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KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Arbetet med att förverkliga målbilden ”Regionstad 
Mora – för ett aktivt liv” har varit ledande under 
året. Vid fl era mätningar framkommer det att vi som 
bor här gärna rekommenderar andra att fl ytta hit. 
Det är just det målbilden handlar om – att Mora ska 
växa. En bidragande faktor är att det fi nns fl era sätt 
att engagera sig och påverka det som sker. Det skapar 
gemenskap och delaktighet och det är viktigt för oss 
i kommunen. I Mora har vi en åldrande befolkning 
och för att kunna möta och tillgodose kommun-
invånarnas behov framöver så behöver vi bli fl er. 
2013 och 2014 var det fl er som fl yttade till kommu-
nen än från. I december 2014 var vi 20 006 invånare 
i Mora. 

Kompetensförsörjning blir en allt större utmaning 
men samtidigt en stor möjlighet för kommunen 

att locka till sig infl yttare. Arbetsmarknaden står 
inför en generationsväxling, både den offentliga 
och den privata. Mora, Orsa och Älvdalen har ett 
bra samarbete och tillsammans har kommunerna 
tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi. I den 
framgår kommunernas behov och tillsammans med 
näringslivet kan vi hjälpas åt att attrahera arbetskraft 
till Mora. Ett positivt näringslivsklimat är en förut-
sättning och det är glädjande att resultatet i Svenskt 
Näringslivsenkät ökade förra året, och nu ligger Mora 
över genomsnittet. 

Skolan har varit prioriterad under hela mandat-
perioden och i Lärarförbundets ranking blev 
placeringen plats 27 av 290. Endast Rättvik har en 
högre placering i länet. Skolan har en stor betydelse 
både när det gäller sysselsättning och kompetens-
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försörjning. En annan utmärkelse som Mora tilldela-
des var SVT Sports ranking av Sveriges bästa idrotts-
stad 2014, där Mora kom på 19:e plats. Framgångarna 
i OS för våra skidåkare och KAIS placeringar i 
seriespelen låg till grund för resultatet. 

För att bli fl er i kommunen behövs det bostäder. 
Under 2014 genomfördes ett projekt för att kartlägga 
intressant exploateringsmark för bostadsbyggande. 
Mora marknadsförde resultatet under Almedals-
veckan för att utveckla kontakter inom bygg- och 
fastighetsbranschen. Arbetet går nu vidare för att fl er 
bostäder ska byggas i kommunen.

Mora är en knutpunkt i Norra Dalarna och det 
är många som pendlar in och ut ur kommunen 
varje dag. I november invigdes resecentrum som 
underlättar resandet. Mora/Siljans fl ygplats behöver 
ses över då alla trafi kslag är viktiga. En annan viktig 
utmaning är bredbandsutbyggnaden. Under 2014 har 
utbyggnationen av stadsnätet gått vidare och under 
2015 fortsätter den offensiva satsningen. 

Besöksanledningarna i Mora är många. Här 
fi nns en vacker miljö, en omfattande besöksnäring, 
en blomstrande handel samt arrangemang som 
Vasa loppet och Vinterfest. I Mora strävar vi efter 
att behålla det öppna kulturlandskapet och att 
kommunen ska vara levande. Under 2014 beslutade 
kommunstyrelsen att genomföra ett försöksprojekt 
med ”kommunala kossor”. Projektet är viktigt på 
fl era sätt. Det öppna landskapet bevaras, det skapas 
arbetstillfällen samt ger oss möjlighet att servera mat 
som vi vet var den kommer ifrån. 

Det fi nns stora utmaningar för att kommunen ska 
fortsätta att utvecklas. Under året beslutade skatte-
verket att skattekontoret i Mora ska fl yttas till Falun. 
Kommunalråden tillsammans med kommundirektö-

ren uppvaktade generaldirektören där argument för 
nyttan av samhällsservice på landsbygden presente-
rades. Våra argument hörsammades inte men genom 
fortsatt dialog har vi ambitionen att kunna påverka 
beslutet.

En annan viktig förändring som påverkade många 
under förra året gällde kollektivtrafi ken. Nya direktiv 
påverkade både tidtabell och antalet busshållplatser i 
kommunen. Detta är också en viktig samhällsservice 
som är särskilt viktig på landsbygden.

Ekonomiskt blev det ett ansträngt år för kom-
munen. Driftskostnaderna är höga i förhållande till 
skatteintäkterna. Det kräver arbete framöver med 
att prioritera, effektivisera samt hitta nya lösningar 
och arbetssätt i verksamheterna. Under slutet av året 
gjorde inköpsrestriktioner att det blev ett positivt 
ekonomiskt resultat. Det gör att vi inte behöver 
vidta åtgärder för att återställa ett underskott under 
kommande år. Våra utmaningar framöver med att få 
driftskostnaderna att balansera med skatteintäkterna 
är tillräckligt stora ändå. 

De insatser som gjordes var betydande och det 
fanns en stor förståelse i verksamheterna gällande den 
rådande situationen. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i 
kommunen. Det är vi tillsammans som kan nå goda 
resultat. Jag vill även skicka en hälsning till alla som 
bor och verkar i Mora. Det är genom samarbete som 
vi tillsammans bygger Regionstad Mora. Tillsammans 
är vi starka! 

ANNA HED
 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig pro-
fi l och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med 
tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas, 
utvecklas och framför allt leva ett aktivt liv.”

Syftet med målbilden ”Mora, regionstaden för ett 
aktivt liv” är att kommun, näringsliv, föreningsliv 
och andra aktörer tillsammans under de kommande 
åren målmedvetet ska utveckla förutsättningarna för 
handel, utbildning, kulturliv, friluftsliv, näringsliv, 
bostäder, sjukvård, kommunal service, vägar, tåg och 
annan infrastruktur så att Mora inom tio år verkligen 
kan leva upp till epitetet ”regionstad”. 

Regionstadsprojektet handlar om att förstärka 
Mora som ett regioncentrum, inte bara för handel 
och besöksnäring utan även för arbete, utbildning 
och kultur. Stödet för målbilden är starkt inom såväl 
näringsliv och föreningsliv som politik eftersom 
målbilden har utvecklats av personer med olika 
bakgrund.

En viktig förutsättning för en fortsatt positiv 
utveckling är att kommunen har ett gott näringslivs-
klimat. Resultatet från Svenskt Näringslivs enkät 
bland företagen visar att näringslivsklimatet för-
bättrats 2013 (från 3,3 till 3,4), vilket innebär att 
Mora kommun ligger över rikssnittet. 

En annan viktig förutsättning för en fortsatt 
utveckling av regionstaden är att Mora kan erbjuda en 
god kommunal service på alla områden, bland annat 
en skola som är bland de bästa i landet, och samtidigt 
kunna avdela resurser för utvecklingsprojekt i region-
staden. 

Enligt kommunens befolkningsprognos sker två 
större demografi ska förändringar de kommande tio 
åren. För det första har den stora 40-talistgenera-
tionen uppnått en ålder över 65 år. Det innebär ett 
växande behov inom kommunens vård- och omsorgs-
verksamhet. För det andra uppnår den stora barnkull 
som föddes kring 1990 yrkesverksam ålder. De slutar 
gymnasieskolan och många börjar studera eller arbeta 
på annan ort. För bland annat arbets- och bostads-
marknaden, utbildningssystemet och omfl yttningarna 

får dessa förändringar stor påverkan på den kommu-
nala verksamheten. 

Mellan 2013 och 2014 ökade folkmängden i kom-
munen med 8 personer. Födelsenettot var –72 och 
fl yttnettot +80, det vill säga kommunen hade fl er 
infl yttade än utfl yttade. Sista december 2014 hade 
Mora 20 006 invånare. Visionen ”Regionstad Mora” 
har som mål att folkmängden ska öka. För att lyckas 
med det är det viktigt att Mora uppfattas som en 
attraktiv kommun och kan ge god service för med-
borgarna i norra Dalarna. 

MÅLOMRÅDE – LEVA OCH VÄXA 
I MORA
Fler bostäder är en viktig förutsättning för kom-
munens fortsatta tillväxt. Kommunstyrelsen tog 
under året initiativ till ett projekt för ökad bostads-
utveckling i Mora. Syftet med projektet är att kart-
lägga intressant exploateringsmark för bostäder i 
Mora och sedan marknadsföra detta till tänkbara 
aktörer. Under 2014 gjordes bland annat en särskild 
marknadsföring av Mora under Almedalsveckan för 
att intressera bygg- och fastighetsbolag för att bygga 
i Mora kommun. Boende är en förutsättning för att – 
leva och växa i Mora. 

Mora turistbyrå fl yttade från Strandgatan till 
Köpmangatan, vid Bälter Swens torg, i centrala Mora. 
Turistbyrån blir nu en naturlig mötesplats för både 
boende och besökare i Mora. 

Kommunerna står inför stora investeringar för att 
nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och lång-
siktig verksamhetsplanering blir kommunens verktyg 
för att ta fram problem och prioritera åtgärder. 
Kommunstyrelsen har avsatt medel (beräknas kosta 
900 tkr) och arbetet med VA-plan och VA-policy 
har pågått under 2014. Projektet beräknas vara klart 
i juni 2015. Kostnader som uppstår vid förslag om att 
inrätta fl er gemensamma VA-områden i kommunen 
kommer i första hand att belasta ”VA-kollektivet” och 
den enskilda brukaren.
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Mora, Orsa och Älvdalen har tillsammans tagit 
fram en kompetensförsörjningsstrategi. Strategin 
beskriver rekryteringsbehovet, hur man kan skapa 
möjligheter för utveckling av kompetens på kort och 
lång sikt och att behålla medarbetare med kompetens 
genom att vara en attraktiv och utvecklande arbets-
givare. Förvaltningen har fått i uppdrag att utifrån 
strategin ta fram en handlingsplan. 

Kommunstyrelsen har under året fattat beslut om 
placering av ny brandstation och uppdragit åt bygg-
nadsnämnden att upprätta en detaljplan för området 
vid Mäxvägen/Svedjärnsvägen. Start av byggnation är 
planerad till 2016.

Flera år har det funnits idéer om att investera i 
ett konstsnösystem för Prästholmen. Syftet med 
snösystemet är att förstärka Moras redan starka 
ställning som ett fäste för längdskidåkning. Ett sådant 
system säkrar tillgången till åkbara längdspår från 
Prästholmen till Hemusområdet. I avsiktsförklaringen 
mellan Mora kommun och Grönklittsgruppen 
angående Mora Parken fi nns också snösystemet med 
som en av riktlinjerna. En viktig förutsättning är att 
vattenförsörjningen fungerar till snösystemet. För 
det krävs emellertid en ny vattendom, att ansöka om 
en sådan innebär en  kostnad om cirka 220 tkr, vilket 
kommunstyrelsen har tagit beslut om under året.

Under året har beslut fattats om att bygga fl er 
bostäder för ensamkommande barn på Tingsnäs-
området. Verksamheten fi nns idag på två platser, 
varav den andra är placerad på Vasagatan. Det nya 
boendet innebär att allt samlas på en plats, vilket 
innebär en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Genom att organisera ”En gemensam ingång” i 
egen regi kan kommunen arbeta med aktiva och 
strukturerade insatser för att motverka att framför 
allt unga personer hamnar i utanförskap som ofta 
leder till ett bidragsberoende. En gemensam ingång 
möjliggör också ett strukturerat arbete med kommu-
nens information om insatser för unga som varken 
arbetar eller studerar. Genom att olika myndigheter 
och kommunen samverkar skapas bättre förutsätt-
ningar för att stödja individen till arbete och egen för-
sörjning. Under 2014 anställdes en verksamhetsledare 
för ”en gemensam ingång” – leva och växa i Mora.

MÅLOMRÅDE – EN REGIONSTAD 
MED DRIVKRAFT
Under årets första månader lades mycket kraft ner 
på att arbeta för att skattekontoret skulle få vara 
kvar. Kommunalråden och kommundirektören upp-
vaktade generaldirektören, men tyvärr blev beslutet 
att kontoret i Mora ska läggas ner och verksamheten 
fl yttar till Falun. Att behålla samhällsservice och 

arbetsplatser är också en viktig förutsättning för – en 
regionstad med drivkraft.

År 2009 tog regeringen fram en bredbandsstrategi 
för Sverige där målet är att 90 procent av befolkningen 
bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
år 2020. Mora Stadsnät som drivs i förvaltningsform 
arbetar för att Mora kommun ska nå dessa mål. Under 
våren 2015 förväntas en bredbandsstrategi antas i syfte 
att beskriva hur utbyggnaden ska genomföras i kom-
munen. Under året fattades beslut om att godkänna 
igångsättningen av byggnationen av bredbandsnät i 
Öna omfattande cirka 280 hushåll.  

Inom arbetet för centrumutveckling har kommun-
styrelsen beslutat om att påbörja upphandlingen med 
arbetet att försköna Fridhemsplan. Under året har 
gestaltningsplanen och möjligheten för markvärme 
varit föremål för utredning. Genomförandet planeras 
att påbörjas under 2015. 

Flera större handelsetableringar har ägt rum under 
året på Norets handelsområde (till exempel Biltema, 
Jula, Elgiganten och Rusta). För att förbättra trafi k-
situationen på Noret har kommunen i samarbete med 
Trafi kverket byggt en ny rondell där vägen till Färnäs 
ansluter till riksväg 70. 

Moras nya resecentrum invigdes den 29 november 
med tal av kommunalrådet Anna Hed, dans uppvisning, 
kulning, rundvisning med arkitekterna och möjlighet 
att få åkturer med en gammal buss och rälsbuss. 
Invigningen lockade många besökare. Moras nya 
resecentrum samlar alla transportslag och har goda 
förutsättningar för kommunikationer med centrala 
Mora, vilket är en viktig förutsättning för ett effektivt 
resande. 

Kommunstyrelsen har också initierat projektering 
av en utbyggnad och ombyggnad av fl ygterminalen 
på Mora/Siljan fl ygplats, som också ska ge plats 
för en placering av en ambulanshelikopter. Mora 
kommun har i ett intentionsavtal med Dalafl yget och 
landstinget kommit överens om hur fi nansieringen 
ska ske. Kommunfullmäktige ställde sig bakom detta 
initiativ eftersom Mora ska vara en knutpunkt och 
motor i regionen – en regionstad med drivkraft. Mora 
har ett rikt kulturutbud som riktar sig till alla åldrar. 
Årliga kultursatsningar arrangeras bland annat genom 
Dalhalla, Vattnäs konsertlada, Vinterfest och Musik 
vid Siljan. Årets utbud var av internationell klass och 
mycket uppskattat av besökare från Mora som besök-
are i övrigt - en regionstad med drivkraft.

Tidningen Sport och Affärer gör varje år en 
kommun rankning där Mora 2013 (inget resultat för 
2014 föreligger skrivandets stund) placeras som num-
mer tio bland alla Sveriges kommuner. Vasaloppet, 
Sveriges mest medieexponerade evenemang, bidrar 
naturligtvis kraftigt till denna placering med sina 
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idag nästan 80 000 deltagare, förutom anhöriga som 
följer med och som bidrar till regionens besöksnäring. 
Den totala konsumtionen i regionen är omkring 250 
miljoner kronor bara i anslutning till Vasalopps-
evenemangen. I övrigt fi nns elitlag inom innebandy 
(KAIS Mora), ishockey (Mora IK) och skidåkning 
(IFK Mora). 

Mora tog också en hedrande 19:e plats i SVT Sports 
ranking Sveriges bästa idrottsstad 2014. OS-medal-
jerna för Moras skidåkare och fram gångarna för KAIS 
i årets seriespel gjorde att Mora kvalade in på listan. I 
år hade 39 kommuner kvalifi cerat sig till att tävla om 
priset, en färre än ifjol. Kriterierna är att kommunen 
ska ha minst fyra elitlag i 23 av landets största sporter 
(olika graderingar av olika sporter), ett av lagen måste 
spela i högsta serien i någon av de sju största sporterna. 
Mora var tillsammans med Nässjö de två kommuner 
som var nya på listan i år. Mora ska fortsätta vara ett 
kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum – en region-
stad med drivkraft.

Region Dalarnas direktion beslutade under 2010 
om nio nya mål för kollektivtrafi ken och under 
våren 2014 beslutade direktionen om nya direktiv 
för AB Dalatrafi k. Under hösten var det mycket som 
handlade om kollektivtrafi ken. En ny upphandling 
genomfördes som väckte stor dramatik i Dalarna – 
Trafi krevolutionen. Det kommer att även framöver 
ägnas mycket tid till att få kollektivtrafi ken att fung-
era optimalt. Det nya trafi ksystemet har för Mora 
inneburit att vissa hållplatser tagits bort samt att vissa 
linjer har ny sträckning. Förhoppningen var att lämp-
lig så kallad fl extrafi k skulle lösa trafi ken på de platser 
där den minskat eller försvunnit. Dessvärre saknas 
idag fl extrafi k på fl era hållplatser, vilket har inneburit 
att kommunstyrelsen beslutat om tilläggsbeställning 
av trafi k.

Under 2014 togs initiativ till att starta en plane-
ring av Strandenområdet. Området är en viktig del 
av Mora tätort och har bland annat stor betydelse 
för Vasaloppet. En projektgrupp har tillsatts och 
stadsbyggnads kontoret svarar för projektledningen. 
Mora kommun vill skapa en stor delaktighet i plane-
ringen av detta område.

Genom att fokusera på att utveckla de områden 
som företagarna själva bedömer nödvändiga för före-
tagsutveckling ska Moras näringsliv ges möjlighet att 
växa och utvecklas. Efter en omfattande process har 
följande fokusområden sorterats fram som de vikti-
gaste: trafi k och infrastruktur, kompetens försörjning, 
samhällsutveckling, kommunikation, dialog och 
service. Dessa har fastställts som fokusområden i den 
näringslivsstrategi som fastställts under året.

Det är sannolikt att elnätet i Mora kommun, 
som ägs av Fortum, inom kort blir till salu. 

Kommun fullmäktige har därför beslutat att man är 
beredd att gå in som ägare i ett kommunalt bolag 
(VÄMO) i syfte att kunna vara med och lägga anbud 
och sedermera äga elnätet, antingen Mora elnät lokalt 
alternativt en andel i ett större konsortium. 

MÅLOMRÅDE – HÅLLBARA MORA
Hösten 2012 startade kommunen en utredning om 
eventuella förändringar i ansvaret för ägande och 
förvaltning av kommunkoncernens verksamhets-
fastigheter och bostäder. Utredningen mynnade ut 
i förslaget att Morastrand AB ska äga och förvalta 
bostäder och vissa särskilda boenden och fastig heter. 
Tekniska nämnden ska äga och förvalta kommu-
nens verksamhetsfastigheter samt vara beställare vid 
konkurrens sättning av den uppdragsverksamhet som 
Morastrand tidigare utfört åt Mora kommun. Efter 
en omfattande upphandling stod Sodexho som vin-
nare och från 1 januari 2015 har de upp draget att 
utföra lokalvård, fastighetsskötsel och gatu- och park-
verksamhet. Mora kommuns verksamheter ska bedri-
vas med ekonomisk hushållning – hållbara Mora.

Siw Norström på Mora kommuns inköpscentral 
utsågs till Årets inköpare i Sverige, vid Sveriges 
Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Umeå. 
Priset går till en person som har gjort en uppmärk-
sammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt 
genom sitt engagemang utvecklat den offentliga 
upp handlingen. I juryns motivering står bland annat 
att Siw Norström …”följt med sin tid och under 
åren skaffat sig imponerande kunskaper om olika 
regelverk. Den organisation som har en sådan här 
upphandlare att tillgå är att gratulera.”

Under 2014 beslutades att genomföra ett försöks-
projekt med ”kommunala kossor” där kommunen 
äger nötdjur med syfte att tillhandahålla kött till 
kommunens kök. Projektet omfattar 10 köttdjur som 
kommer att fi nnas hos en lokal djurhållare (Morells 
lantbruk i Läde). Motivet för detta är att Mora kom-
mun får kontroll på livsmedelskedjan avseende det 
nötkött Mora kommun köper och att landskapsvård 
bedrivs i form av betestjänster och öppna kultur-
landskap. 

Mora kommun beslutade i juni att godkänna för-
säljningen av Moraparken AB till Grönklittsgruppen 
AB med tillträde 1 augusti 2014. Grönklittsgrup-
pen köpte hela Moraparken genom att förvärva 
samtliga aktier av kommunen för 9,1 mkr. Hela 
köpeskillingen har betalats med nyemitterade aktier 
i Grönklittsgruppen och det innebär Mora kommun 
blir ägare i Grönklittsgruppen med 2,9 procent av 
aktierna. Ett hyresavtal mellan säljaren och köparen 
har upprättats innebärande att Moraparken AB 
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tillhandahåller lokaler till kommunen mot en hyra 
motsvarande 1,3 mkr per år. 

På Saxnäs har fl era sågverksverksamheter bedrivits, 
bland annat Saxvikens sågverk. Markundersökningar 
visar på halter av ämnet dioxin över generella rikt-
värden och en huvudstudie kommer att genomföras. 
Miljökontoret föreslår i sin ansvarsutredning att 
kommunen har ett 35-procentigt ansvar för huvuds-
tudien, vilket kommunstyrelsen har godtagit. Kom-
munfullmäktige har under året också fattat beslut om 
att åtgärda markföroreningar på före detta Ströms 
sågverksområde för en maximal kostnad om 5 mkr 
under förutsättning att statliga bidragsmedel erhålles.

I februari 2013 godkände kommunfullmäktige 
ett treårigt energitjänsteprojekt. Åtgärderna kräver 
en investering på 78,9 mkr under åren 2013–2015. 
Målet med projektet är att minska energianvänd-
ningen, åtgärda lokaler utifrån myndighetskrav och 
sänka koldioxidutsläppen. Projektet omfattar totalt 
390 åtgärdspaket. Mora ska vara ett hållbart samhälle 
– hållbara Mora.
390 åtgärdspaket. Mora ska vara ett hållbart samhälle 

hållbara Mora.
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 MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT 
STRATEGISK PLAN 2011–2014 

Mora kommuns mål- och resultatstyrning utgår 
från den strategiska planen 2011–2014. Planen har 
ett långsiktigt perspektiv och pekar ut inriktningen 
för kommunens planering, uppföljning och redo-
visning. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra 
mål områden med nio strategiska mål. Förutom de 
strategiska målen har fullmäktige antagit 13 nämnd-
mål med tillhörande mått, totalt 25 mått. Måtten 
tydliggör vad kommunen ska prioritera politiskt och 
följa upp i arbetet för att nå respektive nämndmål. 
Måtten är alltså inte till för att mäta övriga åt  gärder 
som bidrar till att nå nämndmålet specifi kt, utan är 
indikatorer för bedömning om verksam heterna är 
på rätt väg för att nå nämnd- respektive strategiska 
mål. Nedan redovisas kommunfullmäktiges 25 mått 
tillsammans med måluppfyllelse. Sammantaget gör 
kommunen en övergripande bedömning av utveck-
lingen i förhållande till målen på nämndnivå och 
strategisk nivå. Merparten av de strategiska målen 
är strävansmål och en bedömning av mål uppfyllelse 
baseras på en samlad analys av enskilda måtts resul-
tat tillsammans med genomförda, pågående och 
planerade aktiviteter. I den övergripande ana lysen 
bedöms om kommunen är på rätt väg att uppnå 
målets avsikter eller om man behöver göra andra 
aktiviteter eller ändra inriktningen.

God ekonomisk hushållning uppnås när verksam-
hetens resultat är positivt och de fi nansiella och 
verksamhetsmässiga målen är uppfyllda. Årets totala 
driftredovisning har ett positivt resultat, varav två 
nämnder redovisar ett underskott i förhållande till 
budget. 

Arbetet fortsätter med att utveckla kommunens 
övergripande verksamhetsstyrning för att förbättra 
styrning och uppföljning av de politiska målen. 
Utvecklingen och anpassning av kommunens styr-
modell kommer att ske i anslutning till en ny strate-
gisk plan för 2015–2018. Det innebär en översyn av 
samtliga mål och mått samt en anpassning av system-
stöd som underlättar uppföljning och redovisning av 
resultat och måluppfyllelse.

Bedömningen av måluppfyllelse visas med följande 
symboler i grönt, gult och rött.

  Uppfyllt

   Delvis uppfyllt
   Inte uppfyllt

N/A Inte relevant

STRATEGISKT MÅL

MORAS GRUNDSKOLA SKA UTVECKLAS 
OCH TILLHÖRA DE BÄSTA I LANDET
NÄMNDMÅL

KUNSKAPSRESULTATEN SKA FÖRBÄTTRAS I 
GRUNDSKOLAN

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Andel elever som uppnår 

målen i skolans alla ämnen år 6 93 81 87 %

   
Andel elever som uppnår 

målen i skolans alla ämnen år 9 95 73 77 %

Den övergripande bedömningen i alla ämnen årskurs 
3 motsvarar att 91 procent når kunskapskraven. Det 
innebär att resultaten är högre i de lägre åldrarna 
medan motsvarande siffra för årskurs 9 ligger på 73 
procent, vilket även är en försämring från 2013 (75 
procent). Årskurs 6 har förbättrats till 81 procent 
från 2013 (79 procent). De fl esta som inte når målen 
har problem med ämnena matematik, engelska eller 
en kombination av matematik, engelska och svenska. 
Enskilda skolor visar dock på tydliga förbättringar i 
svenska, matematik och engelska. Vidtagna och pla-
nerade åtgärder är bland annat utökad timplan för 
berörda ämnen och utvecklingsinsatser inom projek-
ten Matematiklyft och Läslyft. Resultaten i mate-
matik är tvärtom högre för årskurs 9, 84 procent, 
jämfört med årskurs 3 som har 70 procent, vilket 
dock är högre än rikets på 63 procent. 

Jämfört med föregående år var det en skillnad i 
betyg mellan högstadieskolorna Noret och Morkarlby-
höjden, skillnaden har minskat under året för 
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årskurs 9. Enskilda skolor visar på en tydlig förbätt-
ring i svenska, matematik och engelska. Meritvärdet 
för årskurs 9 ligger på 201,2, vilket är en försämring 
från föregående år (214,4) samt lägre än riket (214,8). 
En förklaring till fortsatt låg måluppfyllelse kan vara 
avsaknaden av tillräckligt många behöriga special-
lärare och specialpedagoger.

Med målsättningen att Moras grundskolor ska till-
höra de bästa i landet fortsätter ett omfattande arbete 
inom ett antal utvecklingsprojekt. Elevenkäterna 
visar att eleverna är mycket nöjda med sin skolgång 
och bland de mest nöjda i landet enligt SKL:s rapport 
Öppna jämförelser.  

Årets mål för nämndmålet har inte uppfyllts. På-
gående arbete inom samtliga utvecklingsprojekt samt 
övriga vidtagna och planerade åtgärder bedöms dock 
bidra i utvecklingen mot det strategiska målet. 

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA HA EN STARK GYMNASIESKOLA 
MED BREDD OCH TOPP
NÄMNDMÅL

ÖKAD ANDEL ELEVER SKA UPPNÅ MÅLEN I DE STUDIE -
FÖRBEREDANDE OCH YRKESFÖRBEREDANDE 
PROGRAMMEN

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse 

  
Andel elever med slutbetyg från 

studie förberedande program 

inom 3 år 88 91 103 %

   
Andel elever med slutbetyg från 

yrkesförberedande program 

inom 3 år 87 79 91 %

Utfallet för 2014 visar fortsatt goda resultat för 
eleverna på de studieförberedande programmen 
där målet nås med god marginal, dock en försäm-
ring jämfört med 2013 (92 procent). För de yrkes-
förberedande programmen har det skett en kraftig 
försämring från föregående år då utfallet var 88 
procent. Jämförande statistik med riket visar mot-
svarande bild, att yrkesprogrammen visar väsentligt 
lägre resultat både gällande examen och grund-
läggande behörighet jämfört med de högskole-
förberedande programmen.

Försämringen är väntad, anledningen är att denna 
årskull är den första som gått igenom GY 11 (föränd-
rad gymnasieskola från och med läsåret 2011/2012). 
Dessa elever drabbades av hålrummet från de gamla 
kursplanerna i årskurs 9 till de nya kursplanerna som 
startade på en högre nivå i årskurs 1 i gymnasiet. 
Trots ihärdiga försök att hjälpa dessa elever har det 
framför allt slagit mot eleverna på yrkesprogrammen. 
En utförlig analys av resultatet görs nu i ett led av 

det systematiska kvalitetsarbetet. Lägre resultat än 
tidigare år kommer troligtvis att fortgå ytterligare 
två år innan vi tar emot elever från grundskolan som 
genomgått studier enligt nya Lgr 11.

En annan viktig faktor att belysa är genomsnittlig 
betygspoäng. I jämförelse med snittet för kommunala 
skolor i riket kan konstateras att Mora ligger något 
över snittet för nationella program. Det är också 
stor skillnad mellan Moras högskoleförberedande 
program och yrkesförberedande program, där riket 
istället uppvisar en betydligt lägre differens. Gällande 
högskole förberedande program ligger Mora i paritet 
med riket medan yrkesförberedande program ligger 
en hel poäng över snittet för riket.

Av 123 elever från de högskoleförberedande pro-
grammen fi ck 112 elever slutbetyg/examensbevis. Av 
97 elever på yrkesförberedande program var det 77 
elever som fi ck slutbetyg/examensbevis. 

Andel elever som har sysselsättning klar, arbete 
eller daglig verksamhet, när de slutar gymnasie-
särskola är fortsatt 100 procent.

Resultaten har sjunkit men samtidigt har åtgärder 
vidtagits för att motverka övergången mellan nya och 
gamla kursplaner. Sammantaget med övriga aktivi-
teter bedöms nämndmålet som delvis uppfyllt och 
bidrar till utveckling mot det strategiska målet. 

STRATEGISKT MÅL 

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

BRUKARE/ANHÖRIGA SKA KÄNNA SIG TRYGGA OCH 
NÖJDA MED DEN VÅRD OCH OMSORG SOM GES

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Nöjd-Kund-Index (NKI) 

Hemtjänst Minst 93 89 96 %

   
Nöjd-Kund-Index (NKI) Sär-

skilt boende 88 81 92 %

Under året har fl era satsningar genomförts för att 
öka brukarnas trygghet och nöjdhet. En betydande 
del av förutsättningarna är att medarbetare utför 
sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Den förut-
sättningen ökar i takt med att en allt större andel är 
utbildade. Inom äldreomsorgen har Omvårdnads-
lyftet pågått under våren och fl era vårdbiträden 
har utbildats till undersköterskor. Genom gymna-
siets lärlingsutbildningar har sex personer utbild-
ats till undersköterskor. Målet att 75 procent av alla 
anställda ska ha relevant utbildning har uppfyllts 
med en andel motsvarande 78 procent. 

Kontaktmannaskapet har utvecklats och förbätt-
rats för att uppnå en nära och trygg kontakt mellan 
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personal och brukare. Äldres behov i centrum 
(ÄBIC), som är en ny bedömningsmodell som 
beskriver varje individs behov enligt en klassifi kation 
som kallas ICF, har påbörjats. Genom modellen ska 
individen få en mer likvärdig och rättssäker omsorg. 
Socialstyrelsen kräver att vårdgivare inom socialtjänst 
ska ha ett kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). 
Under 2013–2014 har grundläggande processer och 
rutiner tagits fram. Kvalitetsledningssystemet ska 
säkra och utveckla god kvalitet i verksamheten.

Nöjd-Kund-Index (NKI) tas fram genom en 
årlig nationell enkät genomförd av Socialstyrelsen/
SKL, och det jämförbara måttet uttrycks som andel 
brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hem-
tjänst alternativt sitt särskilda boende. Nämndmålets 
formulering har ändrats i förhållande till den strate-
giska planen som en anpassning till Socialstyrelsens 
formulering av måttet. 

NKI för särskilt boende består av ett stort antal 
indikatorer, där exempelvis bemötande är en. Varje 
indikator mäts och vägs samman till ett totalvärde. 
Ett högt totalvärde borgar för att brukare/anhöriga 
ska känna sig trygga med den vård och omsorg 
som ges. Inom varje unikt boende planeras och 
vidtas särskilda aktiviteter och åtgärder för att nå 
målsättningen. Andelen som uppger att de är ganska 
eller mycket nöjda uppgår till 81 procent. Andelen 
har sjunkit från föregående år (82 procent), vilket 
kan bero på att vårdtyngden har ökat utan att 
personaltätheten ökat i samma takt. Trots detta har 
andelen nöjda ökat när det gäller sociala aktiviteter, 
möjligheten att komma utomhus samt möjlighet att 
påverka tider. 

NKI för hemtjänst visar ett resultat på 89 procent 
andel brukare som var ganska eller mycket nöjda 
med den sammantagna hemtjänsten, vilket dock är 
lägre än uppsatt mål och lägre än förra året. 2013 års 
resultat (90 procent) innebar i förhållande till målet 
(84 procent) en måluppfyllelse med god marginal, 
vilket innebar att målsättningen för 2014 höjdes i 
förhållande till tidigare planer.

Målen för nämndmålet bedöms som delvis 
upp fyllda med en måluppfyllelse över 90 procent. 
En sammantagen bedömning av genomförd och på -
gående verksamhet visar på att upplevelsen av trygg-
het är stor men att det är variation i upplevelsen av 
nöjdheten för övrigt. Långsiktigt bedöms pågående 
verksamhet och planerad utveckling bidra till det 
strategiska målet.

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
NÄMNDMÅL

MORA KOMMUN SKA VERKA FÖR ETT ÖKAT ANTAL 
RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Antal resande med buss 371 500 339 375 91 % 

Mora har tillsammans med övriga kommuner och 
landstinget i Dalarna infört ett nytt kollektivtrafi k-
system. Syftet är att öka antalet resenärer. Målet 
med trafi komläggningen är att göra kollektiv trafi ken 
till ett attraktivt resealternativ för arbets- och 
studie pendling vad gäller restider, tillförlitlighet, 
turutbud, snabbhet, punktlighet och standard på 
fordon och hållplatser. Områden ska knytas sam-
man och resurser och åtgärder koncentreras till de 
stråk där kollektivtrafi ken kan ge störst nytta. Resan 
blir snabbare och effektivare genom att utveckla 
knut- och bytespunkterna till vilka övrig kollektiv-
trafi k kopplas ihop med stråk. Knut- och bytespunk-
terna ska även fungera bra för anslutningsresor med 
bil och cykel. Under året har busstationen fl yttats till 
Moras nya resecentrum, vilket har syftet att förenkla 
resande och byte mellan färdsätt.

Under 2014 byttes i stort sett samtliga bussar ut 
mot nya på grund av att ny bussentreprenör vunnit 
nytt avtal från 2014. Detta innebär att data inte 
kunnat insamlas på korrekt sätt under året. Utfall för 
2014 redovisas därför som 2013 års siffror. Från och 
med 2015 kommer det vara möjligt att samla in data 
på nytt.  

NÄMNDMÅL

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FRÅN ENERGIANVÄNDNINGEN 
I KOMMUNENS BYGGNADER OCH 
KOMMUNKONCERNENS RESOR SKA MINSKA MED 25 
PROCENT TILL 2014

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

Mängd koldioxid från energi-

användningen i byggnader ägda av 

Mora kommun och Morastrand AB

Högst 

2 626   

   
Mängd koldioxid från Mora 

kommuns och de kommunala 

bolagens resor

Högst 

453 567 75 %

  
Andel miljöbilar (personbilar) i 

koncernens bilpark

Minst 

44 % 59 134 %
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Effektivare energianvändning, utfasning av olja samt 
el från vårt eget vindkraftverk har inneburit minskad 
koldioxid från energianvändning i byggnader och var 
vid ingången av 2014 drygt 70 procent lägre än jäm-
fört med 1998. De senaste årens genomförda och 
kommande åtgärder i framför allt EPC-projektet bor-
gar för ytterligare minskningar av koldioxid utsläppen. 
2013 var målet högst 2 865 och utfallet blev 1 429, 
vilket innebar att även målet 2014 var uppfyllt. Upp-
gifter för 2014 saknas vid aktuellt tillfälle.

Mängden koldioxid från resor har minskat men 
är inte i nivå med årets målsättning. Ytterligare 
åtgärder inom området är nödvändiga. Målvärdet har 
reviderats på grund av att statistik för Moravatten AB 
numera inte ingår. Målsättningen bör ses över och 
kan eventuellt vara för lågt satt. Med anledning av 
kopplingen till koldioxidutsläppen från kommunens 
resor bör målet revideras och skärpas.

NÄMNDMÅL

FLER AKTÖRER SKA BYGGA I TRÄ 
ISTÄLLET FÖR BETONG

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Andel påbörjade lägenheter i fl er-

familjshus med trästomme 70 0 0 %

   
Andel påbörjade lägenheter med 

höga energikrav på kommunal 

tomtmark 100 0 0 %

Inga lägenheter i fl erfamiljshus har påbörjats under 
2014. Dialog förs löpande med möjliga aktörer gäl-
lande bostadsbyggnation, och då byggnation med 
trästomme. Inte heller föregående år redovisades 
några påbörjade lägenheter. 

Under året har dialog förts inom kommunens orga-
nisation för att hitta en möjlighet att påverka potenti-
ella byggare. Nya förslag till förändringar i plan- och 
bygglagen kan försvåra möjligheten till kravställning 
gentemot byggherrar.

I pågående arbete med detaljplaner för Örjas-
täppans industriområde, Åmåsängs camping, Kyrko-
gatans norra del samt Noret Norra har hållbarhets-
frågorna särskilt beskrivits. Det fortsatta arbetet med 
centrumutvecklingen och fördjupad översiktsplan 
för Mora tätort har en inriktning med bäring mot ett 
hållbart samhälle. Målen har inte uppnåtts. Relevans 
avseende aktuellt nämndmål med tillhörande mått 
bör utvärderas.

Redovisade resultat för gällande indikatorer 
varierar från att målet är uppfyllt, ej uppfyllt eller 
saknar fullständiga resultat, vilket ger en vag grund 
för bedömning av verksamhetens bidrag till det stra-
tegiska målet. Några mått har ändrats i kommunplan 
2015 och det fi nns ytterligare behov av översyn av 
mål och mått inför kommunplan 2016. 

Samlat ger nämndmålens indikatorer ett vagt 
bidrag för bedömning av det strategiska målet. 

STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA BEDRIVAS MED 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
NÄMNDMÅL

KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET OCH 
ORGANISATION

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Årets resultat i andel av skatte-

intäkter och generella statsbidrag 0,6 % 0,4 % 67 %

  
Andel investeringar i skatte-

fi nansierad verksamhet som 

sker med egna medel 100 % 100 % 100 %

  
Låneskuld i koncernen per 

invånare

Högst 

55 000 45 659 117 %

Enligt kommunens strategiska plan bör resultatets 
andel av skatter och bidrag nå en nivå av 2 procent 
och långsiktigt nå en nivå motsvarande 3 procent. 
De senaste fem åren har resultatnivån i snitt nått en 
nivå av cirka 4 procent. Kommunplan 2014 innebar 
ett avsteg från den långsiktiga planen och årets resul-
tat som andel av skatteintäkter och generella stats-
bidrag budgeterades till en nivå motsvarande 0,6 
procent. Årets resultat motsvarar en andel av 0,4 
procent.

Ingen nyupplåning har vidtagits under året och 
samtliga investeringar har fi nansierats med egna 
medel under året.

Kommunens låneskuld är oförändrad medan kon-
cernens totala skuld har minskat och uppgår totalt till 
913 mkr. Låneskuld per invånare har minskat jämfört 
med föregående år (46 532 kronor) och uppgår till 
45 659 kronor per invånare och underskrider därmed 
den uppsatta maxnivån.  

Två av tre mål uppnås och ur ett långsiktigt 
perspektiv uppnås även det tredje målet och därmed 
bedöms det strategiska målet som uppnått.
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STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA KNUTPUNKT OCH MOTOR I REGIONEN
NÄMNDMÅL

MORA SKA TA ANSVAR FÖR REGIONENS UTVECKLING

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

  Förvärvsfrekvens i Mora 

kommun

Minst 

79,2 % 81,3 % 103 %

   Antal nystartade företag 100 83 83 %

  Antal företag i Mora kommun 1 870 1 940 104 %

Förvärvsfrekvensen visar hur stor andel av befolk-
ningen i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar. För-
värvsfrekvensen har ökat från 2013 (80,6 procent) 
och målet är uppfyllt.

Antalet nystartade företag 2014 är 83 stycken, 
motsvarande siffra 2013 var 96. En orsak till att anta-
let är lägre 2014 kan bero på en lägre arbetslöshet. 

Kommunen arbetar aktivt för regionens utveckling 
med aktuella frågor som bidrar till att bibehålla 
offentlig och privat service, även genom samverkan 
med grannkommuner. Under året har kommunen 
exempelvis tagit fram en näringslivsstrategi. Noret 
handel invigde våren 2014 fyra nya butiker och plane-
ringen för den sista etappen pågår för fullt. För övrigt 
så invigdes Moras nya resecentrum i slutet av året, en 
investering som kommer till nytta för resenärer i en 
stor del av norra Dalarna.

I läroplanen för gymnasieskolan framgår att ”skolan 
skall bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 
företagande och innovationstänkande. Därigenom 
ökar elevernas förmåga att starta och driva företag. 
Entreprenörkunskaper är värdefulla för arbetslivet, 
samhällslivet och vidare studier. ...”. Under 2014 dri-
ver 47 elever i årskurs 3 tillsammans 15 UF-företag, 
vilket även främjar framtida entreprenörskap.

Två av tre mål uppnås och med pågående aktivite-
ter bör även det tredje målet nås på sikt.

NÄMNDMÅL

KOMMUNSTYRELSEN SKA DRIVA, SAMORDNA OCH 
FÖLJA UPP KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE FYSISKA 
PLANERING

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

N/A Antal kvadratmeter nytillkom-

men etableringsbar mark

Mål 

saknas N/A

   
Antal påbörjade nyproducerade 

lägenheter 90 3 3 %

Arbete med att ta fram en markstrategi har på -
börjats. Strategin ska kopplas till både översiktlig 
planering och näringslivsstrategi. Under året har en 
markförhandling avslutats och fattats beslut i kom-
munfullmäktige gällande ett område på 87 hektar 
öster om Färnäs. 

Målet för antal påbörjade nyproducerade lägen-
heter nås ej. Intresset har dock ökat något och tidigare 
återlämnade tomter i det så kallade Canadaområdet 
har börjat bebyggas med småhus. Detaljplanearbetet 
för Noret Norra med bostäder i en- och fl erfamiljshus 
fortgår. Detaljplan för helikopterplattan och Nusnäs 
har båda vunnit laga kraft under året. LIS-planen 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är antagen. 
Dialogarbeten pågår för fördjupad översiktsplan för 
Mora tätort.

Respektive mål uppfylls ej. På  gående arbete med 
översiktlig planering, näringslivs strategi och mark-
strategi bedöms bidra till nämndmålet. 

NÄMNDMÅL

FÖR ATT MINSKA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET SKA 
ARBETSLINJEN GÄLLA

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   
Antal hushåll som uppbär för-

sörjningsstöd längre än 10 må-

nader ska vara högst 90

Högst 

90 107 81 %

Antalet personer som uppbär försörjningsstöd 
ligger ganska konstant. De individer som står 
längst från arbetsmarknaden på grund av olika 
funktions nedsättningar (fysiska och psykiska 
funktions nedsättningar) drabbas mera av rådande 
lågkonjunktur och ökad arbetslöshet än andra arbets-
lösa. En stor del av dessa personer har tillfällig syssel-
sättning på enheten för Arbete och utveckling. 
Kontinuerligt arbete pågår med att dessa personer ska 
få ”rätt” ersättning. Försörjningsstödet inom individ- 
och familjeomsorgen har goda resultat jämfört med 
andra kommuner och riket i sin helhet. Social-
förvaltningen arbetar för att ingen i Mora ska uppbära 
försörjningsstöd passivt. Via individuella genom-
förandeplaner prövas brukarnas arbetsförmåga, till 
exempel via enheten för Arbete och utveckling, 
med tydlig inriktning att komma in på öppna arbets-
marknaden. Hur stor andel som någon gång har 
erhållit ekonomiskt bistånd dividerat med antal invå-
nare gånger 100 ger Mora kommun ett värde av 2,7 
att jämföra med medelvärdet för riket 4,1. 

För att nå måluppfyllelse så krävs att utvecklings-
arbetet görs i nära samverkan med de myndigheter 
som har ett ansvar i samhällets trygghetssystem (AF, 
FK, primärvård, psykiatri m.fl .). Formerna för denna 
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samverkan såsom Psynk, Finsam, En gemensam väg 
in är under utveckling. 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Arbetet 
med att minska antalet personer är ett långsiktigt 
arbete.

Den samlade bedömningen är att pågående 
aktiviteter mycket väl bidrar till det strategiska målet 
och val av indikatorer för kommande analys för 
bedömning av måluppfyllelse bör utvärderas.

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA KULTUR-, UPPLEVELSE- OCH 
AKTIVITETSCENTRUM
NÄMNDMÅL

ALLA SOM BOR I MORA SKA HA TILLGÅNG TILL ETT 
KULTURUTBUD MED KVALITET OCH MÅNGFALD

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

  Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

– Kulturutbud

Minst 

62 61 98, % 

SCB genomförde under våren sin medborgar-
undersökning i Mora kommun. I resultatet kan 
man avläsa att Moraborna är något mer nöjda med 
sina bibliotek än genomsnittet i svenska kommu-
ner. Dock är Moraborna mindre nöjda med utbudet 
av teater och konserter än genomsnittet av svenska 
kommuner. Dagens publik är noga med kvalitet. 
Eftersom ingen specifi k teaterscen och ingen specifi k 
konsertlokal fi nns i Mora, verkar dessa verksam heter 
på arenor som inte är anpassade för dess uttryck. Så 
länge detta faktum kvarstår kan det bidra till med-
borgarnas bedömning. Mora kommun satsar min-
dre pengar än genomsnittskommunen på kultur och 
fritid, varför utfallet ändå måste sägas vara gott då 
Moraborna totalt sett är nästan lika nöjda med det 
totala kulturutbudet som genomsnittsvärdet för 
Sverige. Detta har också varit målsättningen för både 
kulturnämnden och kommunfullmäktige. 

Ett index på 61, jämfört med målsättningen och 
föregående utfall på 62, behöver inte betyda något 
negativt då minskningen för Moras del inte är statis-
tiskt säkerställd jämfört med tidigare mätning från 
2012. Betygsindex för kultur för samtliga kommuner 
i Sverige är 62 för år 2014.

Nämndmålet bedöms som uppfyllt med en mål-
uppfyllelse på 98 procent och därmed bidrar till det 
strategiska målet.

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA ETT TRYGGT SAMHÄLLE FÖR ALLA
NÄMNDMÅL

MEDBORGARNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA I 
KOMMUNEN

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Medborgarnas upplevda trygghet 76 68 89 %

Kommunens mål, ett index på 76 procent, upp-
fylldes inte till fullo under året. Resultatet är dock 
högt i förhållande till övriga kommuner som har 
ett snitt på 61. Arbetet med att öka medborgar-
nas upplevda trygghet är långsiktigt. Mora kom-
mun har under året genomfört Demokratidag, där 
trygghet var ett ämne. Synpunkter som uppkom 
under Demokratidagen har därefter i möjligaste mån 
implementerats hos respektive berörd förvaltning. 
Till exempel har trafi kfarliga korsningar och över-
gångsställen under året åtgärdats. Arbetet och plane-
ringen för ett mer jämställt samhälle har under året 
varit ett viktigt inslag i arbetet med ny fördjupad 
översiktsplan. Brandkårens behov av en brandstyrka 
som speglar befolkningen har getts förutsättning i 
planeringen av ny brandstation.

Bedömningen är att nämndmålet delvis är uppnått 
och arbetet bedöms bidra till det strategiska målet. 

STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA PRÄGLAS AV 
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
NÄMNDMÅL

MEDBORGARNA SKA GES MÖJLIGHET ATT DELTA I 
KOMMUNENS UTVECKLING

Mått Mål Utfall Målupp-
fyllelse

   Medborgarnas upplevda infl ytande 

över kommunens verksamheter 50 43 88 %

   
Medborgarnas möjligheter att 

delta i kommunens utveckling

Minst 

71 % 63 89 %

Nöjd-Infl ytande-Index är ett helhetsbetyg på hur 
invånarna upplever sina möjligheter till insyn och 
infl ytande. Helhetsbetyget mäts med tre speci-
fi ka frågor, som ska spegla den övergripande upp-
fattningen vad gäller infl ytande utifrån; Kontakt, 
Information, Påverkan samt Förtroende. Indexet 
visar helt enkelt uttryckt medborgarnas betyg på 
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sitt infl ytande i Mora kommun. (Källa: SCB:s med-
borgarundersökning del Nöjd-Infl ytande-Index.)

Medborgarnas upplevda infl ytande över kommu-
nens verksamheter har ett index på 43, vilket inte når 
det uppsatta målet på 50. Måttet är dock marginellt 
bättre än senaste mätning 2013 (42) samt bättre än 
genomsnittet av landets kommuner som ligger på 41.

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 
utveckling visar en samlad bild av kommunens sats-
ningar på att skapa olika former av kommunikation 
och dialog med medborgarna för att ge möjligheter 
att delta i kommunens utveckling. Kommunen gör 
en självskattning och värderar olika aktiviteter som 
bidrar till att öka kommunikation och dialog med 
medborgarna. 

Ingen självskattning har genomförts sedan 2012 
och då steg Moras delaktighetsindex från 58 till 63, 
måluppfyllelsen var då 94 procent. Medelindex för 
alla Sveriges kommuner var 53 år 2014.

Kommunen arbetar löpande med att erbjuda olika 
kanaler för att ge medborgarna möjlighet att delta i 

utvecklingen av kommunens verksamheter. Kom-
munen arbetar med att förbättra kommunikation 
och information med delaktighet och dialog som 
led stjärnor. Internet, med webbplatsen www.mora.se, 
är idag en av de viktigaste kommunikationskanalerna, 
där medborgare kan kontakta kommunen dygnet 
runt, när det passar dem, via formulär och mail. 
Webbplatsen kompletteras av andra möjligheter 
till dialog och kontakt, som till exempel personliga 
dialogmöten, pappers- och digitala enkäter samt 
allmänhetens frågestund vid kommunalfullmäk-
tigemöten. Under 2014 har medborgardialogen 
utvecklats i samband med framtagandet av fördjupad 
översiktsplan, centrumutveckling, VA-plan samt en 
näringslivsstrategi. Enkäter har använts för att ut -
värdera kommunens olika fritidsanläggningar. 

Bedömningen är att nämndmålet delvis är uppnått 
och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar 
till det strategiska målet.
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EKONOMISK ANALYS

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat blev positivt med 3,9 mkr och innebar 
en negativ avvikelse mot budget med 2,6 mkr. Av -
vikelserna mot budget fördelar sig enligt följande:

mkr

Budgeterat resultat 6

Minskade skatteintäkter och statsbidrag – 5

Förbättrat fi nansnetto 7

Strukturmedel och planeringsreserv, ej utnyttjad del 6

Reserv för investeringar 14

Förändring semesterlöneskuld – 2

Ökade pensionskostnader – 4

Nämndernas resultat – 18

Årets resultat 4

Kommunens största intäktskälla utgörs av skatter och 
generella statsbidrag, vilka uppgick till 1 065 mkr och 
var en ökning med 2 procent jämfört med föregående 
år. Trots ökade skatteintäkter var inte ökningen i nivå 
med budgeterade intäkter.

Jämförelseförstörande poster är resultat av händel-
ser eller transaktioner som inte är extraordinära, men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser 
med andra perioder. I kommunens resultat ingår en 
återföring av nedskrivna aktier för Moraparken AB 
med 9,1 mkr som en konsekvens av ökad värdering i 
samband med försäljning av bolaget. I samband med 
försäljningen av Moraparken AB gav kommunen 
ett aktieägartillskott för lösen av lån som påverkade 
resultatet med –6 mkr. I övrigt har resultatet på -
verkats med –4,8 mkr på grund av utrangerade 
tillgångar och med –4,1 mkr för kostnadsföring av 
investerade medel i externa anläggningstillgångar.

Även i år har nämnderna ett underskott jämfört 
med budget med totalt 18 mkr. Föregående år var 
motsvarande underskott 21 mkr. Det största under-
skottet återfi nns inom socialnämndens verksam  het där 
underskottet uppgick till 8,3 mkr, i jämförelse med 
14,8 mkr 2013. Övriga nämnder med underskott var 
för- och grundskolenämnden med 8,1 mkr (–9,5 mkr). 

Det är fortsatt allvarligt att nämnderna inte kan hålla 
sina budgetramar. Det positiva är trots allt att under-
skottens omfattning har minskat något. Under året 
fanns utrymme inom kommunens beslutade reserver, 
varför kommunens totala driftkostnader är i balans. 
Pågående arbete med handlingsplaner och åtgärds-
program för att nå en ekonomi i balans fortsätter 
och har även gett resultat. Inom socialnämnden har 
2013 års underskott inom hemtjänsten vänts till ett 
positivt resultat. Däremot har underskottet ökat inom 
hemsjukvården på grund av ökade kostnader för bland 
annat sjukvårdsmaterial. Nämndernas verksamhets-
resultat är viktigt för kommunens resultat som helhet. 
Arbetet fortsätter med att effektivisera rutiner och 
processer samt att förbättra uppföljningen. Nämnder-
nas budgetföljsamhet är och kommer alltid att vara 
avgörande för kommunens totala resultat. 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag uppgår till 0,4 procent. Det innebär att 
målet enligt den strategiska planen, att nå ett resultat 
på minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, 
inte uppnåddes. I kommunplan 2014 beslöts om 
budgeterad nivå motsvarande 0,6 procent.

ÅRETS RESULTAT DE SENASTE SJU ÅREN (MKR): 
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AVSTÄMNING AV BALANSKRAVET
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning 
mot lagens krav på ekonomisk balans. I resultatet på 
3,9 mkr ingår realisationsvinster med 4,4 mkr som 
inte får inräknas i balanskravet. Det innebär att det 
resultat som ska ställas mot balanskravet uppgår till 
–0,5 mkr och innebär ett resultat som understiger 
den generella tumregeln för god ekonomisk hushåll-
ning. Det fi nns inte några negativa resultat att åter-
ställa från tidigare år. Årets skatteunderlags ökning 
var 0,1 procent lägre än ökningstakten under de tio 
föregående åren, varför underskottet på 0,5 mkr kan 
disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv. 
Kommunfullmäktige har antagit rikt linjer enligt vilka 
disposition ur reserven kan ske då skatteunderlags-
ökningen understiger snittökningen under de tio 
föregående åren.

mkr

Resultat enligt resultaträkning 3,9

Samtliga realisationsvinster – 4,4

Resultat efter balanskravsjusteringar – 0,5

Medel från resultatutjämningsreserven 0,5

Balanskravsresultat 0

Underskott från tidigare år 0

Summa 0

DEN SAMMANSTÄLLDA 
REDOVISNINGEN FÖR 
KOMMUNKONCERNEN 
Kommunkoncernen redovisade ett positivt resultat 
på 6,5 mkr. Jämfört med 2013 är det en försämring 
med 29,5 mkr. Investeringarna i koncernen upp-
gick till 139 mkr och den långfristiga upplåningen 
minskade med 4 mkr. Soliditeten var något högre 
än 2013, 39 procent. Räknar man in hela pensions-
skulden var soliditeten istället 13 procent. Mora 
kommun har tre helägda dotterbolag, Morastrand 
AB som är kommunens bostadsföretag och som skö-
ter stora delar av kommunens fastigheter, Moravatten 
AB som sköter vatten- och avloppsfrågor och Siljans-
utbildarna AB som för närvarande är ett vilande 
bolag. Det är enbart de helägda bolagen som ingår i 
den sammanställda redovisningen och då ingen verk-
samhet bedrivits i Siljansutbildarna AB har inte bola-
get tagits med i den sammanställda redovisningen. 
Under året har det tidigare helägda dotterbolaget 
Moraparken AB sålts till Grönklittsgruppen AB. 

En sammanfattning av bolagens arbete under 
året framgår längre fram under respektive bolags 
verksamhets berättelse.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

mkr 2014 2013 2012

Morastrand AB 5,9 8,0 – 17,6

Moravatten AB – 1,9 – 3,6 – 1,6

Moraparken AB – 4,2 – 2,7

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

Siljan Turism AB, Region Dalarna, AB Dalatrafi k, 
Musik vid Siljan, Inlandsbanan AB, AB Dalafl yget, 
Dalhalla Förvaltning AB och Siljans Båttrafi k AB. 
Under året har även kommunen tillsammans med 
Vansbro och Älvdalen bildat VÄMO AB. Därutöver 
förvaltar kommunen ett antal stiftelser. Morastrand 
AB äger Lundskruven AB. Kommunalförbundet 
Region Siljan är under avveckling.

PENSIONSÅTAGANDET
Från och med 2006 gäller ett nytt pensionsavtal, 
KAP-KL (PFA 98/PFA 01), hos kommuner och 
landsting. Avtalet innebär ännu ett steg mot en mer 
avgiftsbestämd pension. Den avgiftsbestämda delen 
ökar och den förmånsbestämda delen minskar. Syf-
tet med det nya avtalet är främst att uppnå ett mer 
långsiktigt stabilt och ekonomiskt förutsägbart avtal. 
Från och med 1998 har de anställda själva placerat 
sin pensionsrätt. Men för pensioner intjänade före 
1998 har dessa pengar återlånats i verksamheten och 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunens 
resultat belastas därför under en övergångsperiod 
både av årets intjänade pensioner och pensions-
utbetalningar som intjänats före 1998.

Finansieringen av kommunernas pensionsåtagande 
har tidigare byggt på tilliten till en ständig tillväxt 
och möjligheten att fi nansiera dessa pensioner via 
kommunalskatten. Dagens situation ser väsentligt 
annorlunda ut eftersom den offentliga sektorns 
ekonomiska problem tillsammans med ett ökat behov 
av kommunal service innebär att pensioner intjänade 
före 1998 ytterligare belastar utrymmet för kom-
munal verksamhet. För att lindra belastningen under 
de år då pensionsutbetalningarna blir som högst har 
Mora kommun sedan 2000 öronmärkt delar av resul-
tatet och placerat medel i en pensionsfond. 

I samband med bokslut 2013 öronmärktes 18 mkr av 
det egna kapitalet och avsåg även åren 2014 och 2015. 
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PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING
Det övergripande målet med den långsiktiga kapital-
förvaltningen är att fonden ska skapa en buffert för 
att fi nansiera stigande pensionsutbetalningar. Fon-
den kan alltså användas för att ”kapa topparna” och 
jämna ut kassafl ödena tills utbetalningarna avtar. 
Riskerna i fonden ska begränsas så att förlustrisken är 
maximalt 10 procent av årets ingående kapital. 

En viktig del i förvaltningsuppdraget är etiska 
aspekter på pensionsfondens placeringar. Kommunen 
får inte placera eller köpa aktier i företag som har sin 
huvudsakliga verksamhet inom alkohol-, tobaks- eller 
vapentillverkning. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Årets kostnader för utbetalning av pensioner intjänade 
före 1998 samt för årets intjänade pensioner blev 
24 mkr respektive 32 mkr inklusive löneskatt. 

Kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick 
vid årsskiftet till 618 mkr där ansvarsförbindelsen 
utgjorde 91 procent av det totala pensionsåtagandet. 
Pensionsfonden täcker enbart 24 procent av det totala 
pensionsåtagandet och marknadsvärdet för fonden 
uppgick till 143 mkr vid årsskiftet.

FÖRVALTNINGSRESULTAT
Kommunens portfölj fördelar sig på nominella rän-
tor, svenska och utländska aktiefonder samt struktu-
rerade produkter, exempelvis aktieindexobligationer, 
med kapitalskydd.

Försäljningar under året gav netto reavinster på 
2,0 mkr och utdelningar på 0,6 mkr. I bokslutet 
uppgick det bokförda värdet inklusive likvida medel 
till 123 mkr. 

2014 var ett positivt år på aktiemarknaden med en 
uppgång på 10 procent på den svenska börsen medan 
den globala ökade med 3 procent i lokal valuta. Det 
har bidragit till en avkastning på 11,2 procent för 
fonden 2014. 

PENSIONER
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

mkr 2014 2013 2012

Pensioner som redovisas som 

kortfristig skuld 32 31 29

Avsättning inklusive löneskatt 52 46 41

Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 534 554 527

Summa åtagande 618 631 597

Bokfört värde av förvaltade pensionsmedel 123 121 115

Återlånat i verksamheten 495 510 483

KOSTNADER (INKLUSIVE LÖNESKATT)

mkr 2014 2013 2012

Intjänad individuell del 32 31 30

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 6 3

Pensionsutbetalningar intjänade från 1998 2 2 2

Pensionsutbetalningar intjänade före 1998 24 22 23

Summa 63 61 58

PENSIONSFÖRVALTNING
PENSIONSFOND

mkr 2014 2013

Likvida medel 0 0

Räntebärande 38 46

Svenska aktier 5 4

Globala aktier 36 23

Strukturerade produkter 63 55

Summa 143 128

Tillförda medel 0 0

Årets avkastning 15 9

Marknadsvärde 143 128

RÖRELSEKAPITAL, LIKVIDITET OCH 
FINANSNETTO
Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt. 
För att säkerställa betalningsberedskapen vid till-
fälliga belastningar har kommunen en checkkredit 
på 50 mkr. Krediten har inte använts under året då 
likviditeten har varit god. Betalningsberedskapen var 
17 dagar jämfört med 14 dagar 2013. Likviditeten 
har även varit god på det samlade koncernkontot där 
kommunens helägda bolag ingår. 

Årets fi nansnetto blev positivt med 4,7 mkr 
(–9 mkr 2013). Orsaken till att fi nansnettot blev 
7,0 mkr bättre än budgeterat var främst utifrån för-
säljningen av Moraparken AB som påverkar resultatet 
positivt med 3 mkr samt nettoreavinster och utdel-
ningar i pensionsfonden på 2,6 mkr.

SKATTEINTÄKTER
Skatteintäkterna periodiseras så att preliminärt in -
betalda skatteintäkter korrigeras med en prognos över 
beräknad slutavräkning för bokslutsåret samt den slut-
liga avräkningen för skatteintäkter avseende året före 
bokslutsåret (2013). Sammantaget gav de båda årens 
skatteavräkning en minskning av skatteintäkterna med 
2,1 mkr. Den kommunala fastighetsavgiften betalas 
även den ut med preliminära belopp som sedan juste-
ras med det slutliga utfallet med två års eftersläpning 
och den kortfristiga fordran uppgår till 32 mkr. 
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INVESTERINGAR 
Investeringarna uppgick till 82 mkr exklusive bidrag, 
vilket var lägre än 2013 (103 mkr) och 13 mkr mer 
än budgeterat. Investeringar inom skattefi nansierad 
verksamhet kunde fi nansieras med egna medel. 

Kommunens nya resecentrum invigdes enligt plan 
i slutet av året efter att byggnationen har pågått sedan 
hösten 2013. Hela projektet kostade totalt 36 mkr 
varav Tillväxtverket har medfi nansierat med cirka 
13,5 mkr, vilket ger en kostnad för kommunen mot-
svarande 22 mkr (cirka 3 mkr dyrare än budgeterat).

Energitjänsteprojektet (EPC) som startades 2013 
för att sänka energi- och driftkostnaderna för kom-
munens byggnader belastade årets investeringar med 
21 mkr. Totalt omfattar projektet investeringar på 
60 kr fördelade på tre år. 

För övrigt så investerade kommunen i stadsnäts-
utbyggnad, bland annat anslutningsnät i området Öna 
motsvarande 7,5 mkr. Bland mindre investeringar 
genomfördes uppsättningen av två digitala vägtavlor 
motsvarande 2,0 mkr samt köpte brandkåren in en ny 
brandbil för 3,4 mkr.

Vad gäller ny genomfart i Mora så har inga budge-
terade medel förbrukats under året, utan projektet 
står fortsatt i avvaktan på att Trafi kverket har medel i 
den nationella planen (år 2020).

Utbyggnation och anpassning av fl ygterminalen 
på Mora fl ygplats som planerades under året blev 
uppskjuten till 2015, då upphandlingen blev dyrare 
än budgeterat.

LÅNESKULD OCH SOLIDITET
Låneskulden uppgick vid årets slut till 130 mkr och 
ingen upplåning har gjorts under året. Låne skulden 
per invånare var 6 500 kronor. Målet är att låne-
skulden i balansräkningen inte ska överstiga 55 tkr 
per invånare. I koncernen är den största delen av 
lånekostnaden fi nansierad av taxor, avgifter och 
hyror. Målet nåddes eftersom låneskulden per invå-
nare i koncernen var 45 680 kronor.

När det gäller att fi nansiera 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 
investeringar i skattefi nansierad verksamhet kommer 
ökade räntekostnader att försämra ekonomin i kärn-
verksamheten. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
fi nansiella styrka. Soliditeten mäter det egna kapitalet 
i förhållande till de totala tillgångarna. Det innebär 
att ju högre soliditet, desto mindre lånefi nansierade 
tillgångar och därmed stabilare ekonomi. Enligt den 
kommunala redovisningslagen ska kommunerna inte 

räkna in anställdas pensionsåtaganden intjänade före 
1998 som en skuld eller avsättning i balans räkningen, 
eftersom det inte ger en rättvisande bild av soli-
diteten. Med redovisningslagens sätt att räkna var 
soliditeten 39 procent, men den ”verkliga” soliditeten 
inklusive hela pensionsskulden uppgick till 13 pro-
cent i kommunkoncernen.

KÄNSLIGHETSANALYS
Kommunens resultat påverkas av en mängd olika 
faktorer. Nedan beskrivs vilken inverkan några av 
dessa faktorer har utifrån 2014 års förutsättningar:

Påverkan i mkr

Löneökning med 1 % 9

Prisökning varor och tjänster med 1 % 4

10 årsarbetare 4

100 invånares påverkan på skatt, inkomst-

utjämning, generella statsbidrag m m 5

OMVÄRLDSANALYS
Den globala återhämtningen är fortsatt mycket osyn-
kroniserad där USA går betydligt bättre än övriga 
världen, framför allt bättre än Europa. I USA har 
tillväxten etablerat sig på en hygglig nivå och arbets-
lösheten sjunkit snabbt. Europa fi ck under året där-
emot ett bakslag i tillväxten vilket var särskilt tydligt 
för den tyska industritillväxten, trots rekordhög 
export och fallande arbetslöshet. En förklaring kan 
vara en viss försiktighet av investeringar hos före-
tagen, på grund av den geopolitiska osäkerheten 
till följd av läget i Ukraina. Även Kina och tillväxt-
ekonomier har under året visat försämrad tillväxt, 
främst på grund av stramare politik. Den amerikan-
ska uppgången är dessvärre inte av lika stor vikt för 
de svenska företagen, utan det som håller tillbaka 
tillväxten i Sverige är snarare svagare efterfrågan 
från Europa. Den blygsamma investeringsaktiviteten 
i Europa kommer att förbli en begränsning för den 
svenska exporten av investeringsvaror. Det som istäl-
let kan betraktas som positivt för den globala till-
växten är lägre energipriser i spåren av det kraftiga 
prisraset på olja som skett under året, vilket är goda 
nyheter för konsumtionen. Detta leder till en mins-
kad infl ation globalt. Expansionen av den okonven-
tionella penningpolitiken i Europa har även bidragit 
till att räntor fallit till rekordlåga nivåer. Även i 
Sverige har Riksbanken fortsatt sänka reporäntan 
under hösten, vilken nu ligger på noll procent. Det 
dröjer troligen till 2016 innan penningpolitiken 
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börjar stramas åt och en höjning av reporäntan sker 
enligt SKL:s prognos.

På grund av en svag internationell utveckling har 
även svensk ekonomi utvecklats förhållandevis svagt 
under året med en beräknad tillväxt på 1,9 procent. 
Förutsatt att den globala ekonomin får upp farten 
igen kommande år, så är utsikterna för svensk eko-
nomi förhållandevis goda då svensk tillväxt förväntas 
uppgå till runt 3 procent 2016.

Trots relativt svag tillväxt har arbetsmarknaden 
stått emot och utvecklats förvånansvärt bra med en 
ökad sysselsättning. Arbetslösheten väntas minska 
ned till omkring 6,5 procent 2016 enligt SKL:s 
prognos. Det reala skatteunderlaget förväntas växa 
relativt snabbt med 2,4 procent 2015 för att därefter 
sjunka mot 1,5 procent 2017 enligt SKL. Tillväxten 
i skatteunderlaget för 2015 är den största ökningen 
sedan 2008 och beror på tilltagande löneökningar och 
en snabb utveckling av pensionsinkomsterna.

Det fi nns dock alltjämt risker på nedsidan. Den 
största, som riskerar att få mest negativ inverkan på 
världskonjunkturen, är om åtgärderna för att rätta 
obalanserna i Kina leder till panik på fi nans marknaden 
och denna sprider sig till resten av världen. De politiska 
riskerna har också ökat. Terrorattentaten nyligen har 
lett till ökade spänningar i många krisdrabbade länder 
i Europa, vilket kan stärka stödet för populistiska 
partier som redan gynnas av missnöjet med de ekono-
miska reformprogrammen (som syftar till att återställa 
konkurrenskraft och tillväxt). 

FRAMTID
Kommunens största intäkter utgörs av skatter och 
generella statsbidrag, därför är utvecklingen av syssel-
sättning och tillväxt av betydelse för utvecklingen 
av kommunens intäkter. Kommunens kostnads-
utveckling är till stor del beroende av befolknings-
mässiga förändringar och ökade krav. För att klara 
ökade behov inom prioriterade verksamheter för 
omsorg krävs att kommunen anpassar kostnads-
utvecklingen inom övriga verksamheter.

Skatteintäkter är osäkra eftersom de beror 
mycket på samhällsutvecklingen. En sänkning av 
rikets skatte intäkter slår mycket hårt mot varje 
kommun, eftersom intäkterna minskar direkt 
medan kostnaderna kvarstår. Budgettilldelningen för 
nämnderna styrs i hög grad av kommunens utveckling 
av skatter och bidrag. Beroende på konjunkturen 
och befolknings utvecklingen påverkas kommunens 
framtida intäkter relativt mycket. Efter fl era år 
med goda resultat för Sveriges kommuner förväntas 
resultaten bli sämre. Kommunsektorn har tuffa ut-
maningar de närmaste åren. Utöver de demo grafi ska 

förändringarna så har kommunerna ett fortsatt stort 
investerings behov. Det är en bild som stämmer väl 
överens med Mora kommun.

SKL:s senaste skatteprognos innebär ett sämre 
resultat än kommunens budgeterade resultat på 
6,6 mkr för 2015. Skatteunderlagsprognoser som SKL 
redovisat efter att kommunen gjorde budgeten för år 
2015 visar i första hand minskande intäkter från den 
statliga inkomstutjämningen mellan kommuner. 

Kommunens arbete med att nå en ekonomi i 
balans och med att komma till rätta med nämndernas 
underskott är fortsatt prioriterat och kommer att 
vara en huvudfråga i budgetberedningen inför 2016. 
Nämnderna arbetar med löpande åtgärder för att 
utveckla och effektivisera verksamheterna. Samtliga 
nämnder har bland annat i uppdrag att redovisa 
förslag på åtgärder som innebär en besparing på 1 
procent av nämndernas nettokostnader.

Arbetet med lokalöversyn fortsätter och kommer 
under 2015 redovisa förslag på åtgärder inom för- 
och grundskolan samt gymnasiet. Det handlar både 
om en miljö- och ändamålsanpassning av befi ntliga 
lokaler liksom att möta behov av ökade och mins-
kade lokalytor.

Kommunen har stort behov av investeringar 
framöver. De kommande åren planeras byggandet 
av en ny brandstation och projektering av ett nytt 
särskilt boende har påbörjats. Socialnämnden har 
även redovisat behov av nytt LSS-boende. Kom-
munen har i fl era år haft en fi nansiell beredskap 
för ökade kapitalkostnader med anledning av att 
man räknar med nya investeringar av exempelvis 
centrumutveckling, stadsnätsutbyggnad och särskilt 
boende. Ökade driftkostnader måste mötas upp med 
effektiviseringar i övrig drift inom kommunen som 
helhet. Investeringsbehoven kräver en god planering 
och kommunen kommer under 2015 besluta om 
nya riktlinjer för investeringsprocessen för att uppnå 
tydlighet i enskilda investeringsbeslut.

 En näringslivsstrategi har beslutats som ska ge 
ledning och stöd i arbetet med näringslivsutveckling. 
En förutsättning för samhällsutveckling är även att 
få igång bostadsbyggandet. De största behoven är 
dock lägenheter där ett nybygge på en mindre ort 
är en riskabel investering för privata bolag med en 
osäker marknad. Efter den nya lagen om allmän-
nyttiga bostadsbolag har det även blivit svårt för de 
kommunala bolagen på orten att bygga nytt, då risken 
för nedskrivning ökar och kan få ekonomiska konse-
kvenser för kommunkoncernen.

Återbetalning från AFA Försäkring kommer att 
ske under senare delen av året. Det är däremot ett 
mycket mindre belopp än tidigare återbetalningar. 
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PERSONALREDOVISNING 

PERSONALREDOVISNING
Kompetensförsörjning syftar till att ha rätt person på 
rätt plats vid rätt tidpunkt för att kunna utföra det 
uppdrag som Mora kommun har, såväl på kort som på 
lång sikt. Strategisk planering av arbetsgivar frågorna 
har därför fokus på att kommunen ska vara en att-
raktiv arbetsgivare och ha en hållbar kompetens-
försörjning för att verksamheterna ska ha tillgång till 
den kompetens som behövs för att klara det kommu-
nala uppdraget. Med utgångspunkt i detta har bland 
annat följande aktiviteter genomförts under året:

En kompetensförsörjningsstrategi med sikte på 
2022 är framtagen i samverkan med Orsa och Älv-
dalens kommuner och antogs som planerings underlag 
av kommunstyrelsen i juni. I fyra utvecklings områden, 
dvs. karriär- och utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö, 
lönebildning samt Sveriges viktigaste j obb i en att-
raktiv region, beskriver strategin en gemensam plan 
för att kunna försörja kommunernas verksamheter 
med den kompetens som behövs för att klara det 
kommunala uppdraget på såväl kort som längre sikt. 
Rekryteringsstatistik från 2014 visar att kommunen 
totalt utannonserade 302 tjänster, övervägande fl est 
inom skolan. Kommunen tog sammanlagt emot cirka 
3 400 sökande, varav drygt 60 procent var kvinnor och 
knappt 40 procent var män. 

Strategiska chefsrekryteringar som beslutas av 
kommunstyrelsen har under 2014 omfattat rekry tering 
av ny kostchef samt initiering av rekryterings process 
av ny socialchef. I dessa sammanhang kan konstateras 
att kommunen har ett attraktivt varumärke samt att 
strategisk chefsförsörjning framöver måste fortsätta 
vara en prioriterad fråga då generations växlingen inom 
kommunens chefsled framöver kommer vara mer 
påtaglig. Som ett led i detta kan nämnas att kommun-
styrelsen 2014 inrättat ett uppdrag under två år som 
trainee som förvaltningschef. Det är en ny modell 
för att identifi era och erbjuda karriärutveckling för 
medarbetare som visar kapacitet att hantera strategiskt 
beslutsfattande inom komplexa områden. Modellen 
kommer följas upp och om initiativet ger mervärde i 
såväl effekt för verksamheten som karriärutveckling 

för den enskilde kan möjlighet till trainee som 
förvaltningschef komma att provas i utökad skala. 
Ytterligare ett initiativ för hållbar chefsförsörjning 
är utvecklingsprogrammet Talangjakt 2015 som 
förberetts tillsammans med Orsa och Älvdalens 
kommuner under hösten. Programmet syftar till 
att identifi era och erbjuda intern utveckling för 15 
potentiella ledarämnen från olika verksamheter.

I enlighet med Mora kommuns målbild om att 
erbjuda ett aktivt liv bedriver arbetsgivaren ett 
målmedvetet hälsofrämjande arbete med syfte att 
motivera till hälsa och livsstilsmedvetenhet hos såväl 
enskilda medarbetare som kommunen som helhet. 
Under namnet ”Mora i rörelse” erbjuds samtliga med-
arbetare ett brett utbud av aktiviteter under hela året, 
såsom hälsodagbok, gympa, simning, kulturvandring, 
yoga, fi mpakurs, innebandy, skidteknikträning och 
körsång. Den största deltagarmagneten var i år liksom 
året innan ett motionslopp som i maj samlade 400 
medarbetare som genom sitt deltagande också gav 
positiv marknadsföring för Mora kommun. Ytterligare 
initiativ för att skapa rätt förutsättningar för hållbar 
utveckling är kommunstyrelsens beslut om ny policy 
och rutin för hot och våld samt upphandling av ny 
företagshälsovård för att kunna erbjuda kommunens 
verksamheter professionellt stöd via experter inom 
området arbetshälsa och arbetsmiljö. Nytt avtal från 
1 oktober 2014. 

Lönebildningens struktur är en viktig parameter 
för Mora kommuns förmåga att utföra sitt uppdrag 
och utvecklas i en hållbar riktning. Arbetsgivaren har 
därför fortsatt en medveten satsning på att utveckla 
kommunens lönebildning för att uppnå en process som 
är integrerad i kommunens verksamhets planering och 
där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, moti-
vation och resultat uppnås. Som utvecklings  initiativ 
2014 kan nämnas chefsutbildningar i löneprocess och 
lönesamtal, utveckling av kommunledningens prio-
riteringsdialog utifrån verksamhets- och kompetens-
försörjningsutmaningar samt påbörjat arbete för 
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att uppnå lönekartläggning som en integrerad del i 
löneöversynsprocessen.

För att följa upp hur Mora kommun uppfattas som 
arbetsgivare och mäta medarbetarnas upplevelse av 
ledarskap, arbetsplats och arbetssituation genom-
fördes under mars månad en medarbetarundersök-
ning med en svarsfrekvens på 80 procent. I jämförelse 
med resultat från undersökning 2012 visar 2014 års 
resultat på en genomgående positiv utveckling, vilket 
bidrar till att Mora kommun fl yttar fram positionerna 
som en attraktiv arbetsgivare. Sammanfattningsvis 
visar resultatet på fortsatt höga värden för att 
kommunen arbetar hälsofrämjande, ökande värden 
för ledarskap samt att anställda känner stolthet över 
att arbeta i kommunen och gärna rekommenderar 
andra att ta anställning och arbeta i Mora kommuns 
verksamheter. Som utvecklingsområden kan nämnas 
interna och externa kommunikationskanaler samt 
att synliggöra och förstärka Mora kommuns värde-
grund. I undersökningens efterföljande analys utgör 
resultatet underlag för handlingsplaner för fortsatt 
utveckling av såväl organisationen som helhet, 
förvaltningarna samt alla arbetsplatser inom Mora 
kommun.

ANTAL ANSTÄLLDA
Tillsvidareanställda 2014 2013 2012

Totalt antal 1 597 1 596 1 583

Varav kvinnor 81,2 % 81,2 % 81,4 %

Varav män 18,8 % 18,8 % 18,6 %

Jämför antal tidsbegränsat anställda med månadslön 
den 31 december 2014

Vikariat
Allmän visstids-

anställning
2014 2013 2012 2014 2013 2012

Totalt antal 39 47 46 44 49 50

Varav kvinnor 87 % 79 % 87 % 61 % 55 % 46 %

Varav män 13 % 21 % 13 % 39 % 45 % 54 %

Antalet anställda motsvarar 85,5 personer per 1 000 
kommuninvånare. I antal årsarbeten mot svarar det 
81,6 personer per 1 000 kommuninvånare, dvs. 
en ökning jämfört med 2014. Den sammanlagda 
utförda arbetstiden under året motsvarar 1 633 
årsarbeten, en mindre ökning jämfört med de tre 
senaste åren (2011–2013). Av detta motsvarar den 
månadsanställda personalens mer- och övertid 16,21 

årsarbeten (varav endast övertid motsvarar 6,96 års-
arbeten), vilket kan tolkas som en minskande trend i 
mer- och övertidsarbete jämfört med 2011, 2012 och 
2013. (Årsarbete = genomsnittligt mått om 1 700 
timmar per år.)

ÅLDERSFÖRDELNING
ÅLDERSFÖRDELNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA

2014 2013 2012

- 29 år 7,0 % 6,3 % 6,4 %

30–49 år 43,4 % 43,8 % 42,8 %

50 år - 49,6 % 49,9 % 50,8 %

Jämför åldersfördelning för visstidsanställda med 
månadslön den 31 december 2014

ÅLDERSFÖRDELNING TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA

2014 2013 2012

- 29 år 43,7 % 30,6 % 33,7 %

30–49 år 30,6 % 38,8 % 37,0 %

50 år - 25,7 % 30,6 % 29,3 %

Medelåldern är 49 år för kommunens tillsvidare-
anställda och 42 år för tidsbegränsat anställda 
(vid mättillfället). Av kommunens cirka 1 600 
tillsvidare anställda är 251 personer 60 år eller över, 
vilket i princip motsvarar antal personer i ålders-
gruppen 30–39 år. Viktiga planeringsfaktorer för 
kommunens framtida kompetensförsörjning är 
att hälften av kommunens totala antal tillsvidare-
anställda år 2014 är 50 år eller äldre och att fördel-
ningen mellan åldersgrupperna har varit konstant de 
senaste åren. I relation mellan kvinnor och män är 
det dock något fl er män som är yngre än 50 år och 
för gruppen kvinnor är det omvänt. Att attrahera 
yngre människor för arbete inom kommunen kom-
mer att vara en fokusfråga framöver.

SJUKFRÅNVARO
SJUKFRÅNVARO      

2014 2013 2012

Sjukfrånvaro 6,0 % 5,3 % 4,1 %

Utbetald sjuklön tkr 9 242 5 724 6 882
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SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV AVTALAD ARBETSTID

2014 2013 2012

Totalt 6,0 % 5,3 % 4,1 %

Varav > 60 dagar 44,9 % 41,5 % 42,3 %

Kvinnor 6,7 % 5,8 % 4,5 %

Män 3,4 % 3,2 % 2,4 %

- 29 år 6,0 % 5,2 % 2,8 %

30–49 år 5,8 % 4,9 % 3,7 %

50 år - 6,1 % 5,6 % 4,7 %

Sjukfrånvaron har ökat inom alla kommunens sekto-
rer i varierande grad, dock mest i gruppen kvinnor. 
Kommunens förändring speglar visserligen en sam-
hällsövergripande utveckling, men såväl kort- som 
långsiktiga åtgärder för att kunna häva den negativa 
utvecklingen kommer att planeras under 2015–16. 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD OCH 
MEDELLÖN
Andel tillsvidareanställda som har heltidstjänst är 
65,7 procent (jfr 2013: 65,5 procent) och fördelas på 
kön enligt följande:

2014 2013 2012

Kvinnor 61,6 % 61,1 % 60,1 %

Män 83,3 % 84,3 % 82,7 %

Mora kommun noterar en långsam men stadig 
ökning av andel tillsvidareanställda som arbetar hel-
tid. För att säkerställa kompetensförsörjningsbehov 
och vara en framtidsorienterad arbetsgivare för håll-
bar utveckling har kommunen fortsatt fokus på att 
utveckla förutsättningar för att möjliggöra heltid för 
en ökad andel medarbetare.

MEDELLÖN TILLSVIDAREANSTÄLLDA

2014 2013 2012

Kvinnor 26 047 24 451 24 659

Män 28 270 27 920 27 262

Samtliga 26 454 25 907 25 136

Jämför antal tidsbegränsat anställda med månadslön 
den 31 december 2014

MEDELLÖN VIKARIER OCH VISSTIDSANSTÄLLDA (KR/MÅN)

Vikariat
Allmän visstids-

anställning
2014 2013 2012 2014 2013 2012

Kvinnor 22 492 22 575 21 898 24 776 24 160 23 170

Män 23 424 21 980 23 350 27 650 24 509 22 679

Samtliga 23 284 22 448 22 088  26 540 24 317 22 905
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
41 ledamöter

KOMMUNSTYRELSE  
11 ledamöter

VALBEREDNING

ÖVERFÖRMYNDARE

REVISION

MORA KOMMUNS ORGANISATION

MORAVATTEN AB MORASTRAND AB

FINANSUTSKOTT

ARBETSGIVARUTSKOTT

PLANUTSKOTT

NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN  
(LANDSTINGET DALARNA)

GEMENSAM GYMNASIENÄMND 
I MORA

GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR 
IS/IT I MORA

GEMENSAM SERVICENÄMND 
FÖR LÖN OCH EKONOMI  
I ÄLVDALEN

GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL 
MYNDIGHETSUTÖVNING I MORA

GEMENSAM MILJÖ- OCH  
HÄLSOSKYDDSNÄMND I ORSA

VALNÄMND

SOCIALNÄMND

FÖR- OCH GRUND-
SKOLENÄMND

BYGGNADSNÄMND

KULTURNÄMND

TEKNISK NÄMND
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NÄMNDENS UPPDRAG
Revisionens roll och ansvar är fastställda i kommunal-
lagen, revisionsreglementet som fullmäktige beslutat 
samt SKL:s riktlinjer God revisionssed i kommunal 
verksamhet.

ÅRETS HÄNDELSER
Den kommunala verksamhetens mål, inriktning och 
omfattning fastställs varje år av kommun fullmäktige 
i budgeten. Revisionens roll är att granska om nämn-
der, styrelsen och de enskilda ledamöterna uppfyllt 
fullmäktiges mål och direktiv. Syftet med gransk-
ningarna är att se om verksamheterna bedrivs på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig inom nämnderna 

REVISORERNA
ORDFÖRANDE: Mattias Ekblad

LEDAMÖTER: Susanne Halén, Bernt Hägg, Torbjörn Carlsson, 

Mats Leijon, Inge Tomth och Bengt Nordin

FÖRVALTNING: Revisionen

och styrelsen. Dessa granskningar utgör underlag 
för revisionsberättelsen som lämnas till fullmäktige. 
I revisionsberättelsen uttalar revisorerna sig i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt leda-
möterna i dessa. I samband med revisions berättelsen 
lämnas en redogörelse för revisionens verksamhet 2014.

EKONOMI OCH RESULTAT
Revisorerna redovisade ett litet överskott på 54 tkr 
för året.

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Revisorerna – 909 – 855 54 442

Summa – 909 – 855 54 442
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NÄMNDENS UPPDRAG 
Kommunstyrelsen, KS, ska leda, samordna och följa 
upp kommunens samlade verksamhet och ekonomi, 
vilket även innefattar de helägda bolagens verksam het. 
Kommunledningskontoret är kommun styrelsens för-
valtning. Som stöd för att bedriva verksamheten fi nns 
enheter för kommunkansliet, ekonomi, upphandling, 
personal, kommunikation, kost, säkerhet samt enheten 
för utveckling (näringsliv och samhällsplanering). 

ÅRETS HÄNDELSER
Kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna och följa 
upp den kommunala verksamheten genomförs med 
stöd av kommunledningskontoret. Samtliga enheter 
inom kommunledningskontoret följer i stort planerad 
verksamhet inom ordinarie ansvarsområde.

I enlighet med 2014 års planering arbetar kommun-
ledningskontoret med särskilt fokus inom ett antal 
områden. En näringslivsstrategi för Mora kommun har 
under året utarbetats och fastställts. Underlag till stra-
tegin har bland annat inhämtats från dialogmöten med 
representanter från näringsliv och övriga intressenter. 
Strategin ska ge vägledning och riktning för fortsatt 
arbete för företagsutveckling. Det pågår ett arbete med 
att utarbeta en långsiktig markstrategi och planering 
av markförvärv pågår som ett led i att utveckla de 
områden som medverkar till att Mora är en knutpunkt 
och motor för handel, industri, besöksnäring och 
utbildning i regionen.

En huvuduppgift för kommunledningskontoret är 
att löpande inom samtliga enheter arbeta med utveck-
ling, att öka kvalitet, effektivitet och tillgänglighet 
i den kommunala organisationen. Information och 
utbildningar avseende kundfokus och bemötande har 
erbjudits till anställda. Samverkan med Orsa och Älv-
dalens funktioner för telefoni utvecklas fortsatt positivt, 
en gemensam telefonpolicy har antagits och gemensam 
telefonist-vikariepool har bildats. Som stöd för en 
kvalitativ och effektiv ärende- och dokumenthantering 
har ett antal kommunövergripande rutinbeskrivningar 
för ärendehantering och en dokumenthanteringsplan 

för kommunstyrelsen tagits fram. Projektet för ett 
gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem 
har pågått under hela året enligt plan. Ett fl ertal 
insatser som syftat till att höja kompetensen inom 
dokumenthantering, lagar och regler har genomförts i 
hela kommunorganisationen. Utvecklingen av doku-
menthantering ger förutsättningar för e-förvaltning och 
demokrati. Mora kommun har under året genomfört en 
Demokratidag, där trygghet var ett ämne. Synpunkter 
som uppkommit har därefter i möjligaste mån imple-
menterats hos respektive berörd förvaltning. Arbetet 
och planeringen för ett mer jämställt samhälle har under 
året varit ett viktigt inslag i arbetet med ny fördjupad 
översiktsplan. Införandet och fortsatt uppbyggnad av ett 
nytt intranät bidrar till utveckling av och förutsättningar 
för intern kommunikation. Kommunens intranät och 
system för dokumenthantering ger tillsammans stora 
möjligheter för ökad kvalitet och effektivitet inom samt-
liga verksamhetsområden. En översyn av kommunens 
externa webb har påbörjats och initialt har första sidan 
förändrats. Arbetet fortsätter med att rensa borta och 
uppdatera nuvarande information.

Utbildning och information om kommunens nya 
kodplan har genomförts för att öka kvaliteten i redo-
visningen och därmed öka möjligheten för kvalitativa 
jämförelser med omvärlden. Löpande utveckling av 
processer för planering och verksamhetsstyrning bidrar 
till arbetet med att utveckla kommunens styrmodell. 
Resultatet ska bidra till att tydliggöra, fastställa och 
kommunicera en enhetlig modell för kommunens 
övergripande styrning och ledning avseende till exem-
pel målstruktur, dokumentstruktur och tidsplaner. 
Nya riktlinjer för investeringar är under utarbetande 
i syfte att tydliggöra formerna för beslutsprocessen. 
En anpassning av riktlinjer för inköp och upphandling 
har påbörjats i enlighet med förändringar i externa 
förordningar. Ett nytt system för direktupphandling har 
införts för att enklare kunna följa upp omfattning och 
hantering på kommunövergripande nivå.

En kompetensförsörjningsstrategi har utarbetats 
tillsammans med Orsa och Älvdalen och därefter 
antagits av kommunstyrelsen. Arbetet fortsätter med 

KOMMUNSTYRELSEN
ORDFÖRANDE: Bengt-Åke Rehn

FÖRVALTNINGSCHEF: Peter Karlsson

FÖRVALTNING: Kommunledningskontoret
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att ta fram förslag på prioritering av aktiviteter med 
tillhörande förslag på handlingsplan för implementering 
av de aktiviteter som prioriterats.

Ett försöksprojekt med att äga nötdjur med syfte att 
tillhandahålla kött till kommunens kök har inletts och 
tio köttdjur har upphandlats och sköts om hos en lant-
brukare i Läde. Initialt ansvarade utvecklingsenheten 
för planering och samordning av projektet. Ansvaret 
för den löpande driften av projektet har överlämnats 
till kostenheten.

Mora har tillsammans med övriga kommuner och 
landstinget i Dalarna infört ett nytt kollektivtrafi k-
system. Syftet är att öka antalet resenärer. Målet med 
trafi komläggningen är att göra kollektivtrafi ken till ett 
attraktivt resealternativ för arbets- och studiependling 
vad gäller restider, tillförlitlighet, turutbud, snabbhet, 
punktlighet och standard på fordon och hållplatser. 
Områden ska knytas samman och resurser och åtgärder 
koncentreras till de stråk där kollektivtrafi ken kan ge 
störst nytta.

Den nya lagen om utvidgade anvisningsmöjligheter 
för ensamkommande barn började gälla 2014-01-01, 
vilket ökade trycket markant på Mora kommun 
gällande mottagande av ensamkommande barn. Den 
egna boendeverksamheten har under 2014 kunnat 
ta emot de fl esta anvisningarna, men inte alla. Under 
2014 startades steg 3 under namnet Ovansiljan utsluss. 
Verksamheten har kommit igång bra och fungerar väl.

Mottagandet av nyanlända vuxna och familjer 
genom anvisning har varit lågt, endast 9 personer, till 
följd av brist på tillgång till bostäder för verksamheten. 
Enligt överenskommelsen ska Mora kommun ta emot 
27 personer på anvisning. Mottagandet av personer 
genom egenbosättning har varit 10, vilket även är vad 
som fi nns i överenskommelsen.

EKONOMI OCH RESULTAT
Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott 
på 4,6 mkr för 2014. Rådande inköpsrestriktioner 
under årets två sista månader har bidragit till de slut-
liga resultaten för samtliga enheter. Kommundirek-
törens verksamhet redovisar ett underskott på drygt 
0,3 mkr på grund av högre konsultkostnader än 
budgeterat. Ekonomienhetens totala överskott för-
klaras av 0,4 mkr lägre kostnader inom ekonomi och 
0,6 mkr lägre personalkostnader inom upphandling.

Ansvarsområde kansli redovisar ett överskott på 
1,8 mkr, framför allt med anledning av outnyttjade 
konsulttjänster inom telefoni, högre intäkter för 
kopiering, lägre kostnader än beräknat för införande 
av nytt dokument- och ärendehanteringssystem och 
uteblivna kostnader för julklapp. Politisk verksamhet 
inom kansliet redovisade ett överskott på grund av 

lägre kostnader avseende utbildning för förtroende-
valda och för verksamheten inom utskotten.

Personalenheten redovisar ett överskott på 1,2 mkr 
som beror på lägre kostnader för administrativa tjäns-
ter, utbildning och facklig verksamhet.

Inom kommunikation har ett överskott mot-
svarande 1,1 mkr genererats på grund av att planerade 
insatser har fl yttats fram i tiden.

Trots ökade kostnader inom näringslivs- och 
samhäll sutveckling redovisas ett överskott på grund 
av att projektet för en gemensam ingång har försenats 
och planerade kostnader ej upparbetats.

Ekonomisk Budget Redovisat Avvikelse
jämförelse (tkr) 2014 2014 2014 2013

Kommundirektör – 7 155 – 7 495 – 340 – 3 047

Ekonomi – 10 086 – 9 082 1 004 228

Kansli – 20 025 – 18 204 1 821 3 671

Personal – 10 353 – 9 173 1 180 322

Näringslivs- och 

samhällsutveckling – 37 713 – 37 879 – 166 4 105

Kommunikation – 4 672 – 3 589 1 083 42

Summa – 90 004 – 85 422 4 582 5 321

ÅRETS INVESTERINGAR, NETTOINVESTERINGAR

(tkr) 2014 2013

Nettoinvesteringar 392 43

Summa

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 123 121

Sjukfrånvaro (%) 6,7 5,2

FRAMTIDSUTSIKTER
Inledningsvis kommer 2015 att präglas av en ny mandat-
period genom olika utbildningsinsatser och inledande 
uppgifter som kommunlednings kontoret har ansvar för. 
Arbetet med ledning och stöd bedrivs fortsatt med fokus 
på att prioritera de beslutade strategiska projekt som 
leder mot Regionstad 2022. Utvecklingen går allt snabb-
are mot en trend som innebär att befolkningen söker 
sig till storstadsområden och regioner i starkare utveck-
ling. Mora har ett starkt varumärke och i arbete med 
bilden av Mora har utvecklingen mot regionstad identi-
fi erats som den möjlighet som fi nns att attrahera infl ytt-
ning och se till att boende i norra D alarna fortsatt tycker 
att detta är en bra plats för boende. Mora kommun ska 
jobba med kompetensförsörjning och verka för en håll-
bar och modern arbetsgivarstrategi med sikte på 2022.
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ÖVERFÖRMYNDARE
ÖVERFÖRMYNDARE: Ola Blumenberg

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

NÄMNDENS UPPDRAG
Överförmyndarkontoret utövar tillsyn över gode män, 
förvaltare och förmyndare. Huvudsakliga arbets-
uppgifter är löpande handläggning, granskning av 
redovisningshandlingar samt utbildning av ställ-
företrädare och information till andra verksamheter. 
Överförmyndarkontoret är gemensamt för fl era kom-
muner och handlägger överförmyndar ärenden för 
Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro.

ÅRETS HÄNDELSER
Under året har både nya och erfarna gode män 
rekryterats och utbildats i alla samverkande kom-
muner. Rekrytering och utbildning av nya gode 
män till ensamkommande fl yktingbarn har skett 
vid två olika tillfällen i alla samverkande kommu-
ner. Överförmyndarkontoret har under slutet av år 
2014 märkt en mycket stor ökning av antalet ensam-
kommande fl yktingbarn som anvisas till kommu-
nerna. I slutet av året hade överförmyndarna totalt 
1 020 ärenden, varav 103 stycken gällde ensam-
kommande fl yktingbarn.

I samband med granskningen av årsräkningar har 
särskilt kontrollerats att eventuella lån från huvud-
mannen har godkänts av överförmyndaren och 
återbetalas enligt plan.

Ett särskilt område som prioriterats under året 
är att försöka omfördela betalningsansvaret för 
god mans arvode till huvudmännen själva, under 
förutsättning att huvudmännen har betalnings-
förmåga. Handläggarna har fått igenom en ändring 
i Försäkringskassans bedömning av en huvudmans 
rätt till handikappersättning, vilket innebär att fl er av 
våra huvudmän numera kommer att få arvode till god 
man betalt av Försäkringskassan.

EKONOMI OCH RESULTAT
Den gemensamma överförmyndarnämnden redo-
visade ett litet överskott på 4 tkr för året. Detta 
beror främst på lägre arvodeskostnader till ställ-
företrädare.

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Överförmyndare 

gemensam 0 4 4 9

Summa 0 4 4 9

FRAMTIDSUTSIK TER
Under 2015 prioriteras arbetet med att ta fram enhet-
liga handläggningsrutiner för samtliga sam verkande 
kommuner samt att införa rutiner kopplade till 
handikapp ersättning som ska sänka kommunernas 
kostnader för arvoden till ställ företrädare.
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NÄMNDENS UPPDRAG
Valnämnden leder och ansvarar för att genomföra 
allmänna val och folkomröstningar i kommunen. 
Vart fjärde år sker allmänna val till kommun-
fullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU- 
parlamentet äger rum vart femte år. Organisationen 
omfattar, förutom valnämnden och personal från 
kommunledningskontoret, cirka 90 arvoderade röst-
mottagare.

ÅRETS HÄNDELSER
Valnämnden genomförde under året fyra val – 
 kommun, landsting, riksdag och Europaparlamen-
tet. Glädjande är att valdeltagandet ökade i samtliga 
fyra val, vilket också var ett av nämndens mål. Den 
operativa organisationen består av cirka 100 per-
soner som arbetar med röstmottagande i val- och 
förtidsröstnings lokaler. Nämnden hade som mål att 
80 procent av röstmottagarna skulle ha genomgått en 
av nämnden anordnad utbildning, samt att 90 procent 
av röstmottagarna ska vara nöjda med nämndens ser-
vice – båda dessa mål uppfylldes med råge.

I syfte att öka röstdeltagandet bland förstagångs-
väljare utsågs i samarbete med ungdomssamordnaren 
två valambassadörer. Statistik över förstagångs väljarnas 
valdeltagande har ännu inte publicerats, varför detta 
utfall av insatserna inte kan utvärderas ännu.

Länsstyrelsens valenhet lämnade inga anmärk-
ningar på hur kommunen genomförde valet.

Valdeltagandet i EU-valet var 45,15 procent och i 
kommunvalet 82 procent.

VALNÄMND
ORDFÖRANDE: Jaakko Mattila

FÖRVALTNINGSCHEF: Peter Karlsson

FÖRVALTNING: Kommunledningskontoret

EKONOMI OCH RESULTAT
Valnämnden redovisade ett överskott på 254 tkr för 
året. Detta beror på en högre ersättning för genom-
förande av förtidsröstning från Valmyndigheten än 
beräknat.

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Valnämnd – 365 – 111 254 99

Summa – 365 – 111 254 99

FRAMTIDSUTSIKTER
Nästa planerade val sker 2018.
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RÄDDNINGSNÄMND
ORDFÖRANDE: Bengt-Åke Rehn

CHEF: Johan Szymanski

Mora Brandkår

Uppdraget syftar till att antalet personer som ska-
das eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska 
minska, liksom att förebygga bränder och andra 
olyckor som kan föranleda skada på egendom och 
miljö. För detta krävs att kunskap och förmåga hos 
den enskilde om olycksföre byggande och olyckshan-
terande åtgärder kontinuerligt ökar. Det ingår därför i 
brandkårens uppdrag att stödja den enskilde med råd-
givning, information och utbildning inom brand- och 
säkerhets området. I syfte att säkerställa de objekt som 
omfattas av lagens krav på exempelvis skriftlig redo-
görelse, har brandkåren en fastställd tillsynsplan för 
varje år där tillsynsförrättare besöker objekten minst 
en gång vart fjärde år.

ÅRETS HÄNDELSER
Det nationella målet i lagen om skydd mot olyckor 
syftar till att färre ska omkomma, färre ska skadas 
och mindre ska förstöras till följd av brand och andra 
olyckor. Ur ett olycksförebyggande perspektiv hade 
Mora kommun en bra utveckling under 2013 och nu 
även 2014, då ingen har omkommit i någon olycka 
där brandkåren ryckt ut. De livräddande insatserna 
har dock ökat totalt sett, delvis på grund av ett sam-
arbete med landstinget där Mora Brandkår rycker ut 
vid förmodade hjärtstopp i kommunen. Även de så 
kallade onödiga automatiska brandlarmen har ökat, 
men det är viktigt att komma ihåg att antalet objekt 
som är direktkopplade ständigt ökar. Mora kommun 
har snabbast responstid, det vill säga tiden från att 
någon ringer 112 till dess att första räddningsbil är på 
plats, i hela Dalarnas län.

Arbetet med ny brandstation fortskrider och 
byggnadsnämnden har nu uppdraget att planlägga 
området vid Mäxvägen. Brandkåren har tillsammans 
med stadsbyggnadsförvaltningen genomfört ett första 
möte för att informera de boende i närområdet om 
etableringen och gensvaret var positivt. Planen är att 
fl ytta in i brandstationen 2017. 

För att öka den enskildes förmåga att hantera och 
förebygga olyckor har Mora Brandkår genomfört 
utbildningar riktade till både kommunanställda och 
allmänhet. Avseende kommunutbildningarna har 
Mora Brandkår inte nått upp till målet och analys 
visar att detta beror på ett för lågt intresse från övriga 
förvaltningar. Ett av målen under året har varit att 
Moras grundskoleelever ska ha god kännedom om 
brand- och olycksförebyggande åtgärder. Mora Brand-
kår har genomfört fl era riktade insatser både till de 
yngre och äldre eleverna. Avseende tillsynsverksam-
heten har Mora Brandkår genomfört den tillsyn som 
varit planerad. Resultatet visar på ett ökat intresse för 
brandskyddsfrågor inom både kommunal och extern 
verksamhet. Även riktad tillsyn kopplad till händelser 
har genomförts, exempelvis tillsyn av trapphus i fl er-
bostadshus efter en inträffad brand på Kyrkogatan.

Den operativa förmågan har säkerställts genom 
kontinuerliga övningar för hel- och deltidspersonal 
enligt övningsplan. Trafi ksituationen i Mora gör att 
den deltidsanställda personalen har haft problem 
att hålla fem minuters anspänningstid. Övning av 
kommunens två brandvärn i Venjan och Gävunda 
har skett.

Under året har brandkåren genomfört en del 
kostnadsdrivande utbildningsinsatser, delvis på grund 
av nya lagkrav, som säkerställer att brandpersonalen 
har rätt kompetens och utbildning. Exempelvis har de 
i personalen som saknat körkort klass BE och C getts 
möjlighet att ta detta samt utbildning för att hantera 
motorsåg. De fl esta utbildningar har genomförts i 
samverkan med grannkommuner.

Antalet bränder i byggnader har tidigare legat 
förhållandevis högt i Mora kommun. År 2014 är för-
hoppningsvis något av ett trendbrott då det inträffade 
totalt 26 bränder i byggnader, att jämföra med 47 
stycken 2013 och 38 stycken 2012. Förhoppningsvis är 
detta resultatet av det olycksförebyggande arbete som 
brandkåren genomfört. Soteld har tidigare varit den 
dominerande brandorsaken vid dessa bränder, men 
2014 inträffade enbart 3 stycken soteldar och istället 
var det glömd spis (6 stycken) som var vanligast.
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Brandkåren deltog vid två historiskt stora bränder 
under året. Den första gällde branden i Malungs 
garveri under dansbandsveckan, vilken är en av de 
största bränderna i Dalarnas moderna historia. Den 
andra insatsen var den stora skogsbranden i Väst-
manland. I nästan två veckor fanns Mora Brandkår 
på plats för att hjälpa till att släcka den stora branden, 
både med brandmän och befäl i staben. Ett sam-
arbete med räddningstjänsterna i Orsa och Rättvik 
gjorde detta möjligt. Mora Brandkår fi ck ekonomisk 
kompensation för detta av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. 

En ny släck- och räddningsbil invigdes i december 
månad, ett fordon som ökar säkerheten och förbättrar 
arbetsmiljön för brandmännen avsevärt. Den är också 
försedd med exempelvis förhöjt lågtryck, vilket med-
för att sekundärskadorna av vattnet minskar. I slutet 
av året införskaffades dessutom en ny motorspruta för 
framtida bränder i kommunen.

EKONOMI OCH RESULTAT
Räddningsnämnden redovisade ett litet underskott 
på 12 tkr för året. Detta trots att brandkåren hade 
ett rekordår i antalet utryckningar.  

Underskottet beror delvis på ett akut inköp av en 
motorspruta som inte helt fi nansierades av MSB:s 
bidrag efter den stora skogsbranden i Västmanland. 
Till kommande år behöver dock brandkåren revidera 
taxan utifrån rådande kostnadsökningar för att på sikt 
kunna hålla en budget i balans.

Brandkåren har under året investerat i en ny släck- 
och räddningsbil som invigdes i december och ersatte 
ett 20 år gammalt fordon. Vidare investerades i ett 
mindre räddningsfordon, vilket var akut då det tidigare 
fordonet skrotades i samband med en trafi kolycka.

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Posom – 10 0 10 8

Räddningstjänst – 16 431 – 16 389 42 76

Fastighetskostnader – 750 – 775 – 25 – 31

Utbildning 202 116 – 86 – 56

Brandsläckarservice 52 39 – 13 20

Företagshälsovård – 130 – 90 40 – 18

Totalförsvar 0 0 0 0

Kommunskydd – 1 056 – 1 037 19 14

Summa – 18 123 – 18 135 – 12 14

ÅRETS INVESTERINGAR (TKR) NETTOINVESTERINGAR 

2014 2013

Släck- och räddningsbil 3010 – 3 406 0

Räddningsbil 3060 – 503 0

Ledningsfordon 0 – 450

Summa – 3 909 – 450

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 25 28

Sjukfrånvaro (%) 4,1 3,1

NYCKELTAL

2014 2013

Kostnad per invånare för räddnings   tjänst 

(ej kommunskydd och totalförsvar) 855 kr 818 kr

Totalt antal larm 480 457

Larm per dag 1,32 1,25

Andel onödiga automatiska brandlarm (%) 23,7 17,1

Andel brand i byggnad (%) 5,8 13,1

Andel trafi kolyckor (%) 11,9 10,9

Skadekostnader för skadegörelse, 

klotter m.m. internt i kommunen 222 300 kr 162 700 kr

FRAMTID
Ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 
ska tas fram för mandatperioden 2015–2018. I detta 
arbete bör man undersöka möjligheterna att utnyttja 
brandkårens resurser på ett bättre och effektivare 
sätt. Ett första steg kan vara att en deltids brandman 
förses med en mindre bil för att kunna rycka ut direkt 
hemifrån, så kallad FIP (”första insats person”). Det 
fi nns även skäl att se över möjligheten att differen-
tiera bemanningen av heltidsberedskapen, det vill 
säga att ha en hög bemanning på d agtid för att kunna 
arbeta med förebyggande arbetsuppgifter och en lägre 
bemanning nattetid då det oftast är lugnt och väl-
digt få larm. Inför arbetet med handlingsprogrammet 
bör även möjligheterna för en ökad samverkan med 
grannkommunerna i länet ses över.
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND
ORDFÖRANDE: Anna Hed

FÖRVALTNINGSCHEF: Inga-Lena Spansk

FÖRVALTNING: Barn- och utbildningsförvaltningen

För- och grundskolenämnden ansvarar för kommu-
nens för- och grundskoleverksamhet som erbjuder 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet såsom 
öppna förskolan.

ÅRETS HÄNDELSER
Läsåret 13/14 har präglats av arbetet med ökad mål-
uppfyllelse, implementering av såväl nya statliga 
styrdokument som nya förvaltningsövergripande pla-
ner, vilket inneburit genomgripande förändringar, 
särskilt tydligt i skolornas arbete med bedömningar. 
Skolan eftersträvar god måluppfyllelse över en 
längre tid, väl fungerande särskilt stöd, hög tillgäng-
lighet, nolltolerans  mot kränkningar, hög kreativ-
itet, för skolor och skolor där barnen är trygga, mår 
bra och kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Bland de starka sidorna är förskolornas kvalitets-
arbete samt deras införande av utvecklingspiloter 
i verksamheterna. Målet är att få en fördjupad för-
ståelse för förskolans reviderade läroplan samt stödja 
planerings arbetet för mål och resultat.

Det systematiska kvalitetsarbetet har varit i fokus 
inom förvaltning och skolenheter och kommer så 
att vara. Skolans systematiska kvalitetsarbete har 
en avgörande betydelse för att skolan ska utvecklas 
framåt och ge barn och elever de bästa förutsättning-
arna att lära och utvecklas. Större fokus läggs på lärar-
nas pedagogiska arbete med eleverna för att kunskaps-
resultaten ska förbättras. Kvalitetsarbetet visar vissa 
brister. Verksamheterna arbetar med att rapportera 
in resultat i Dexter, screeningsplaner följs upp, nya 
nyckeltal tas fram och ett antal åtgärder sätts in ibland 
utan att ett gediget analysarbete har genomförts.

Ambitionen är att Moras grundskolor ska till höra de 
bästa i landet och arbetet fortsätter därför med projek-
ten PSYNK, PRIO, PISA, NTA och Matematik lyftet. 
PSYNK är ett projekt för synkroniserade insatser för 
barn och ungas hälsa, PRIO-projektet verkar för att 
höja kunskapsresultaten i skolan och PISA arbetar med 

matematiksatsningar, projekten drivs av SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). NTA är ett utvecklings-
program för naturvetenskap och teknik för alla och 
Matematiklyftet är Skolverkets kompetensutveckling 
i matematik. Elevernas resultat i matematik har under 
en period legat något lägre än riket och därför görs 
omfattande insatser för att förbättra resultaten.

Alla dessa insatser som nämnts ovan är nödvändiga 
för att höja kunskapsresultaten, men insatserna är också 
kostnadsdrivande. Enkätresultat visar att elev erna är 
nöjda med skolan och de insatser som görs samt  har 
kunskapsresultaten förbättrats för vår terminen 2014. 
Det är dock av stor vikt att förbättrade kunskaps -
resultat ska vara hållbara över tid.

Arbete med god rekrytering, Lärarlyftet II, ut bild  ning 
av speciallärare/specialpedagoger, rektors programmet 
samt central styrning av stöd fortsätter. Rekryterings-
arbetet har varit i fokus under läsåret där svårigheten 
att få tag i behöriga lärare ökar. Behöriga speciallärare 
och specialpedagoger har inte gått att rekrytera och det 
har också varit svårt att rekrytera rektorer.

Barn, elever och föräldrar är i hög grad nöjda med 
verksamheten i förskolor och skolor, vilket är gläd-
jande. Tillit, trygghet och goda relationer mellan elev 
och lärare är en framgångsfaktor för goda resultat. 
Värdegrundsarbetet behöver fortgå med ett ännu 
tydligare fokus på barn- och elevperspektivet. Under 
vårterminen genomfördes för första gången även 
en föräldraenkät inom den pedagogiska omsorgen. 
Enkätsvaren visade att föräldrarna var mycket nöjda 
med dagbarnvårdarnas verksamhet.

Stödjande åtgärder sätts in i tidigare åldrar och 
lag kravet på särskilt stöd fortsätter att vara kostnads-
drivande. För- och grundskolenämndens intention att 
skolan ska vara en skola för alla barn och elever är väg-
ledande för arbetet, vilket innebär att åtgärder i första 
hand ska ske i ordinarie grupp/klass. Tillgänglighets-
faktorn ska vara hög, vilket kräver anpassningar i peda-
gogisk, social och fysisk miljö för att ett lärande ska ske. 
En barn- och elevhälsoplan är framtagen med syftet att 
fungera som ett stöd för förskolechefer, rektorer och 
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personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet. Den 
ska även säkerställa att ett likvärdigt stöd ges till alla 
barn och elever. Förvaltningen har under läsåret startat 
upp ett nytt projekt för att kartlägga och åtgärda 
tillgänglig heten på kommunens för- och grundskolor.

Förvaltningens handlingsplan för IS/IT är framtagen 
med visionen att skolan i Mora ska vara en arbetsplats 
där pedagoger och elever tillsammans utvecklar krea-
tiva och innovativa arbetsmiljöer och arbetsformer 
med hjälp av digitala verktyg.

Förvaltningen har beviljats länsstyrelsebidrag för 
att upprätta en tjänst som integrationssamordnare. 
Ett viktigt uppdrag för samordnaren är att ta fram 
en handlings plan för mottagande av elever från 
andra länder.

Skolinspektionen genomförde under vårterminen 
2013 tillsyn i Mora kommun och den avslutades 
under höstterminen 2014. Även Arbetsmiljöverket 
genomförde en tillsyn under året, vilken avslutades i 
december 2014.

EKONOMI OCH RESULTAT
För- och grundskolenämnden redovisade ett under-
skott på 8,1 mkr för året. 

Underskottet fi nns i huvudsak inom skolan, där 
personalkostnaderna ökar på grund av särskilt stöd till 
elever och övrig undervisning utöver vad som budgete-
rats. Kostnaderna för särskilt stöd ökar även något inom 
förskola, totalt har personalkostnaderna ökat med 3,3 
mkr på grund av ökade insatser för särskilt stöd.

Elevantalet fortsätter att öka inom grundskolan, 
men samordningsvinster är svårt att göra eftersom 
ett fl ertal skolor har ojämnt fördelat elevantal i de 
olika årskurserna. Förvaltningen har dock successivt 
dragit ner på personalstyrkan inom förskolan då 
antalet födda barn har minskat de senaste tre åren. 
Sjukfrånvaron bland personalen har ökat från 5,2 pro-
cent 2013 till 5,7 procent 2014, vilket medfört ökade 
kostnader för vikarier och rehabiliteringsåtgärder.

Antalet barn som har förskoleplats i en annan kom-
mun har ökat, vilket medför ökade kostnader i form av 
interkommunal ersättning. I underskottet ingår ökade 
lokalkostnader med 1,4 mkr på grund av ombyggnad 
och anpassning av bland annat miljö förbättrande åt gär-
der. Kostnaderna för skolskjutsar har ökat med 1,2 mkr 
på grund av indragna bussar som därmed medfört att 
beställningar av taxi har ökat.

Överskottet för måltidsservice på 2,1 mkr beror 
på lägre kostnader på grund av en vakant chefstjänst 
inom kostenheten för skolmåltider samt lägre 
livsmedels kostnader under året.

På grund av de senaste årens underskott pågår ett 
arbete med effektiviseringar och anpassningar av 
verksamheten för att nå en ekonomi i balans. Av plane-
rade besparingsåtgärder 2014 på 3,7 mkr har åtgärder 
vidtagits som motsvarar besparingar på 1,6 mkr. Det 
är framför allt avveckling av ett antal tjänster som inte 
har kunnat vidtas på grund av ökade behov.

Ett arbete pågår för att hitta en framtida långsiktig 
lösning till förtätning och omorganisation samt ett 
hållbart lokalutnyttjande och tjänstemannaförslag har 
utarbetats som innebär en förtätning av skolenheter.

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse 
2014

Avvikelse 
2013

För- och grundskole-

nämnd gemensamt – 15 597 – 14 310 1 287 – 2 037 

För- och 

grundskola – 209 774 – 219 232 – 9 459 – 3 926 

Särskilt stöd – 23 824 – 24 652 – 828 – 549 

Särskola – 5 759 – 6 220 – 461 – 273 

Elevhälsoenhet – 10 692 – 10 585 + 107 1 606 

Måltidsservice – 24 349 – 22 230 + 2 119  

Fristående verk-

samheter – 25 387 – 26 293 – 906 – 549 

Summa – 315 382 – 323 522 – 8 140 – 9 530 

 PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 475 467

Sjukfrånvaro (%) 5,3 5,2

NYCKELTAL

2014 2013

Barn per årsarbetare - förskola 5,2 5,3

Barn per anställd - ped. omsorg 5,3 6,2

Barn per årsarbetare - fritidshem 20,3 18,5

Elever per årsarbetare - förskoleklass 17,1 23,3

Elever per lärare/årsarbetare - grundskola 9,7 9,6

FRAMTID
Utifrån skolans vision ”alla är olika och lika bra” ska alla 
barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla kunska-
per och värden inför den egna framtiden. Verksamhets-
idén bygger på fyra hörnstenar; våra gemensamma 
värderingar, kunskap och lärande för livet, utveckla 
ansvar och infl ytande, samarbete och tydlig inriktning.

Skolverket lyfter fram tre utvecklingsområden för 
att möta den svenska skolans utmaningar; alla skolor 
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ska bli bra skolor, tillgång till kompetenta lärare måste 
stärkas samt att skolor och huvudmän behöver arbeta 
långsiktigt.

En av de största utmaningarna framöver är att säkra 
kvaliteten på undervisningen med behöriga pedagoger 
under de rådande stora pensionsavgångarna. Satsningar 
måste göras på rekryteringsarbetet där det fi nns olika 
former, till exempel partnerskola och partnerförskola. 
Övriga satsningar som behövs är utveckling av den 
digitala lärmiljön med hjälp av IS/IT-strategin, utveckla 
former och analys för ett systematiskt kvalitets arbete 
samt fortsatt satsning på nationella reformer.

Förvaltningen arbetar på att hitta en framtida 
långsiktig lösning till förtätning och omorganisation 
samt ett hållbart lokalutnyttjande och har tagit fram 
ett tjänstemannaförslag som innebär förtätning av 
skolenheter.
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SOCIALNÄMNDEN
ORDFÖRANDE: Bernt Persson

FÖRVALTNINGSCHEF: Anders Ludvigsson

FÖRVALTNING: Socialförvaltningen

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg 
om individer med funktionsnedsättning och indi-
vid- och familjeomsorg. Socialnämnden har även 
ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende samt 
hälso- och sjukvårdsansvaret inom särskilt boende 
SoL, gruppboende LSS och dag/daglig verksam-
het. Därtill kommer anhörigstöd och aktiviteter för 
äldre personer som framförallt bor i byarna. Enheten 
Arbete och utveckling bedriver daglig verksamhet 
enligt LSS och kompetenshöjande verksamhet för 
personer som behöver arbetsträning eller annat stöd 
för att komma ut i arbetslivet.

Individ- och familjeomsorgen ger även stöd till 
personer som inte klarar sin egen försörjning, har 
missbruksproblem och till barn, unga och familjer 
som behöver någon form av stöd. Socialnämnden 
bedriver även familjerådgivning (värdkommun för 
fem kommuner), handläggning av serveringstillstånd 
och övrig myndighetsutövning utifrån alkohollagen.

ÅRETS HÄNDELSER
Under året har socialnämndens verksamheter i 
stort sett, på ett fullgott sätt, klarat att tillgodose 
kommun invånarnas behov av socialtjänst och de mål 
som socialnämnden beslutat om. Socialnämnden har 
klarat att hålla en god kvantitet och kvalitet inom 
hela socialtjänstens område (SoL, LSS, insatser för 
barn, ungdom och vuxna). Detta gäller även i hög 
grad för äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende. 
Det har varit ett stort behov av särskilt boende för 
äldre enligt SoL och tidvis har det även funnits en 
kö. Dock har det varit möjligt att tillgodose beho-
ven inom tre månader och därmed slippa vite. Inom 
LSS klarade inte socialnämnden att tillgodose behov 
av gruppbostad enligt LSS i två fall. IVO anser att 
socialnämnden ska betala vite, vilket socialnämnden 
bestrider och ärendet ännu är inte avgjort.

Inom området för Vård och Omsorg har uppstart av 
hemteam skett under 2014. Detta innebär att rehab-
personal, handläggare, hemtjänst, enhetschefer, MAS 
och hemsjukvård samverkar för att kunna ta hem 

brukare direkt efter sjukhusvistelse eller korta ner 
tiden på korttidsboende. Då det är i en inarbetnings-
fas har det ännu inte skett några större effekter av 
detta. Målet är att på sikt minska kostnaderna och 
öka kvaliteten för våra brukare, då rehabilitering ska 
ske i hemmet, istället för som tidigare vid institution.

Hemsjukvårdens volym har ökat och gräns dragning 
vad gäller ansvar mellan Mora kommun och landstingets 
verksamhet lokalt i Mora är svår. Social förvaltningen 
har under året haft fl era samverkansmöten med 
landstinget i syfte att klara ut detta, men väntar 
också på länsövergripande utvärdering (Högskolan 
Dalarna) som gjorts under 2014 och riktlinjer som 
ska tas fram. Även interna rutiner ska ses över för att 
kommunens sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin 
yrkesroll/vardagsarbete, vilket ger kvalitetssäkring 
för brukare och förhoppningsvis kostnadsreducering.

Arbete med att införa ICF/ÄBIC (utifrån en 
Internationell Klassifi kation om Funktionstilllstånd 
görs bedömning enligt en modell för  Äldres Behov I 
Centrum) enligt Social styrelsen har påbörjats. Pro-
cessledare har utbildats för effektiv implementering 
av det nya arbetssättet. När det gäller genomförandet 
så vilar dock det största ansvaret på den gemensamma 
myndighetsnämndens verksamhet.

Under hela året har olika insatser gjorts för att få 
bättre uppföljning och effektivisering av hemtjänsten. 
Riktlinjer och rutiner har setts över, såsom översyn 
av schemaläggning och grundbemanning. Värdskaps-
utbildningar har även startats upp för hemtjänsten 
och kommer fortsätta under 2015.

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet 
äldre de närmaste åren. Socialnämnden har redovisat 
behovet av ett nytt särskilt boende (32 platser). Projek-
tering har på börjats och infl yttning beräknas kunna ske 
års  skiftet 2016/17.

Det pågår även en översyn av riktlinjer och rutiner 
för «Resursen» (bemanning), där arbetssätt och 
fördelning ses över för att förbättra personalkontinu-
i teten ute i verksamheten hos brukarna. Detta är av 
hög prioritet för att skapa trygghet och kvalitet för 
såväl brukare som medarbetare.
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Inom området för Vård och Omsorg har familje-
rådgivningen/Familjefrid fl yttat till nya lokaler, vilket 
har bidragit till en bättre arbetsmiljö. Älvdalen och 
Malung-Sälens kommuner har gått med i Familjefrid, 
vilket har gjort det lättare för terapeuterna i fördel-
ningen av arbetet. Detta har lett till kortare kötid, 
då samtlig personal har kunnat arbeta med både våld 
och familjerådgivning.  Medel har även tillförts för 
att kunna bedriva projektet «Centrum mot våld», där 
förslag tas fram över hur arbetet mot våld kan vara 
organiserat i glesbygdskommuner.

Den nya organisationen för IFO permanentades i 
april, vilket har resulterat i en bättre arbetsmiljö och 
en mer välfungerande verksamhet. Försörjningsstödet 
har legat på en stabilt låg nivå jämfört med snittet för 
både riket och Dalarna. Flera utbildningsinsatser har 
genomförts där alla socialsekreterare fått utbildning 
i SARA, som är ett riskbedömningsinstrument vid 
våld i nära relationer, samt har barn- och ungdoms-
handläggarna fått utbildning i barnsamtal.

Alkoholhandläggaren har under året deltagit i olika 
nätverksträffar i länet samt varit med länsstyrelsen 
till Bryssel för att träffa representanter från andra 
europeiska länder, för att få ökad kunskap om deras 
alkoholpolitik. Detta då handläggaren i kommunen 
är ensam i sin yrkesroll som myndighetsutövare/
tillsynsmyndighet.

När det gäller placeringar inom LSS och social-
psykiatrin så pågår det ett kontinuerligt arbete med 
att se över vilka insatser som är möjliga att klara på 
hemmaplan då det saknas lägenheter. Det fattas även 

personalresurser både ekonomiskt och kompetens-
mässigt.

En successiv utbyggnad av gruppbostäder enligt 
LSS har påbörjats. Två lägenheter är klara och infl ytt-
ning har skett. Ytterligare två lägenheter är på gång 
och kommer att vara infl yttningsklara i juni 2015, 
vilket innebär att det i dagsläget inte fi nns någon kö. 
För att klara behovet på längre sikt så har socialnämn-
den hos tekniska nämnden redovisat behovet av en ny 
gruppbostad om sex lägenheter att vara infl yttnings-
klar 2016.

Inom verksamheten för Arbete och utveckling har 
det påbörjats ett stort arbete med att se över alla 
«spår». Handelsspåret där «Återbruket» ingår har varit 
först ut med ett lyckat resultat och ökad försäljning. 
Ett nytt spår har startats upp på Lomsmyren, där 
det pågår ett samarbete med tekniska förvaltningen, 
vilket kommer att vidareutvecklas under 2015.

Samverkansskolan i Vinäs, som bedrivs till sammans 
med barn- och utbildningsförvaltningen, har kommit 
igång ordentligt och fungerar mycket bra. Detta är 
ett utmärkt exempel på en fungerande hemmaplans-
lösning, vilket har medfört att åtminstone två barn 
inte har behövt extern placering.

EKONOMI OCH RESULTAT
Socialnä mnden redovisade ett underskott på 8,3 mkr 
för året.

Största delen av underskottet avser stöd och omsorg, 
verksamheten för LSS/IFO, motsvarande 6,4 mkr. 
Inom LSS beror avvikelsen på bemannings kostnader 
samt kostnader för handledning inom grupp bostad. 
IFO för barn och ungdom fi ck ökade kostnader för 
köp av extern placering för vård och behandling 
(HVB). Den största orsaken till avvikelsen, 3,8 mkr, 
var dock bemanningskostnader samt kostnader för 
extern placering inom socialpsykiatrin.

Även inom vård och omsorg uppstod ett underskott 
med 4,1 mkr. Den största negativa avvikelsen fanns 
inom HSR 4,4 mkr på grund av att kostnaderna blev 
högre än budgeterat för medicinsk-tekniska hjälp-
medel, inkontinenshjälpmedel, sjukvårdsmaterial samt 
bemanningskostnader. Inom verksamheten SÄBO 
blev det dyrare än planerat för bemanning, då behovet 
av vård och omsorg, bland annat palliativ vård, ökade. 
Hemtjänsten fi ck dock en positiv avvikelse på 1,8 mkr.

Administration och förvaltning fi ck en positiv 
av vikelse med 2,3 mkr. Huvudorsaken är uppbokning 
av förutbetalda kostnader (hyror) och upplupna 
in täkter för 2013 som har lagts centralt istället för att 
läggas ut i verksamheten.
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Ekonomisk jämfö-
relse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Administration 

och förvaltning – 25 758 – 23 433 2 325 – 397

Vård och omsorg – 247 007 – 251 153 – 4 146 – 14 255

därav Hemtjänst – 102 102 – 100 318 1 784 – 7 539

därav SÄBO – 120 123 – 121 581 – 1 457 – 1 237

därav HSR – 24 781 – 29 254 – 4 473 – 2 129

därav Övrig 

äldreomsorg – 5 479

LSS/IFO – 158 506 – 164 947 – 6 442 – 173

därav LSS – 49 328 – 48 019 1 309 – 225

därav Grupp-

bostäder – 41 910 – 43 075 – 1 165

därav Social-

psykiatri – 16 241 – 20 081 – 3 840 887

därav IFO – 835

därav IFO, vuxen – 26 800 – 26 772 28

därav IFO, barn 

och ungdom – 24 226 – 27 000 – 2 774

Summa – 431 271 – 439 534 – 8 263 – 14 825

ÅRETS INVESTERINGAR (TKR) NETTOINVESTERINGAR

 2014 2013

Nettoinvesteringar 1 238

Huggkubben 62

Inventarier familjerådgivningen 411

Inventarier Hanslinden 152

Inventarier Björk/Talludden 125

Inventarier Strömsgården 98

inventarier Noretgården 116

Inventarier Juntgården 73

Trygghetslarm 985

Summa 2 022 1 238

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 699 675

Sjukfrånvaro (%) 7,5 6,3

NYCKELTAL

2014 2013

Totala kostnader 508 391 489 790

Personalkostnader 306 550 299 397

Totala intäkter – 68 857 – 66 215

Nettokostnad LSS 76 079 65 509

Nettokostnad psykiatri 20 081 16 571

Nettokostnad ek bistånd 8 582 8 540

Nettokostnad arbete och utveckling 15 015 13 948

FRAMTID
Förutom de ökade behov som genereras av enskild 
individ, så tillkommer under åren 2015–2017 
utvecklingsbehov som följd av nationella beslut, 
demografi ska förändringar och annan omvärlds-
förändring. Det handlar bland annat om genom-
förande av individuell biståndsbedömning av 
samtliga kunder i särskilt boende och genomförandet 
av Socialstyrelsens krav på införande av ICF/ÄBIC 
(2014–15) och Socialstyrelsens bemanningskrav för 
demensboende/vård (2015–16).

De övergripande målen för socialnämndens verksam-
het handlar i stor utsträckning om att de människor 
som får del av socialnämndens verksamheter och 
deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med den 
vård och omsorg och socialtjänst som ges. Utma-
ningen ligger i att klara nödvändig bemanning och 
kompetensutveckling av medarbetarna för att kunna 
nå de mål som är satta för verksamheterna. Under 
perioden 2015–17 kommer därför socialnämnden 
att intensifi era verksamhetsutvecklingsinsatser inom 
samtliga verksamhetsområden enligt socialnämndens 
verksamhetsplan.
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TEKNISK NÄMND
ORDFÖRANDE: Åke Knutz

FÖRVALTNINGSCHEF: Mikael Jaråker

FÖRVALTNING: Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter 
avseende gator, allmänna platser, mark, vindkraft-
verk, skog, kommunens anläggningar för idrott 
och fritid, kommunens fastigheter, stadsnät samt 
handläggning av bidrag till kommunens idrotts-
föreningar. Tekniska nämnden utgör kommunens 
trafi knämnd och fullgör de uppgifter som avses i 1 § 
lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafi kfrågor.

ÅRETS HÄNDELSER
Tekniska förvaltningen har under året följt gällande 
verksamhetsplan och uppfyller de fl esta av nämn-
dens mål. I slutet av året invigdes Mora rese centrum 
som ska förenkla resandet för såväl besökare som 
kommunens invånare. I Norets handelsområde 
har handeln vidareutvecklats då invigning av fyra 
nya butiker skett. Energitjänstprojektet (EPC) har 
genomgått sitt andra av tre år, vilket är en lång-
siktig investering som syftar till energibesparings-
åtgärder för kommunens förvaltningsfastigheter. För 
övrigt har ytterligare satsningar gjort i infrastruktur 
via utbyggnationen av Mora stadsnät. Samtidigt som 
dessa aktiviteter har genomförts så har förvaltningen 
genom upphandlingen av ny driftentreprenör gjort 
den största omorganisationen på 20 år och fortsatt 
kvalitetssäkra och effektivisera sin verksamhet.

Flera av förvaltningens genomförda aktiviteter kan 
direkt kopplas till de strategiska målområdena ”Håll-
bara Mora” och ”Mora – en regionstad med drivkraft”.

De nämndmål som haft en mindre bra målupp-
fyllelse är främst målet om att utveckla möjligheterna 
för ett aktivt liv, åtgärder för centrumutvecklingen 
och till viss del stadsnätets utbyggnation.

Administrativa och organisatoriska åtgärder har 
genomförts för att ytterligare höja kvalitet och öka 
förvaltningens effektivitet. Exempel på detta är 
dokument hantering och organisationens förmåga att 
driva projekt och genomföra utredningar. Hanteringen 
av föreningsbidrag har utvecklats och till hörande hjälp-
medel har tagits fram för att underlätta arbetet.

Stora insatser har lagts på att samordna plane-
ringen av kommunens lokaler, där alla förvaltningar 
 inom Mora kommun har ett skriande behov av olika 
typer av lokalförändringar. Slutsatsen från detta 
arbete är att det krävs mer resurser för att samordna 
kom  munens lokaler.

EKONOMI OCH RESULTAT
 Förvaltningen redovisar ett överskott med 0,9 mkr 
i förhållande till en budget på cirka 170 mkr 
varav 60 mkr i ekonomisk ram.

Anledningen till att nämnden redovisar ett över-
skott är främst att förvaltningens avdelning för gata/
mark utfört färre beläggningsarbeten än budgeterat 
på grund av vissa problem i entreprenörsavtalet. 
Dessutom har försäljning av skogsprodukter varit 
högre än budgeterat.

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott 
trots att avdelningen haft reavinster vid försäljning-
arna av veterinärstationen och Vinäs förskola. Detta 
beror främst på att hyresintäkterna inte täcker drift-
kostnaderna för våra lokaler och periodens låga priser 
för vindkraftcertifi katen.

Fritidsverksamheten har i princip matchat den 
budget som avdelningen har haft.

Stadsnätsavdelningen redovisar ett mindre under-
skott än tidigare prognoser till följd av ökade intäkter 
och återhållsamhet i underhållet av nätet.

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2014

Redovisat
2014

Avvikelse
2014 2013

Teknisk nämnd – 146 – 168 – 22 29

Gata och park – 31 867 – 30 589 1 278 1 169

Fastighet – 1 832 – 2 641 – 809 1 588

Fritid – 22 713 – 22 675 38 282

Mark – 490 – 19 471 157

Renhållning och miljö 0 – 2 – 2 0

Energirådgivare 0 0 0 4

Stadsnät – 3 031 – 3 130 – 99 – 51

Summa – 60 079 – 59 225 855 3 178
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ÅRETS INVESTERINGAR, NETTOINVESTERINGAR

(tkr) 2014 2013

Nettoinvesteringar 48 578 90 713

Summa 48 578 90 713

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 31 28

Sjukfrånvaro (%) 2,5 4,1

NYCKELTAL

2014 2013

Hållbart medarbetarindex (HME) 80 74

Energiförbrukning (kwh/m2) 180

Eluppvärmda byggnader (antal) 9 20

Trafi kolyckor (antal) 29 37

Vindkraftproduktion (MWh) 5 430 6 556

Stadsnät möjlighet till anslutning (%) 33 27

FRAMTID
De största förändringarna förvaltningen står inför 
är bland annat driften av det nya resecentrumet, 
utbyggnad av Mora stadsnät, de senaste vintrarnas 
hårda slitage på vägarna samt inkörningsprocessen 
med den nya driftentreprenören för förvaltnings-
tjänster. Till de större projekten hör fortsatt arbete 
inom energitjänstprojektet, utbyggnaden av stads-
nätet och åtgärderna för centrumutvecklingen. 
Beträffande kommunens fritidsanläggningar fi nns det 
stora utmaningar och investeringsbehov där anlägg-
ningarna behöver åtgärdasi varierad omfattning.
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BYGGNADSNÄMND
ORDFÖRANDE: Peter Helander

FÖRVALTNINGSCHEF: Tommy Ek

FÖRVALTNING: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens upp-
gifter inom följande områden; planering och 
byggande enligt plan- och bygglagen, bostads-
anpassningsbidrag, mät-och kartfrågor, geografi ska 
informationssystem (GIS) samt fastställande av 
lägenhetsnummer.

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnads-
kultur och en estetisk tilltalande stads- och landskaps-
miljö. Nämnden ska också ta de initiativ som behövs 
i frågor om planläggning, byggande och fastighets-
bildning.

ÅRETS HÄNDELSER
I enlighet med den strategiska planen har plan-
arbetet under året fortgått och bland annat resul-
terat i att nya detaljplaner vunnit laga kraft, såsom 
helikopter landningsplats vid lasarettet, vilket även är 
en förutsättning för det viktiga planarbetet i Noret 
Norra. I detta planarbete har fokus varit på håll barhet 
och det fi nns ett gestaltningsprogram knutet till plan-
förslaget. Detaljplanearbetet för Åmåsäng har slut-
förts och kommer att antas under början av 2015. Det 
strategisk t viktiga planarbetet med en ny fördjupad 
översiktsplan för Mora tätort har under året bestått 
i ett omfattande dialogarbete, där ett samrådsför-
slag har påbörjats under senare delen av året. I detta 
arbete ingår även att ta fram ett program för Strande-
nområdet, vilket är påbörjat. LIS-planen är antagen 
och har vunnit laga kraft, liksom vindbruks planen.

Karttjänster har fortsatt att utvecklas där kvalitets-
nivån, att 90 procent av kommunens kartareal ska 
hålla jämn och tillräcklig kvalitet så att ingångna 
kartavtal bibehålls, har uppnåtts. Gemensam lagring 
av kartdata för Mora, Orsa och Älvdalen samt verktyg 
för spridning av kartor och lägesbunden information 
har slutförts under 2014. För att fullt ut kunna ha en 
gemensam plattform krävs att Orsa kommun använ-
der sig av samma kommuninvånarregister som Mora 
och Älvdalen, vilket har genomförts. En ny gemen-

sam ”stadsbyggnadskarta” med planeringsunderlag 
som används vid bygglovsprövning och planläggning 
har under året tagits i drift.

Antalet byggärenden har minskat något under 
året där ny plan- och bygglagstiftning, med fl er 
möjlig heter till bygglovsfria åtgärder, kan ha påverkat 
mängden inkommande bygglovsärenden. Även hand-
läggningstider för bygglov har minskat på grund av 
förbättrade rutiner.

En stor utmaning för förvaltningen har varit att 
förbereda och planera för det nya dokument- och 
ärendehanteringssystemet.

EKONOMI OCH RESULTAT
Byggnadsnämnden redovisade ett överskott på 
0,8 mkr för året. Det största bidraget till den posi-
tiva avvikelsen beror på verksamheteten för bostads-
anpassning med 439 tkr. Övriga enheter har ett 
sammantaget överskott med 357 tkr. Fakturering 
av bygglovsärenden har dock varit lägre än beräknat 
och ger ett underskott på 424 tkr.

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Byggnadsnämnd – 361 – 290 70,7 – 28

Karta/mät/GIS – 2 902 – 2 763 139 362

Bygglov – 736 – 1 160 – 424 146

Planer – 1 340 – 963 378 – 161

Stadsbygg. adm. – 3 347 – 3 153 194 362

Bostadsanpassning – 2 134 – 1 694 439 229

Summa – 10 820 – 10 023 797 910

ÅRETS INVESTERINGAR (TKR) NETTOINVESTERINGAR

2014 2013

Nettoinvesteringar 0 288

Summa 0 288
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PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 26 24

Sjukfrånvaro (%) 4,6 5,0

NYCKELTAL

2014 2013

Antal lagakraftvunna planer 4 1

Antal bygglovsärenden 530 511

Antal bostadsanpassningsärenden 107 113

Antal LPI, OVK och övriga ärenden 210 218

FRAMTID
Ny lagstiftning inom området förbereds som kan 
komma att påverka och förändra arbetssättet. 
Redan nu märks en viss nedgång i antalet bygglovs-
ansökningar. En trend som kan komma att fortsätta 
med ny lagstiftning som kan ge mindre intäkter men 
mer tillsynsarbete. Antalet ansökningar om bostads-
anpassningsbidrag har fortsatt att öka.

Arbetet med den nya fördjupade översiktsplanen 
för Mora tätort kommer att slutföras under 2015, lik-
som arbetet med det tematiska tillägget till översikts-
plan, LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Planen kan ge ett tillskott av tomter i attraktiva lägen, 
vilket är viktigt för Mora som attraktiv boendeort.

Mora ska arbeta för att vara en hållbar kommun. 
En förutsättning för planarbetet i området Noret 
Norra, som kommer att fortsätta in i 2015, är att 
de nya exploateringsområdena som planläggs för 
bostäder och arbetsplatser kan få bra miljöanpassade 
lösningar för sin energiförsörjning. Det kommer vara 
ett viktigt pilotområde vad gäller hållbar planering.

Arbetet med detaljplaner för bostäder inom tät orten 
planeras att fortgå under 2015. Arbetet är viktigt för 
att stärka centrumhandeln och är i linje med intentio-
nerna i centrumutvecklingsarbetet.

Gestaltningsfrågorna kommer särskilt att upp  
märksammas under 2015, med start för ett arkitektur-
pris i Mora samt deltagande i samverkan kring arki-
tektur och gestaltning av och i det offentliga rummet 
tillsammans med kulturförvaltningen och tekniska 
förvaltningen.
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KULTURNÄMND
ORDFÖRANDE: Gunnar Nilsson

FÖRVALTNINGSCHEF: Caroline Smitmanis Smids

FÖRVALTNING: Kulturförvaltningen

Kulturnämndens uppgifter omfattar kommunens 
biblioteksverksamhet, kulturminnesvård, bygde-
arkiv, allmänkulturell verksamhet, konsument-
vägledning, budget-  och skuldrådgivning, kultur skola, 
fritidsgårdsverksamhet och förenings bidrag (exklu-
sive idrottsföreningar).

Kulturnämnden tar ett särskilt ansvar för barn och 
ungas rätt till kultur i enlighet med barn konventionen. 
Alla barn och unga i Mora ska ha tillgång till kultur 
och kulturella uttryck.

ÅRETS HÄNDELSER
Kulturförvaltningens verksamheter har under året 
utvecklats i enlighet med de mål som kulturnämnden 
har. Barns och ungas rätt till kultur och kultur ella 
uttryck har inneburit satsningar från alla verksam-
heter, vilket till exempel resulterat i projekt såsom 
Street Art Mora, där unga konstnärer arbetat med 
konst i det offentliga rummet. Kulturskolan når 
98 procent av barnen i målgruppen vad gäller den 
delen av verksamheten som är Mirandas verkstäder 
som vänder sig till skolorna och som är avgiftsfri. 21 
procent av barn och unga i Mora går i den avgifts-
fi nansierade kultur- och musikskola. Rosa Huset har 
under perioden ökat besöksantalet och har bedrivit 
fl era ungdoms initierade projekt, bland annat ett 
tolerans projekt och ett HBTQ- projekt.

Moras kulturmiljöer är viktiga för både boende och 
besökare. Kulturhistoriska stadsvandringar, uthyrning 
av och arbete med Lärkastugan samt en större utställ-
ning om Moras riksintressen för kulturmiljövården är 
nyheter som skett under perioden. En tvärkommunal 
grupp för utsmyckning av offentliga miljöer har 
bildats på initiativ av kulturenheten. Mora bygdearkiv 
lanserade fl era olika möjligheter att ta del av de unika 
bildsamlingarna, bland annat via sociala medier, 
vilket ökat tillgängligheten. Exempelvis nådde ett av 
arkivets fotoinlägg på Facebook ut till 2 700 personer. 
Ett samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen har 
resulterat i att kulturförvaltningen kunnat erbjuda 
ökad antikvarisk kompetens, bland annat vid arbetet 

med den fördjupade översiktsplanen, vilket bidrar till 
Moras framtida attraktion och hållbara utveckling.

Ett av kulturnämndens mål är att Moraborna ska 
vara lika nöjda med kulturutbudet som genomsnittet 
bland Sveriges kommuner. I den av SCB genomförda 
medborgarundersökningen under våren, visade det 
sig att Moras betygsindex för kultur var 61, medan 
genomsnittet i Sverige var 62. Det Moraborna är 
minst nöjda med, och vars index ligger mycket under 
genomsnittet, är utbudet av teater och konserter. En 
orsak kan vara avsaknaden av arenor anpassade just 
för teater och konserter i Mora som bidrar till ett lågt 
betygsindex. Mora kommun lägger mindre pengar än 
genomsnittet av kommuner på kultur och fritid. Där-
med är ett betygsindex i närheten av landets genom-
snitt att betrakta som ett gott betyg för kulturen.

Kulturförvaltningens verksamheter har under 
årets första hälft i huvudsak bedrivits enligt plan 
och utvecklats för att kunna möta kulturnämndens 
mål. Ett nytt reglemente för föreningsbidrag i Mora 
kommun började gälla från 2014, vilket har inneburit 
omorganisation och nya rutiner.

Ett nytt kulturstöd har införts, vilket under året 
resulterade i att fl era nya aktörer sökte och fi ck det 
beviljat. Detta kan på sikt bidra till ett ökat utbud av 
kulturaktiviteter i Mora.

Bibliotekets utlåningssiffror har minskat totalt, vil-
ket de gör i hela Sverige. Barnboksutlåningen minskar 
dock inte, och barn är en av bibliotekets viktigaste 
målgrupper. Kulturnämnden har beslutat om nya 
öppettider för biblioteken, i syfte att anpassa tider 
efter besöksantal och för att kunna ge utrymme för 
mer läsfrämjande arbete. Under året upphandlades 
ett gemensamt biblioteksdatasystem i de tre kommu-
nerna som ett led i ett närmare samarbete.

Efterfrågan på konsumentvägledning är relativt 
konstant medan efterfrågan på skuld-  och budget-
rådgivning ökar. Gemensamt för dessa verksamheter 
är att de enklare uppdragen nästan helt försvunnit och 
istället hanteras mer komplexa ärenden. Vänte tiderna 
för ett besök hos skuld-  och budget rådgivningen är idag 
långa i en nationell jämförelse och behöver minska.
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EKONOMI OCH RESULTAT
Kulturnämnden redovisade ett överskott på 208 tkr 
för året. Överskottet beror främst på generell åter-
hållsamhet för inköp som kommunen införde från 
och med november och året ut.

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Kulturchef, förvalt-

ningsgemensamt – 3 731 – 3 660 71 283

Allmänkultur – 3 432 – 3 405 27 8

Ungdoms-

samordnare – 771 – 682 89 – 101

Bibliotek – 7 506 – 7 576 – 70 – 24

Fritidskonsulent 

(fr.o.m. i januari hos 

tekniska nämnden) 0 – 8 – 8 698

Rosa Huset, Kultur-

skolan Miranda och 

öppen fritid – 9 999 – 9 900 99 – 72

Summa – 25 439 – 25 231 208 792

Fritidskonsulenten fl yttades den 1 januari till tekniska 
nämnden. Kulturnämndens kvarvarande förenings-
bidrag fl yttades 1 januari till allmän kulturen. Rosa 
Husets verksamhet öppen mötesplats för ung domar 
fl yttades den 1 januari från allmänkulturen till Rosa 
Huset som idag innefattar kulturskola och öppen mötes-
plats för ungdomar.

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 36 40

Sjukfrånvaro (%) 2,1 2,5

NYCKELTAL

2014 2013

Bibliotekslån per invånare 6,4 6,5

Andel bibliotekslån barn och unga av 

den totala utlåningen 49,6 % 49 %

Andel elever i Kulturskolan per 

invånare 7–19 år 21,5 % 20,4 %

Andel elever i kö till Kulturskolan 4,6 % 3,6 %

 FRAMTID
Kulturlivet i Mora ska bygga på medborgarnas del-
aktighet och engagemang. Nämndens verksam heter 
kommer under 2015 att arbeta med olika former 
av medborgardialoger, för att kulturnämnden ska 

kunna göra rätt prioriteringar i framtiden. Det är 
nämndens ambition att kulturutbudet i Mora ska 
vara tillgängligt och bestå av en mångfald av utbud 
och aktiviteter, vilket kommer att ligga till grund för 
bland annat beviljande av kulturbidrag under 2015.

Kulturnämnden ska bidra till att skapa ett hållbart 
Mora genom att ge alla medborgare möjlighet till 
ett aktivt medborgarskap. Detta sker genom den 
information och de upplevelser som tillhandahålls av 
bland annat bibliotek, arkiv, konsumentvägledning 
och utställningsverksamhet. Information och upp-
levelser som vidgar det individuella perspektivet utgör 
grunden för ett demokratiskt samhälle. Moras unika 
kulturarv och kulturmiljöer, vilka bidrar till den 
omfattande och viktiga besöksnäringen, ska värnas 
genom att nämnden aktivt för fram dessa frågor i 
forum för samhällsbyggnad och planering.

Biblioteken upplever stora ökningar av lån av 
digitala medier. På sikt kan det få konsekvenser för 
lokaler, öppettider och tillgänglighet. Behov av en 
scen för teater och konserter kvarstår. Kulturförvalt-
ningen kommer därför under 2015 att få i uppdrag att 
göra en förstudie för en eventuell lokalutredning.
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GYMNASIENÄMND
Ordförande: Lennart Sohlberg

Förvaltningschef: Marie Ehlin

Förvaltning: Gymnasieförvaltningen

Gymnasienämnden är en gemensam nämnd för 
Mora, Orsa och Älvdalen i enlighet med 3 kapit-
let 3 a § kommunallagen. Gymnasieförvaltningen 
erbjuder elva nationella program, fem introduktions-
program och distans studier via Siljansutbildarna.

ÅRETS HÄNDELSER 
S:t Mikaelsskolan bedriver inför läsåret 14/15 
elva nationella program, varav fem högskole-
förberedande och sex yrkesförberedande. Inom 
IM (introduktions  programmet) fi nns samtliga fem 
program. Gymnasiesärskolan erbjuder sju olika 
program. Gymnasienämnden ansvarar också för 
vuxenutbildning, grundläggande vux, gymnasie-
vux, lärlingsvux, validering, SFI och hjälp till hög-
skolestudier på distans via Siljansutbildarna.

Årets avgångsklass är den första årskullen som gått 
igenom hela gymnasiet i den gemensamma gymnasie-
nämnden och dessutom den nya reformen GY 11.

Elevantalet har ökat med 56 elever trots att antalet 
ungdomar i gymnasieåldern har minskat kraftigt 
de senaste åren. Orsaken beror till stor del på att 
ensamkommande fl yktingbarn utökar elevunderlaget. 
Antal elever på nationella program har minskat från 
709 till 688. IM hade vid elevräkningen i oktober 
165 elever och vid årets slut och två månader senare 
175 elever. Språkintroduktion är det största pro-
grammet av IM-programmen och har nu 80 elever. 
Vid elevräkningen i oktober var 865 elever inskrivna 
på ungdomsgymnasiet.

Antal antagna elever i årskurs ett utanför samverkans-
området har ökat med 60 procent från föregående 
år. Antal elever i samverkanskommunerna som väljer 
att läsa på andra skolor minskar något jämfört med 
vårterminens treor, skillnaderna varierar dock kraftigt 
mellan kommunerna.

Skolan fortsätter att skörda stora idrottsframgångar 
i bland annat längdskidor, skidorientering, innebandy 
och ishockey. Cirka 260 av skolans 688 elever på 
nationella program läser på någon av skolans idrotts-
utbildningar. De är placerade på RIG, NIU, LIU eller 

idrottsprofi lplatser. Idrottseleverna läser på åtta av 
elva nationella program. Många av idrottseleverna 
kommer utanför samverkansområdet.

Tretton förstelärare fi nns idag inom matematik, 
engelska, idrott, didaktik högskoleförberedande 
program, didaktik yrkesförberedande program, 
specialpedagogik, demokrati och värdegrund, svenska 
och SFI. Tolv av tretton tjänster rekryterades internt. 
Då S:t Mikaelsskolan har två forskartjänster förbereds 
också för kommande lektorstjänster.

Gymnasienämnden har tagit beslut om en arbets-
plan för att långsiktigt säkerställa rekryteringen av 
elever. De områden och värden som bör stärkas för 
att bidra till attraktionen av skolan är indelade i sju 
om  råden och syftar huvudsakligen till att stärka 
skolans profi l, kulturen (andan) på skolan och 
kommunikationen. Dessa områden är: förtydliga 
skolans attraktion, förstärk det som är bra och attrak-
tivt, tryggt elevboende, bättre och effektivare lokaler, 
synliggör det som är värdeskapande, komplettera med 
elevernas bild av skolan samt minska antalet avhopp.

Gymnasienämnden har arbetat aktivt under året 
utifrån dessa prioriterade områden. Bland annat är 
en varumärkesplattform under framtagande samt 
pågår utredning kring framtida elevboende och en 
fördjupad lokalutredning. Syftet med en fördjupad 
lokalutredning är att effektivisera lokalkostnaderna 
samt åstadkomma ändamålsmässiga lokaler anpassade 
efter verksamhetens pedagogiska behov.

Gymnasienämnden har beslutat att starta en 
kulturprofi l från och med höstterminen 2015. 
Kulturprofi len förväntas bli ett tillskott som kan öka 
attraktiviteten för skolan, bidra till mervärde i form 
av kulturella uttryck mellan elever samtidigt som 
eleverna får möjlighet att utvecklas inom kulturella 
uttryck.

Arbetsmiljöverket genomförde en omfattande till-
syn i april som en del i Arbetsmiljöverkets riktade sats-
ning mot en tredjedel av landets skolor. Inspek tionen 
gav en samlad bild av skolans arbetsmiljöarbete, vad 
som fungerar samt åtta punkter som skall förbättras. 
Vid uppföljningsbesöket i december meddelade 
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Arbets miljöverket att de var mycket nöjda med 
vidtagna åtgärder och arbetet på skolan och avslutade 
därmed inspektionen.

Under första halvåret 2014 har ett omfattande 
effektiviseringsarbete genomförts efter nämndens 
beslut om åtgärder. Hotell- och turismprogrammet 
läggs ner och nuvarande elever fasas ut. Detsamma 
gäller för inriktningarna dans och teater inom 
estetprogrammet. Inriktningar togs även bort inom 
barn- och fritidsprogrammet, teknikprogrammet 
samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
Effektiviseringsåtgärder medförde övertalighet och 
personalbesparingar gjordes inom ungdomsgymna-
siet, gymnasiesärskolan, cafeterian, administrationen 
och skolledningen. Förändringar inom elevantalet och 
utökade verksamhetsbehov inom IM gör att verksam-
heten måste utökas inom detta område.

Gymnasienämnden har fått tillämpningsanvisningar 
beslutade av respektive kommun för att få en mer 
exakt kostnadsfördelning kommunerna emellan. För-
delningen baseras på faktisk kostnad per elev fördelat 
per kommun beroende på studieform. I huvudsak 
används samma kostnadsposter som används vid 
beräkningen av interkommunala ersättningar.

EKONOMI OCH RESULTAT
För 2014 visar gymnasienämnden totalt sett ett 
underskott på 5 060 tkr. För de tre samverkande 
kommunerna fördelar sig detta resultat enligt föl-
jande: Mora 741 tkr, Orsa –3 868 tkr, Älvdalen 
–1 933 tkr.

De största avvikelserna mot budget är under-
visningskostnader för gymnasiet cirka –2 900 tkr, 
interkommunala kostnader/intäkter –4 300 tkr, 
skolskjutsar cirka 1 100 tkr samt Omvårdnadslyftet 
850 tkr.

I budget 2014 låg en planerad besparing gällande 
undervisningskostnader under höstterminen 2014. 
På de nationella programmen genomfördes denna till 
hälften, medan IM-programmen och språkintroduktion 
utökade sin verksamhet i motsvarande grad, på grund 
av ökat elevantal. Vad gäller de interkommunala 
kost naderna/intäkterna så var det budgeterat för att 
en större andel av våra elever skulle välja att studera 
på hemmaplan, samt att fl er elever utifrån skulle 
välja att studera här. Enligt samma elevprognos så har 
kostnaderna för skolskjutsar beräknats för högt och 
därför avviker dessa positivt mot budget. Intäkten 
från Omvårdnadslyftet fi nns inte med i budget.

Budget för kommunernas driftbidrag är baserad på 
andelen folkbokförda 15–18-åringar. Utfallet redo-
visas enligt respektive kommuns faktiska kostnader. 

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Direkta kostnader/

intäkter – 37 100 – 41 007 – 3 907 – 7 204

Gymnasiet – 110 359 – 112 194 – 1 835 1 262

Vuxenutbildning – 15 681 – 14 964 717 – 17

Siljansutbildarna – 1 677 – 1 712 – 35 125

Summa – 164 817 169 877 – 5 060 – 5 834

Varav Mora 98 746 98 005 741 – 3 613

Varav Orsa 36 159 40 027 – 3 868 – 1 197

Varav Älvdalen 29 912 31 845 – 1 933 – 1 024

ÅRETS INVESTERINGAR, NETTOINVESTERINGAR

(tkr) 2014 2013

Nettoinvesteringar

Summa

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 170 169

Sjukfrånvaro (%) 4,3 3,5

NYCKELTAL 

2014 2013

Antal lärare per 100 elever åk 1–3 11,5 11

FRAMTID
Det fi nns ett omfattande behov av särskilt stöd och 
i dagsläget fi nns ett behov av att utöka den special-
pedagogiska kompetensen. Elevers rätt till särskilt 
stöd är lagstadgat enligt skollagen kapitel 3.

GY 11 har visat att det är svårare för eleverna att 
nå målen i gymnasiet då den nya läroplanen i högre 
utsträckning bygger på att eleverna redan har de 
förkunskaper som krävs. Behovet av förväntat stöd 
utökas ytterligare då grundskolan börjat prioritera 
stödet till de lägre åldrarna.

Från och med 1 juli 2015 upphör övergångs-
reglerna som gäller för behörighet att ansvara för 
undervisningen och sätta betyg för lärare som saknat 
lärarlegitimation men varit anställda före 1 juli 2011. 
Legitimationskravet innebär ökade kostnader i form 
av utbildning av redan anställda lärare och medför 
även ökade löner där konkurrensen om behöriga 
lärare är stor.

Den nya lagen som innebär att Migrationsverket 
får utökade möjligheter att anvisa ensamkommande 
fl ykting barn till kommunerna innebär att samverkans-
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kommunerna kan få en ökning med 78 procent. Det 
är viktigt för kommunerna att få fl er invånare och 
framtida arbetskraft, vilket medför att vi måste vara 
duktiga på att snabbt ge eleverna den utbildning de 
behöver för att komma in i arbetslivet. Det innebär 
att vi måste utöka språkintroduktionen, modersmåls-
undervisningen samt studiehandledningen på moders-
mål. Skolan får statsbidrag för asylsökande elever, 
asyltiden varar i genomsnitt i 3,5 månad, vilket innebär 
att varje asylplats omsätts 2,4 gånger per år. Därefter 
upphör bidraget och kostnaderna blir kommunernas 
angelägenhet.

Vuxenutbildningen har utökats sedan lagkravet 
om att kommuner ska erbjuda vuxenutbildning 
på gymnasial nivå infördes (skollagen 20 kap 3 §). 
Vuxenutbildningen fi nansieras till stor del av sökbara 
statsbidrag. Osäkerheten om hur länge bidragen fi nns 
gör det svårt att planera vuxenutbildning på lång sikt.

Gymnasienämndens handlingsplan för gymnasiets 
utveckling innebär ett fl ertal åtgärder för att förtyd-
liga skolans attraktivitet. En viktig del av profi lering 
och marknadsföring är skolans förändring av namn 
och grafi sk profi l.
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GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT
ORDFÖRANDE: Bengt-Åke Rehn

TF. CHEF: Matthias Grahn

FÖRVALTNING: Kommunledningskontoret

Nämndens fem primära uppdrag utifrån samverkans-
avtalet är följande: strategisk utveckling, IS/IT-pro-
jekt, systemförvaltning, drift samt IT-säkerhet.

ÅRETS HÄNDELSER
2014 har varit ett år som till stor del har präglats av 
två projekt som krävt mycket resurser både inom 
IS/IT-enheten men även för kommunernas övriga 
verksamheter. Projekten är Gemensamt ärende-
hanteringssystem och Offi ce 365/Intranät. I och 
med införandet av Offi ce 365 så blev Mora, Orsa 
och Älvdalen de första kommunerna i Sverige som 
fl yttade upp alla medarbetare i molnet. I och med 
pr ojektet Gemensamt ärendehanteringssystem så 
har bland annat nya programpaket skapats, sex nya 
serv rar samt en ny databasinstans satts upp. Paral-
lellt med detta så har större delen av alla datorer 
uppgraderats till operativsystemet Windows 7.

IS/IT-enheten har satsat stort på att förbättra sina 
interna processer, bland annat har ITIL-processen 
Incident (hantering av felanmälan) införts samtidigt 
som vårt interna ärendehanteringssystem har utveck-
lats. Ytterligare en aktivitet som det varit stort fokus 
på är framtagandet av en självbetjäningsportal där 
kunder kommer att kunna beställa, felanmäla och 
följa sina ärenden.

Under året har tre nya ramavtal tecknats. Alla 
avtal har resulterat i lägre priser än tidigare. Tyvärr 
har avtalet för datorer, skärmar, surfplattor och till-
hörande tjänster inte fungerat tillfredsställande och 
har därför sagts upp. Ny upphandling pågår.

Det har varit sex stycken större incidenter under 
året. Alla incidenter har lösts och har även hanterats 
genom långsiktiga åtgärder.

Organisatoriskt har bemanningen på driften till-
fälligtvis förstärkts under införandet av nya ITIL-pro-
cesser. Team har satts upp för olika ansvarsområden 
för att kunna nyttja kompetens mer effektivt samt för 
att bidra till ökad kunskapsöverföring. 

EKONOMI OCH RESULTAT
Gemensam servicenämnd IS/IT redovisade ett resul-
tat på 0 tkr för året. 

IS/IT-enheten har under året agerat mellanhand i 
ett antal klientbeställningar för att få större kontroll 
över klientmiljön. Om man räknar bort dessa 
mellanhavanden så landar årets intäkter på 24,3 mkr 
och årets kostnader på 22,0 mkr, det vill säga lägre 
än budgeterat. Om man enbart utgår från dessa 
verksam heter så blev intäkterna för abonnemangs-
tjänster lägre än budgeterat, på grund av att alla 
intäktstyper utom antalet accesspunkter har minskat. 
Intäkterna för verksamhetsutveckling och projekt-
tjänster blev dock högre än budgeterat, på grund av 
att projektkontoret har gått över förväntan. Totalt är 
intäkterna 96 tkr lägre än budgeterat.

Kostnaderna för arbetskraft är lägre än budgeterat 
då en person slutat vid halvårsskiftet och en person 
varit långtidssjukskriven. Detta är personer som inte 
kunnat ersättas med vikarier. Övriga kostnader som 
inte har realiserats består av bland annat utbildnings-
kostnader som inte upparbetats och avskrivningar 
som uteblivit då investeringar aktiverats sent på året. 
Totalt är kostnaderna 1,4 mkr lägre än budgeterat.

Totalt sett har investeringar för 5,7 mkr aktiverats, 
vilket är lägre än budgeten på 6,7 mkr. 

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2013

Intäkter 24 384 23 766 618 – 635

Kostnader 24 384 23 766 618 740

Summa 0 0 0 105
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ÅRETS INVESTERINGAR (TKR) NETTOINVESTERINGAR

2014 2013

IT-utveckling 3 år 628 397

Möbler – – 

Infrastruktur 3 år 128 1 011

Infrastruktur 5 år 977 – 

Serverdrift och lagring 3 år 1 911 578

Säkerhet 3 år 75 – 

Utvecklingsmedel 5 år 2 007 2 143

Summa 5 726 4 129

PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 23 23

Sjukfrånvaro (%) 4,0 4,5

NYCKELTAL

2014 2013

Fysiska servrar totalt 14 21

Fysiska servrar i verksamheterna 9 13

Virtuella servrar totalt 144 160

Virtuella servrar i verksamheterna 79 80

ADM-dator som tas betalt för 1 265 1 342

Elevdator som tas betalt för 1 785 1 872

FRAMTID
Servicenämndens strategiska mål med arbetet är 
fortsatt fokusering för att skapa förutsättningar för 
god ekonomisk hushållning. För att klara att möta 
befi ntliga och kommande behov måste andelen 
resurser som används för drift frigöras till förmån 
för förändringsarbete. Fokus kommer därför att ligga 
på kostnadseffektivitet, förfl yttning av resurser mot 
utveckling samt utveckling och upprätthållande av 
stabilitet.

Förutsättningar för verksamhetsåret 2015 har 
grundlagts under perioden 2012–2014. Under 2014 
infördes två stora kommungemensamma system 
– Offi ce 365 som plattform för intranät och kontors-
programvara samt Public 360 som plattform för 
ärendehantering och diarieföring. Dessa två system 
bidrar till högre kostnadseffektivitet samt rustar kom-
munerna för att bättre kunna möta framtidens krav 
genom nya funktioner som stödjer nya arbetssätt, som 
till exempel möjligheten att arbeta mobilt.
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL 
MYNDIGHETSUTÖVNING 
Ordförande: Bernt Persson

Förvaltningschef: Anders Ludvigson

Förvaltning: Norra Dalarnas Myndighetsservice

Gemensam nämnd för social myndighets utövning 
ansvarar för myndighetsutövning inom (SoL), 
funktions nedsättning (LSS), socialpsykiatri (SoL), 
familjerätt och ensamkommande unga i Mora, Orsa 
och Älvdalen. 

ÅRETS HÄNDELSER
Biståndsbeslut ska beskriva behov och insatser med 
ett nationellt fackspråk utifrån en nationell modell 
för systematiskt arbetssätt och strukturerad doku-
mentation inom äldreomsorgen (ICF). Under 2014 
har ICF-klassifi cering och ett nytt arbetssätt på -
börjats, där man bland annat kan använda uppgifter 
till öppna jämförelser ifrån den registreringen. 

Inom LSS/socialpsykiatri har det skett en ökning i 
ansökningar om insatser, framför allt från unga med 
neuropsykiatriska diagnoser och personer med psykisk 
ohälsa. Enheten ligger fortfarande efter med uppfölj-
ningar då det tidigare år varit stor personal omsättning, 
vilket nu har stabiliserats. Under våren 2014 startades 
ett nationellt utvecklingsarbete inom LSS. Detta 
drivs av Region Dalarna utifrån syftet att utveckla 
tre om  råden; förstärkt delaktighet och in fl ytande för 
barn och unga med funktions nedsättning, förstärkt 
brukar medverkan samt systematisk uppföljning. Hand-
läggarna har intervjuats utifrån dessa tre områden, då 
det är en stor kompetensbrist i Sverige hur man ska 
möta människor, kommunicera, förmedla insatser och 
fatta beslut för en myndighet. Detta arbete har pågått 
under 2014 och kommer fortsätta under 2015.

Under våren hade enheten för familjerätt många 
utredningar och yttranden, vilket medförde en hård 
arbetsbelastning. Detta planade senare ut, vilket gav 
personalen tid att utveckla nya rutiner, informations-
häften, kvalitetsledningssystem samt hemsidan. 
Ut   redningar omkring vårdnad, boende eller umgänge 
(V, B och U) har minskat under året. En fundering 
är om verksamheten har blivit bättre på samarbets-
samtal samt att yttranden till tingsrätten har blivit 

mer tydliga och uttömmande i bedömning och beslut. 
Förebyggande insatser påbörjades i slutet av 2013 och 
har fortgått under året med grupper «för barn/unga 
till separerade föräldrar». Barn är oftast de som far illa 
i långa, utdragna separationer med föräldrar som inte 
kan samarbeta. 

Enheten för socialsekreterare för ensamkommande 
unga har funnits i cirka tre år. Enheten har under 
senaste år sett en ökning av antalet handläggningar 
rörande ungdomar, delvis på grund av tvångsanvis-
ningar från Migrationsverket, vilket krävt rekrytering 
av nya handläggare.

 EKONOMI
Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2014

Redovisat 
2014

Avvikelse
2014 2 013

Gemensam 

myndighetsutövning 0 0 0 – 96

Ensamkommande 

fl yktingbarn 0 0 0 0

Summa 0 0 0 – 96

PERSONALREDOVISNING

2 014 2 013

Årsarbetare (antal) 21 20

Sjukfrånvaro (%) 2,7 2,9

NYCKELTAL

2 014 2 013

Beslut enl SoL 3 158* 4 607

Beslut enl LSS 393 202

Beslut Ensamkommande barn 379 308

Samarbetssamtal 104

94 par 

(112 barn)

Beslut inom fam.rätt 89 21

* Färre beslut bland annat pga att handläggarna under 2013 tog 

bort serviceavtal i Mora och Orsa. 
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FRAMTID
ICF-klassifi ceringen och det nya arbetssättet som 
påbörjades under året beräknas träda i kraft under 
våren 2015. För verksamheten kommer det succes-
sivt öka och krävas fl er bistånds handläggare. Ett 
nytt arbetssätt och en ny dokumentationsmodul i 
verksamhets systemet medför längre handläggningstid/
utredningstid samt att enheten får många fl er bru-
kare. Den äldre (65+) delen av befolkningen ökar 
i Sverige, vilket innebär att andelen brukare som 
har behov av insatser ökar. Enheten handlägger inte 
enbart äldre utan även yngre som har behov av olika 
insatser.

En framtidsprognos är att det inom handläggning 
i äldre- och handikappomsorgen, LSS och social-
psykiatrin kommer att krävas ytterligare rekrytering 
av nya handläggare under 2015. 

Migrationsverket har ålagt kommunerna att ta 
emot fl er asylsökande och även ta emot fl er unga 
utanför avtalen. Detta medför att socialsekreterarna 
på enheten har fl er ungdomar att utreda och hand-
lägga. Orsa kommun har under 2014 öppnat ett eget 
hem för vård och boende (HVB), vilket även det 
bidrar till fl er ungdomar. 
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GEMENSAM SERVICENÄMND 
FÖR LÖN OCH EKONOMI
(Älvdalen) 
ORDFÖRANDE: Lisbeth Mörk Amnelius

FÖRVALTNINGSCHEF: Stefan Linde

NÄMNDENS UPPDRAG 
Nämndens verksamhet genomförs av Norra Dalarnas 
Löneservice och är en gemensam avdelning för Älv-
dalens kommun, Orsa kommun och Mora kommun.  

Den gemensamma servicenämnden fullgör de 
sam verkande kommunernas uppgifter inom löne-
området. Nämnden ska bedriva en ekonomisk effek-
tiv verksamhet inom löneområdet enligt var och 
en av kommunernas enligt gällande författningar 
och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra 
kompetensen och kvaliteten inom nämndens verk-
samhetsområde. Ambitionsnivån ska vara samma 
lönesystem och samma lönerutiner i alla anknutna 
kommuner. 

SAMMANFATTNING AV ÅRETS 
HÄNDELSER
De uppsatta målen har i stort sett uppnåtts. Flödes-
scheman har upprättats, men inte fullt ut enligt öns-
kad omfattning. Vi intranätet har målet uppnåtts 

för lättillgänglig information. Den maskinella 
maskinella löneregistreringen fortsätter att öka. 
2010 registrerades 66 procent manuellt och mot-
svarande siffra 2014 uppgick till 28 procent. Antalet 
lönetransaktioner per månad är cirka 15 000.

Ekonomisk Budget Redovisat Avvikelse
jämförelse (tkr) 2014 2014 2014 2013

Gemensam service-

nämnd för lön och fak-

turarutiner Moras del – 4 100 – 3 845,2 254,8 – 191

Summa – 4 100 – 3 845,2 254,8 – 191

FRAMTID
Arbetet med att utveckla informationen fort sätter 
under 2015. Förhoppningen är att minska belast-
ningen på helpdesk och minska ärenden via mail. 
Under 2015 planeras att införa en chefsapplikation, 
där chef ska få tillgång till utdata och statistik.



53

NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN 
(LANDSTINGET DALARNA)
Ordförande: Anna Hed

Förvaltningschef: Ulf Cristoffersson

NÄMNDENS UPPDRAG
Den gemensamma kostnämnden för Mora kommun 
och Landstinget Dalarna ligger under landstingets 
förvaltning. Nämnden ansvarar för att producera 
mat till patienterna vid Mora lasarett samt till vård-
tagare och boende inom kommunens äldreomsorg. 
Från och med 1 januari 2013 levereras också mål-
tider till Ludvika lasarett som en följd av att Lands-
tinget Dalarna återtagit kostförsörjningen i egen regi.

ÅRETS HÄNDELSER
Resultatet av årets nöjdkundundersökning uppgick 
till 80 procent, nämndens mål på 90 procent är där-
med inte uppfyllt. Andelen miljömärkta livsmedel 
var 15 procent, målet var satt till 25 procents andel. 

Ett tilläggsavtal kompletterar det tidigare 
samverkansavtalet mellan parterna Mora kommun 
och Landstinget Dalarna. Tilläggsavtalets nya 
prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell imple-
menterades i verksamheten från och med årsskiftet 
2013/2014.    

Landstingsledningen beslöt att kostförsörjningen 
på Ludvika lasarett fortsätter i Landstinget Dalarnas 
egen regi tillsvidare. Nuvarande kostlösning med att 
transportera mat från Mora till Ludvika är dyr, men 
inget alternativ har hittills kunnat redovisas som 
kostnadseffektivare. 

Nämnden för kostsamverkans tjänstemän har 
utrett förutsättningarna att tillföra skolportioner från 
Noretskolan i Mora till Aromköket. Slutsatsen är att 
detta är möjligt oavsett produktionsmetod. 

EKONOMI OCH RESULTAT
Nämnden för kostsamverkan redovisade ett över-
skott på 0,4 mkr totalt under verksamhetsåret. Den 
ekonomiska målsättningen är ett resultatindex på 
1,0, vilket innebär att kostnader och intäkter minst 
ska balanseras. Nämndens resultatindex 2014 upp-
gick till 1,01, vilket innebar att målet var uppfyllt. 
Modellen med sam- och särkostnader är den som lig-
ger till grund för den slutliga fördelningen av nämn-
dens resultat, med en ytterligare fördelning av 
samkostnaderna baserad på antalet beställda mål-
tider per part under året. Denna fördelning reg leras 
i tilläggsavtalet, och uppgick under 2014 till +1,4 
mkr för Mora kommun och –1 mkr för Landstinget 
Dalarna. 

Ekonomisk Budget Redovisat Avvikelse
jämförelse (tkr) 2014 2014 2014 2013

Gemensam nämnd 

för kost samverkan, 

Moras del  1 400 – 1 385

Summa   1 400 1 385

FRAMTIDSUTSIKTER
Kostförsörjningen på Ludvika lasarett kommer ut redas 
vidare. Leveranslösningen från Aromköket i Mora är 
endast temporär. Slutrapporten från Storköksbyrån 
avseende genomlysningen kan eventuellt ge under-
lag för effektiviseringsåtgärder. Leverans av kolonial-
varor har under 2014 fortsatt med kylbil från Falun, 
där frågan om att hitta en lokal i Mora för detta 
kvarstår.
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MORA ORSA MILJÖNÄMND
Ordförande: Hans Nahlbom

Förvaltningschef: Camilla Björk

Förvaltning: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

NÄMNDENS UPPDRAG
Nämnden svarar för myndighetsutövning och till-
syn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och annan 
speciallagstiftning till skydd för människors hälsa 
och miljö. I nämndens ansvar ingår uppgifter inom 
naturvården och miljö och hälsoskyddstillsynen.

ÅRETS HÄNDELSER
I det stora hela har kontroll och tillsyns utförts enligt 
uppsatt plan. Inom livsmedelskontrollen och hälso-
skyddstillsynen har det under året skett många 
inspek tioner och projekt. När det gäller miljötillsyn 
har det däremot varit fl er inkomna ärenden än tidi-
gare år vilket inte var planerat. 

Inom naturvården har en del projekt genomförts 
bland annat biologisk återställning av fl ottade älvar 
samt utvidgning och nybildning av naturreservat. 
Kalkningsverksamheten har genomförts som planerat 
där de kemiska målen i sjöarna och vattendragen är 
uppfyllda.

Kvalitetsarbete har genomförts för få till en rätts-
säker handläggning där arbete med information 
och rådgivning utförts till verksamhetsutövare 
och medborgare. Under året har det skett riktade 
informations insatser samt med fokus på att hålla 
hemsidan aktuell och uppdaterad.

EKONOMI OCH RESULTAT
Mora Orsa miljönämnd redovisade totalt sett ett 
överskott på 0,1 mkr för året, där Moras andel mot-
svarade ett överskott på 0,3 mkr. Detta beror till 
största delen på lägre personalkostnader inom livs-
medel och administration än budgeterat. 

 Ekonomisk Budget Redovisat Avvikelse
jämförelse (tkr) 2014 2014 2014 2013

Mora Orsa miljönämnd, 

Moras del – 3 830 – 3 530 300 96

Summa – 3 830 – 3 530 300 96

FRAMTIDSUTSIKTER
En utmaning nämnden står inför är att få till en väl 
fungerande tillsynsverksamhet. På grund av under-
bemanning är följden att förvaltningen ligger efter 
med tillsyn och kontroll. Under förra året har taxor 
och avgifter setts över för att kunna utöka personal-
styrkan. Målet är att på sikt vara tio årsarbetare som 
arbetar med livsmedels- och miljöbalkstillsyn, i 
dags läget fattas det en halv årsarbetare.

Som myndighet så styrs arbetet av lagar och för-
ordningar. En utmaning för medarbetarna är att hålla 
sig väl informerade och utbildade i alla nya lagar som 
dyker upp. Det ställer krav på att inspektörerna har 
möjlighet till en kontinuerlig kompetensutveckling.

Under fl era år har rapportering inom livsmedels-
kontrollen skett till Livsmedelsverket som i sin tur 
rapporterar vidare till EU. Inom miljötillsynen 
börjar EU även att ställa krav på återrapportering 
av miljötillsynen. Det ställs högre krav på nämnden 
som tillsynsmyndighet vilket kräver en fungerande 
internkontroll och ett bra system för uppföljning av 
tillsynsverksamheten.
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 MORASTRAND AB 
ORDFÖRANDE: Lars Vilhelmsson

VD: Stefan Larsson

BOLAG: Morastrand AB

BOLAGETS UPPDRAG
Morastrand AB är ett bolag som är helägt av Mora 
kommun och har i uppdrag att tillhandahålla bo-
städer och lokaler samt främja bostadsförsörjning i 
kommunen.

SAMMANFATTNING AV ÅRETS 
HÄNDELSER
Mora kommun har tagit beslut att renodla Morastrand 
som bostadsbolag och konkurrensutsätta dess uppdrag 
på kommunala fastigheter, upphandlingsarbetet är 
klart och Sodexo är entreprenör från 1/1 2015.

Delar av Morastrands personal, 30 st, övergick 
till nya entreprenören från 1/1 2015. Samtidigt har 
Morastrand under året effektiviserat organisationen 
och bland annat inte tillsatt pensioneringar.

Morastrands maskin- och fordonspark ses över 
och delar kommer att avyttras, även lokalbehovet är 
mindre nu och delar av lokalen planeras att hyras ut.

Ett underhålls- och energiprojekt pågår med entre-
prenör Caverion, målet med projektet är att skapa 
en långsiktigt uttalad fastighetsstrategi. Första fasen 
av underhålls- och energitjänsteprojektet innehöll 
en av Caverion väldigt grundligt gjord inventering 
av Morastrands fastigheter. Inventeringen visade på 
energibesparingsmöjligheterna men även att stora 
underhållsbehov fi nns.

Vid hyresförhandlingarna 2015 yrkade Morastrand på 
en hyreshöjning om 2,8 procent, förhandlingen slutade 
med en hyreshöjning om 1,3 procent från 1/1 2015.

Arbetet med affärsplanen pågår och lednings-
gruppen har utifrån vår värdegrund och de nya direk-
tiven tagit fram mål och inriktningar som Morastrand 
behöver för att ha en gemensam syn på verksamheten 
och dess mål.

EKONOMI OCH RESULTAT
Morastrands utfall för 2014 är bättre än budget-
erat beroende på fl era orsaker. Viss försiktighet har 
under året vidtagits i och med den kommande verk-
samhetsövergången. Det relativt varma året till-
sammans med energitjänsteprojektets besparingar 
har gett en lägre kostnad för mediaförbrukningar 
än budgeterat med cirka 1,8 mkr. Återbetalningar 
och ej gjorda indexeringar från SPP och Fora har 
gett en positiv effekt med cirka 2,3 mkr. Räntan 
ligger cirka 1,3 mkr under budget på grund av 
omsättning av några lån under året. Lägre personal-
kostnader har kompenserats med inköp av tjänster 
för att täcka upp drift och underhåll. Pensions- 
och lönekostnader i samband med verksamhets-
övergången har i stort sett täckts av bidrag från 
ägaren. Planerat inköp av nytt ekonomisystem har 
skjutits över årsskiftet.
 
Ekonomisk Budget Redovisat Avvikelse
jämförelse (tkr) 2014 2014 2014 2013

Hyresintäkter 157 447 154 493 – 2 954 985

Övriga intäkter 26 431 27 287 856 1 106

Entrepr & köp av vht – 69 745 – 67 454 2 291 – 3 448

Personalkostnader – 39 492 – 35 395 4 097 3 392

Avskrivningar – 25 226 – 24 458 768 56

Räntekostnader – 36 273 – 34 954 1 319 – 621

Övriga kostnader – 12 764 – 13 629 – 865 718

Summa 378 5 890 5 512 2 188

ÅRETS INVESTERINGAR, NETTOINVESTERINGAR

(tkr) 2014 2013

Nettoinvesteringar 20 070 19 043

Summa 20 070 19 043
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PERSONALREDOVISNING

2014 2013

Årsarbetare (antal) 68 78

Sjukfrånvaro (%) 4,28 6,60

NYCKELTAL

2014 2013

Hyresbortfall % av bostäder 0,1 0,1

Avskrivning i % av produktionskostnad 2,08 2,0

Bruttoränta % 5,05 5,0

Belåningsgrad % 85 91,0

Soliditet % 12 70,0

Rörelsemarginal 22,7 21,7
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MORAVATTEN AB
ORDFÖRANDE: Gösta Frost

VD: Göran Svensson

BOLAG: Moravatten AB

BOLAGETS UPPDRAG
Ändamålet med Moravatten ABs verksamhet är att 
med iakttagande av kommunal likställighets-, själv-
kostnads- och lokaliseringsprincip på affärsmässiga 
grunder tillhandahålla anläggningar för dels åter-
vinning av avfall dels för produktion av allmänna 
vattentjänster.

ÅRETS HÄNDELSER
Verksamheten i Moravatten AB har under året 
be  driv its enligt plan. Den största förändringen 
som genomförts har varit övertagandet av avfalls-
hanteringen och köpet av den nybyggda återvinnings-
centralen i Mora. Redovisningsmässigt har bolaget nu 
två divisioner på grund av att man måste skilja på kol-
lektiven för VA och för avfall.

I januari 2014 övertog Moravatten AB huvudmanna-
skapet för avfallshanteringen från Mora kom  mun. 
I samband med övertagandet köpte bolaget den 
nybyggda återvinningscentralen av kommunen. 
Köpeskillingen uppgick till 14,6 mkr. Mora kommun 
hade investerat 27,8 mkr i återvinningscentralen men 
från detta avräknades 13,2 mkr avseende ackumule-
rade överskott i avfallsverksamheten i Mora kommun. 
För fi nansiering av köpet och förstärkning av bolagets 
likviditet lånade Moravatten AB upp 25 mkr i januari 
2014. Upplåningen genomfördes med kommunal 
borgen.

De investeringsprojekt som avslutats under året 
inom VA-verksamheten är bland annat omläggning 
VA på Bölvägen, ombyggnad gröna förrådet på Hag-
vägen samt utbyggnad av VA på Dikvägen i Vattnäs. 
Dessutom har en del investeringar gjorts av maskinell 
utrustning i avloppsreningsverk och pumpstationer. 

Inom VA-verksamheten pågår dessutom ett antal 
investeringsprojekt.  Den största påbörjade inves-
teringen som Moravatten AB genomför 2014–2015 
är byggnation av lågreservoar i Noret. Syftet med 
att anlägga en lågreservoar i Noret är att trygga 
vatten försörjningen på Moras östra sida i händelse 
av avbrott på ledningarna från Risets vattenverk. 
Reservoaren möjliggör även utbyggnad av bostäder 
och industrier på Moras östra sida. Bygg nationen 
påbörjades i oktober 2014 och beräknas vara avslu-
tad sommaren 2015. Projekt är kostnadsberäknat till 
15 mkr. Beloppet lånades upp i december 2014.

Mora kommun har startat upp processen med att 
utarbeta en VA-plan för Mora. Personal från Nodava 
AB är delaktiga i arbetet som kommer att inne bära 
att stora investeringar måste genomföras i de delar 
av kommunen som saknar kommunalt vatten och 
avlopp. Det mest akuta området för utbyggnad av 
kommunalt VA är Ryssa.

EKONOMI OCH RESULTAT
Moravatten AB redovisade ett litet underskott på 
0,3 mkr för året. Den första januari 2014 tog Mora-
vatten AB över ansvaret för avfallshanteringen i Mora 
kommun varvid bolagets omsättning ökade med 
cirka 20 mkr och därmed ett överskott på 1,1 mkr. 
VA-verksamheten gav ett utfall på –0,3 mkr vil-
ket var bättre än budgeterat med cirka 1,2 mkr. Den 
obeskattade reserven i VA-verksamheten minskar 
till 10,6 mkr och inom avfallsverksamheten avsätts 
1,1 mkr till obeskattad reserv.
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DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk Budget Redovisat Avvikelse
jämförelse (tkr) 2014 2014 2014 2013

Nettoomsättning 57 855 59 716 1 861 90

Externa kostnader – 52 505 – 52 278 227 – 3 574

Avskrivningar – 4 600 – 4 701 – 101 304

Räntor – 2 250 – 1 913 337 158

Bokslutsdispositioner 1 500 – 1 120 2 620 3 022

Summa 0 – 297 – 297 0

ÅRETS INVESTERINGAR, NETTOINVESTERINGAR

(tkr) 2014 2013

Byggnader, mark, ledningsnät 

och inventarier 21 489 22 530

Summa

FRAMTIDSUTSIKTER
Den största utmaningen för Moravatten AB de kom-
mande åren ligger i att genomföra arbetet med den 
kommunala VA-planen. Det är i dagsläget mycket 
svårt att se hur detta kommer att påverka bolagets 
ekonomi på grund av att stora investeringar kom-
mer att behöva genomföras i områden som inte har 
utbyggt VA. Hösten 2015 beräknas utbygg naden 
av VA i Ryssa påbörjas. Som en första del kom-
mer en överföringsledning att byggas mellan Ryssa 
och Gesunda. Ledningen är kostnadsberäknad till 
12 mkr.
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DRIFTREDOVISNING
 

DRIFTREDOVISNING PER STYRELSE/NÄMNDER (TKR) REDOVISAT 2014 2013
Styrelse/nämnder Budgetram Intäkter Kostnader Resultat Resultat

Revisorer 909 0 – 855 54 442

Kommunstyrelse 108 127 58 512 – 162 065 4 574 5 344

Därav Räddningsnämnd 18 123 2 003 – 20 138 – 12 14

Valnämnd 365 690 – 801 254 99

Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 23 766 – 23 766 0 105

Byggnadsnämnd 10 820 10 816 – 20 840 796 910

Teknisk nämnd 60 079 122 901 – 182 126 854 3 178

Kulturnämnd 25 439 1 810 – 27 023 226 792

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 3 830 0 – 3 530 300 96

För- och grundskolenämnd 315 382 30 732 – 354 254 – 8 140 – 9 528

Gymnasienämnd 98 746 201 712 – 299 716 742 – 3 613

Socialnämnd 431 271 68 857 – 508 391 – 8 263 – 14 825

Därav IFO 158 262 22 113 – 185 537 – 5 162 305

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 0 11 643 – 11 643 0 – 96

Finansförvaltning vht 0 9 400 – 19 268 – 9 868 – 3 651

Summa styrelse/nämnder 1 054 968 540 839 – 1 614 278 – 18 471 – 20 747

Finansförvaltning – 1 054 968 1 358 755 – 281 412 22 375 50 796

Total driftredovisning 0 1 899 594 – 1 895 690 3 904 30 049
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INVESTERINGSREDOVISNING
 

PER STYRELSE/NÄMNDER (TKR) REDOVISAT 2014 2013
Styrelse/nämnder Inkomster Utgifter Netto Budget Avvikelse Redovisat

netto netto netto

Kommunstyrelse 0 – 6 258 – 6 258 – 12 050 5 792 – 494

därav Räddningsnämnd 0 – 3 912 – 3 912 – 3 250 – 662 – 450

Byggnadsnämnd 0 – 8 – 8 0 – 8 – 288

Teknisk nämnd 28 962 – 65 111 – 36 149 – 54 400 18 251 – 92 000

Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 – 5 726 – 5 726 – 2 000 – 3 726 – 4 129

För- och grundskolenämnd 0 – 2 909 – 2 909 0 – 2 909 – 5 075

Gymnasienämnd 0 0 0 0 0 0

Socialnämnd 0 – 2 022 – 2 022 0 – 2 022 – 1 238

Summa styrelse/nämnder 28 962 – 82 034 – 53 072 – 68 450 15 378 – 103 224

STÖRRE INVESTERINGAR (TKR) Redovisningsåret 2014 Hela projektet till och med 2014
Projekt Budget Redovisat Budget Redovisat Avvikelse

Bredband byarna 0 0 – 14 100 – 29 858 – 15 758

IT-utveckling 0 – 628 – 33 542 – 29 177 4 365

Infartsskyltar – 2 800 – 1 950 – 2 800 – 1 993 807

Ombyggnad Säbbenbo 0 – 454 – 18 000 – 21 038 – 3 038

Resecentrum – 5 700 – 22 450 – 46 075 – 35 574 10 501

Ishallen 0 – 2 383 0 – 28 626 – 28 626

Summa – 8 500 – 27 865 – 114 517 – 146 266 – 31 749
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RESULTATRÄKNING
(tkr) Not  KOMMUNEN  KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 279 342 301 094 459 910 496 346

Verksamhetens kostnader 2 – 1 298 454 – 1 261 951 – 1 403 386 – 1 385 656

Avskrivningar 3 – 46 819 – 45 723 – 77 867 – 79 065

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 1 065 931 – 1 006 580 – 1 021 342 – 968 375

Skatteintäkter 4 824 497 812 993 824 497 812 993

Generella statsbidrag och utjämning 5 240 611 232 598 240 611 232 598

Finansiella intäkter 6 15 298 10 343 4 308 10 767

Finansiella kostnader 7 – 10 570 – 19 305 – 40 063 – 48 561

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 3 905 30 049 8 011 39 422

Skatt 0 0 – 1 439 – 3 299

ÅRETS RESULTAT 8 3 905 30 049 6 572 36 123
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KASSAFLÖDESANALYS
(tkr) Not KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 3 905 30 049 6 572 36 123

Justering för av- och nedskrivningar 3 46 819 45 723 77 867 79 065

Justeringar för gjorda avsättningar 9 5 038 6 268 5 038 6 271

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 – 9 806 10 813 – 15 418 – 13 103

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 45 956 92 853 74 059 108 357

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 24 341 – 3 708 31 992 – 12 641

Ökning/minskning förråd och varulager 1 175 2 186 1 175 2 277

Ökning/minskning kortfristiga skulder – 36 825 14 610 – 36 915 33 998

Kassafl öde från den löpande verksamheten 34 647 105 941 70 311 131 991

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 – 82 034 – 103 576 – 132 368 – 150 410

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 28 962 353 29 270 24 865

Investering i fi nansiella anläggningstillgångar 13 –9 106 – 7 000 – 9 106 – 7 000

Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar 14 9 140 1 870 0 1 870

INVESTERINGSNETTO – 53 038 – 108 353 – 112 204 – 130 675

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändringar av räntebärande skulder 0 0 – 16 546 0

Ökning av långfristiga skulder 30 868 6 871 70 868 1 695

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 – 500

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 1 870 1 547

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 30 868 6 871 56 192 2 742

ÅRETS KASSAFLÖDE 12 476 4 458 14 300 4 059

Likvida medel vid årets början 160 444 155 986 160 782 156 723

Likvida medel vid årets slut 172 920 160 444 175 082 160 782
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

    Dataprogram och ledningsrätter 15 0 0 1 431 1 410

Materiella anläggningstillgångar

    Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 722 315 721 441 1 657 253 1 631 387

    Maskiner och inventarier 17 41 804 37 004 45 391 44 813

    Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

    Aktier och andelar i dotterbolag 18 55 872 55 872 3 637 3 637

    Övriga aktier och andelar 19 11 351 2 177 11 901 2 727

     Långfristiga fordringar 20 5 029 5 029 12 152 13 860

Summa anläggningstillgångar 836 371 821 523 1 731 765 1 697 834

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd 21 42 387 43 562 42 387 43 800

Fordringar 22 94 682 119 023 111 713 120 855

Kortfristiga placeringar 23 123 269 120 674 123 269 120 674

Kassa och bank 24 49 651 39 770 51 813 40 108

Summa omsättningstillgångar 309 989 323 029 329 182 325 437

SUMMA TILLGÅNGAR 1 146 361 1 144 552 2 060 948 2 023 271

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 25

Årets resultat 3 905 30 049 6 572 36 124

Resultatutjämningsreserv 58 626 58 626 58 626 58 626

Pensionsreserv 145 700 145 700 145 700 145 700

Övrigt eget kapital 523 786 493 737 587 660 513 440

Summa eget kapital 732 017 728 112 798 558 753 890

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 51 956 46 918 55 642 51 016

Övriga avsättningar 0 0 10 789 2 363

Summa avsättningar 51 956 46 918 66 431 53 379

SKULDER

Långfristiga skulder 27 158 925 129 233 935 783 930 587

Kortfristiga skulder 28 203 464 240 289 260 177 285 415

Summa skulder 362 389 369 522 1 195 960 1 216 002

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 146 361 1 144 552 2 060 948 2 023 271

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna 29 533 709 554 313 536 997 558 325

Övriga ansvarsförbindelser 30 794 444 828 621 26 014 24 616
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NOTER
KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

Not 1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 540 839 561 432 806 174 841 210 

Interna poster mellan nämnderna – 261 497 – 260 338 – 261 497 – 260 338

Interna poster mellan bolagen 0 0 – 84 767 – 84 526

Externa intäkter 279 342 301 094 459 910 496 346

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftredovisningen – 1 614 278 – 1 577 983 – 1 803 976 – 1 786 213

Avgår:

Kapitalkostnader 80 786 77 691 80 786 77 691

Personalomkostnader 205 818 197 084 205 818 197 084

Interna poster mellan nämnderna 261 497 260 338 261 497 260 338

Interna poster mellan bolagen 0 0 84 767 84 526

Tillkommer:

Arbetsgivaravgifter – 167 879 – 161 672 – 167 879 – 161 672

Pensionsutbetalning – 26 097 – 24 869 – 26 097 – 24 869

Sparade semesterdagar, förändring – 1 906 1 372 – 1 906 1 372

Avsättning till pensioner – 36 396 – 33 912 – 36 396 – 33 912

Externa kostnader – 1 298 454 – 1 261 951 – 1 403 386 – 1 385 656

Not 3 Avskrivningar

Avskrivning byggnader och anläggningar – 34 679 – 31 907 – 61 887 – 61 915

Avskrivning maskiner och inventarier – 12 140 – 13 816 – 15 690 – 16 998

Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 290 – 152

Summa avskrivningar – 46 819 – 45 723 – 77 867 – 79 065

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet 

Redovisningsprinciper

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 826 548 817 412 826 548 817 412

Preliminär slutavräkning innevarande år – 2 191 – 4 901 – 2 191 – 4 901

Slutavräkningsdifferens föregående år 140 482 140 482

Summa skatteintäkter 824 497 812 993 824 497 812 993

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 178 881 178 533 178 881 178 533

Kostnadsutjämning – 5 395 – 17 355 – 5 395 – 17 355

Regleringsbidrag 4 635 9 154 4 635 9 154

Strukturbidrag 4 316 2 250 4 316 2 250

LSS-utjämning 14 585 16 368 14 585 16 368

Kommunal fastighetsavgift 43 589 43 648 43 589 43 648

Summa generella statsbidrag och utjämning 240 611 232 598 240 611 232 598
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KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

Not 6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 298 1 312 725 1 736

Återföring nedskrivning aktier i Moraparken AB 9 140 0 0 0

Övriga fi nansiella intäkter 5 860 9 031 3 583 9 031

Summa fi nansiella intäkter 15 298 10 343 4 308 10 767

Not 7 Finansiella kostnader

Ränta på upplånade medel – 3 680 – 4 087 – 39 173 – 40 258

Aktieägartillskott Moraparken AB – 6 000 0 0 0

Nedskrivning aktier Moraparken AB 0 – 9 140 0 0

Ränta på pensionsavsättning – 648 – 3 197 – 648 – 3 197

Övriga fi nansiella kostnader – 242 – 2 881 – 242 – 5 106

Summa fi nansiella kostnader – 10 570 – 19 305 – 40 063 – 48 561

Not 8 Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 905 30 049 5 662 36 124

Avgår samtliga realisationsvinster – 4 360 – 7 528 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar – 455 22 521

Tillägg medel från resultatutjämningsreserven 455 0

Årets balanskravsresultat 0 22 521 5 662 36 124

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0

Summa balanskravsresultat 0 22 521

Jämförelsestörande poster

Återbetalning AFA 0 17 787 0 17 787

Utrangering/nedskrivningar fastigheter – 4 844 – 1 792 – 4 844 – 1 792

Aktieägartillskott Moraparken AB – 6 000 0 0 0

Nedskrivning aktier 0 – 9 140 0 0

Återföring nedskrivning aktier 9 140 0 0 0

Färnäs Kvarn – 4 075 0 – 4 075 0

Summa jämförelsestörande poster – 5 779 6 855 – 8 919 15 995

Not 9 Justeringar för gjorda avsättningar

Förändring avsättning till pensioner 3 355 5 044 3 355 5 047

Förändring löneskatt på pensioner 1 683 1 224 1 683 1 224

Förändring ränta på avsättning till pensioner 0 0 0 0

Förändring obeskattade reserver 0 0 0 0

Summa 5 038 6 268 5 038 6 271

Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Nedskrivning fi nansiella tillgångar 0 11 120 0 1 980

Återföring nedskrivning fi nansiella tillgångar – 9 140 0 0 0

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 997 1 792 997 1 792

Utrangering materiella anläggningstillgångar 4 844 0 4 844 0

Återföring av investeringsbidrag – 616 – 448 – 616 – 448

Övriga ej likviditetspåverkande poster – 5 891 – 1 651 – 20 643 – 16 427

Summa – 9 806 10 813 – 15 418 – 13 103
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Not 11 Investering i materiella anläggningstillgångar

Investering i mark, byggnader & tekniska anläggningar 64 271 92 046 114 628 137 028

Investering i maskiner och inventarier 17 763 11 530 17 740 13 382

Summa 82 034 103 576 132 368 150 410

Not 12 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 28 962 353 29 270 24 865

Summa 28 962 353 29 270 24 865

Not 13 Investering i fi nansiella anläggningstillgångar

Investering i aktier i dotterbolag 0 – 7 000 0 – 7 000

Investeringar i aktier – 9 106 0 – 9 106

Summa – 9 106 – 7 000 – 9 106 – 7 000

Not 14 Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar

Försäljning bostadsrätter 0 1 870 0 1 870

Försäljning aktier i dotterbolag 9 140 0

Summa 9 140 1 870 0 1 870

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 0 0 2 406 2 106

Ackumulerade avskrivningar 0 0 – 975 – 696

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 0 0 1 431 1 410

Immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 0 0 1 409 869

Investeringar 0 0 300 692

Avskrivningar 0 0 – 278 – 152

Redovisat värde vid årets slut 0 0 1 431 1 409

Not 16 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 224 087 1 188 534 2 482 356 2 467 833

Ackumulerade avskrivningar – 458 680 – 424 001 – 784 222 – 751 429

Ackumulerade upp- och nedskrivningar – 43 092 – 43 092 – 40 881 – 85 017

Bokfört värde 722 315 721 441 1 657 253 1 631 387

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

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 721 441 663 445 1 631 387 1 564 776

Investeringar 64 271 92 046 120 515 137 028

Omklassifi cering från omsättningstillgångar 4 902

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade

anläggningstillgångar – 33 621 – 353 – 33 621 – 11 226

Nedskrivningar 0 – 1 792 0 – 4 592

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar – 34 679 – 31 906 – 61 029 – 54 600

Redovisat värde vid årets slut 722 315 721 441 1 657 253 1 631 387
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Det bokförda värdet fördelar sig på:

Verksamhetsfastigheter 508 624 513 885

Publika fastigheter 138 510 131 254

Fastigheter för annan verksamhet 21 720 23 361

Pågående om- och tillbyggnad 44 208 44 681

Exploateringsfastigheter 9 253 8 260

Bokfört värde 722 315 721 441

Not 17 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde 257 514 240 574 331 363 334 772

Ackumulerade avskrivningar – 215 710 – 203 570 – 285 973 – 289 960

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 41 804 37 004 45 391 44 813

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

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 37 004 39 290 41 468 48 579

Investeringar 17 763 11 530 18 558 13 382

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade

anläggningstillgångar – 823 0 – 823 0

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar – 12 140 – 13 816 – 13 813 – 17 149

Redovisat värde vid årets slut 41 804 37 004 45 391 44 813

Det bokförda värdet fördelar sig på:

Inventarier 32 082 30 498

Bilar och transportmedel 9 722 6 506

Bokfört värde 41 804 37 004

Not 18 Aktier i dotterbolag

Morastrand AB 43 000 43 000 765 765

Moravatten AB 10 000 10 000 0 0

Moraparken AB 0 9 140 0 0

Siljansutbildarna 2 872 2 872 2 872 2 872

Värdereglering aktier Moraparken AB 0 – 9 140 0 0

Summa aktier i dotterbolag 55 872 55 872 3 637 3 637

Not 19 Övriga aktier och andelar 

Inlandsbanan AB 300 300 300 300

Siljan Turism AB 334 334 334 334

Musik vid Siljan 25 25 25 25

AB Dalafl yget 230 230 231 231

Region Dalarna 281 281 281 281

Kommuninvest ekonomiska förening 935 935 935 935

Grönklittsgruppen AB 9 140 0 9 140 0

VÄMO AB 34 0 34 0

Övriga aktier och andelar 24 24 573 573

Lisselby/Balder, bostadsrätt 48 48 48 48

Summa övriga aktier och andelar 11 351 2 177 11 901 2 727
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Not 20 Långfristiga fordringar

Kommuninvest förlagslån 4 200 4 200 4 200 4 200

AB Dalatrafi k 829 829 829 829

Övrigt 0 0 7 123 8 831

Summa 5 029 5 029 12 152 13 860

Not 21 Förråd med mera

Tomtmark för försäljning 42 387 43 562 42 387 43 562

Råvaror och förnödenheter 0 0 0 238

Summa 42 387 43 562 42 387 43 800

Not 22 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 501 25 812 26 333 30 057

Statsbidragsfordringar 1 049 1 180 1 049 1 180

Interimsfordringar 37 005 31 986 39 448 34 087

Diverse fordringar 7 687 18 286 12 443 13 772

Upplupen fastighetsavgift 32 300 32 206 32 300 32 206

Skattefordran 140 9 553 140 9 553

Summa 94 682 119 023 111 713 120 855

Not 23 Kortfristiga placeringar

Bokförda värden

Räntebärande fonder 35 776 44 118 35 776 44 118

Aktiefonder 31 530 25 056 31 530 25 056

Strukturerade produkter 55 963 51 500 55 963 51 500

Redovisade värden vid årets slut 123 269 120 674 123 269 120 674

Marknadsvärden

Räntebärande fonder 38 209 46 221 38 209 46 221

Aktiefonder 41 386 26 980 41 386 26 980

Strukturerade produkter 62 990 54 973 62 990 54 973

Marknadsvärde vid årets slut 142 585 128 174 142 585 128 174

Orealiserad kursvinst 19 316 7 500 19 316 7 500

Not 24 Kassa och bank

Koncernkonto

Mora kommun 39 633 27 822 0 0

Morastrand AB 7 011 14 715 0 0

Moravatten AB 4 544 – 9 666 0 0

Moraparken AB 0 4 880 0 0

Siljansutbildarna AB 2 984 2 984 0 0

54 172 40 735 0 0

Övriga bankkonton

Kassa 89 59 89 59

Plusgiro – 5 443 – 1 954 50 891 39 119

Bank 833 930 833 930

– 4 521 – 965 51 813 40 108

Summa kassa och bank 49 651 39 770 51 813 40 108
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Not 25 Eget kapital

Eget kapital 732 017 728 112 798 558 753 890

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 

Not 26 Specifi kation - Avsatt till pensioner 

Särskild avtals/ålderspension 8 690 8 492 8 690 8 492 

PA-KL pensioner 2 511 2 191 2 511 2 191 

Förmånsbestämd/kompl pension 28 859 26 250 32 545 30 348 

Pensionsbehållning 2 2 2 2 

Pension till efterlevande 1 051 823 1 051 823 

Visstidspensioner 699 0 699 0 

Summa pensioner 41 812 37 758 45 498 41 856 

Löneskatt 10 144 9 160 10 144 9 160 

Summa avsatt till pensioner 51 956 46 918 55 642 51 016 

Antal visstidsförordnanden

Politiker 1 0 

Tjänstemän 0 0 

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 46 918 40 650 51 016 44 745

Nya förpliktelser under året, varav

 Nyintjänad pension 4 677 2 397 4 677 2 397

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 521 949 521 949

 Ändring av försäkringstekniska grunder 0 3 197 0 3 197

 Pension till efterlevande 442 0 442 0

 Övrig post – 30 – 117 – 30 – 117

Årets utbetalningar – 1 555 – 1 381 – 1 970 – 1 381

Förändring av löneskatt 984 1 224 984 1 224

Utgående avsättning 51 956 46 918 55 642 51 016

Aktualiseringsgrad 94 % 92 % 94 % 92 %

Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 3 tkr 

per 2014-12-31. 

Visstidspension har utbetalats till en förtroendeman 

under 2014.
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Not 27 Långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över fl era år

Anslutningsavgifter stadsnät 2 365 1 684 2 365 1 684

Investeringsbidrag 26 560 17 549 26 560 17 549

Summa förutbetalda intäkter 28 925 19 233 28 925 19 233

Lån i banker och kreditinstitut 130 000 110 000 906 858 911 354

Summa lån 130 000 110 000 906 858 911 354

Summa långfristiga skulder 158 925 129 233 935 783 930 587

Förfall av lån inom 1 år 50 000 40 000 298 458 702 754

Förfall inom 1–5 år 80 000 90 000 615 000 229 900

Förfall senare än 5 år 0 0 0 0

Summa 130 000 130 000 913 458 932 654

Genomsnittlig upplåningsränta 2,6 % 3,0 % 4,1 % 4,2 %

Genomsnittlig räntebindning 2 år 2 år 4,5 år 5,1 år

Genomsnittlig kapitalbindning 2 år 2 år 2 år 0,9 år

Not 28 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 29 512 41 523 60 706 66 482

Källskatt 11 902 11 560 11 902 11 560

Upplupen pensionskostnad individuell del 25 773 24 706 25 773 24 706

Upplupen löneskatt individuell del 6 253 5 994 6 253 5 994

Semesterlön 43 837 42 274 43 837 42 274

Upplupna löner 10 218 9 874 11 613 11 541

Upplupna räntor 345 378 5 493 5 975

Förutbetalda skatteintäkter och statsbidrag 7 093 4 901 7 093 4 901

Övriga interimsskulder 36 815 39 996 56 099 60 838

Avräkningskonto arbetsgivaravgift 13 817 13 150 14 819 14 266

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 20 000 6 600 21 300

Morastrand AB, del i koncernkonto 7 011 14 715 0 0

Moravatten AB, del i koncernkonto 4 544 0 0 0

Moraparken AB, del i koncernkonto 0 4 880 0 0

Siljansutbildarna AB, del i koncernkonto 2 984 2 984 2 984 0

Övrigt 3 361 3 354 7 005 15 578

Summa 203 464 240 289 260 177 285 415



71

KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

Not 29 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Specifi kation - Pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland skulder eller avsättningar

Intjänad pensionsrätt 331 731 338 184 334 519 341 705

Särskild avtalspension 2 619 2 597 2 619 2 597

Livränta 20 937 21 874 20 937 21 874

Utgående pension till efterlevande 2 235 2 357 2 235 2 357

PA-KL och äldre utfästelser 71 989 81 080 71 989 81 080

Summa pensionsförpliktelser 429 511 446 092 432 299 449 613

Löneskatt 104 199 108 222 104 199 108 222

Summa pensionsförpliktelser och löneskatt 533 709 554 314 536 498 557 835

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 

bland skulder eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 554 313 527 338 557 835 530 860

Aktualisering 889 – 4 251 889 – 4 251

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 414 13 168 4 414 13 168

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 33 414 0 33 414

Övrig post – 695 – 2 772 – 695 – 2 772

Årets utbetalningar – 19 109 – 17 851 – 19 842 – 17 851

Bromsen – 2 080 0 – 2 080 0

Summa pensionsförpliktelser 537 732 549 046 540 521 552 568

Förändring av löneskatt på pensionsförpliktelser – 4 023 5 267 – 4 023 5 267

Utgående ansvarsförbindelser 533 709 554 313 536 498 557 835

Övriga ansvarsförbindelser

Fastigo 0 0 499 490

Summa övriga ansvarsförbindelser 0 0 499 490

Summa ansvarsförbindelser 533 709 554 313 536 997 558 325
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Not 30 Borgensförbindelser

Återstående borgensbelopp

Borgen gentemot kommunens företag

 Morastrand AB 684 600 715 400 0 0

 Moravatten AB 83 830 43 830 0 0

 Moraparken AB 0 44 775 0 0

768 430 804 005 0 0

Borgen gentemot andra

 Bostadsrättsföreningar 9 917 10 311 9 917 10 311

 AB Dalatrafi k 13 762 11 913 13 762 11 913

 Idrottsföreningar 1 200 1 237 1 200 1 237

 Övriga föreningar 500 500 500 500

 Handel 150 150 150 150

 Daghemskooperativ 485 505 485 505

26 014 24 616 26 014 24 616

Summa borgensförbindelser 794 444 828 621 26 014 24 616

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 328 153 1 382 934 563 011 582 941

Övriga förpliktelser

Koncernkontokredit 50 000 50 000

Som säkerhet för kommunens borgensåtagande gentemot 

Morastrand AB innehar kommunen pantbrev i fastigheter 

tillhörande bolaget á 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 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgens-

förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvests ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens förbindelse. 

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 ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den fi nansiella effekten av Mora kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 

uppgick till 1 046 293 083 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 017 497 293 kronor.

Not 31 Leasing

Ej uppsägningsbara operationella 

leasingavtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter

Med förfall inom 1 år 8 112 8 387 8 112 8 387

Med förfall inom 1–5 år 6 456 9 056 6 456 9 056

Med förfall senare än 5 år 0 0 0 0

Summa 14 568 17 443 14 568 17 443
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Kommunen Koncernen

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Folkmängd 31/12 20 006 19 999 20 084 20 006 19 999 20 084

Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 53 305 50 332 48 107 51 075 48 421 47 518

Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare, kr 53 263 52 282 50 039 53 263 51 665 50 039

Verksamhetens nettokostnader i procent av 

skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 100 96 96 96 94 95

Finansnetto, tkr 4 728 – 8 962 – 16 109 – 35 755 – 37 794 – 49 810

Finansnetto i procent av skatteintäkter inklusive 

generella statsbidrag 0,4 – 0,9 – 1,6 – 3,4 – 3,7 – 5,0

Resultat före extraordinära poster i procent av 

skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 0,4 2,9 2,3 0,8 3,8 0,1

Anläggningstillgångar/invånare, kr 41 825 41 078 38 347 86 601 84 896 81 787

Omsättningstillgångar/invånare, kr 15 502 16 152 15 786 16 462 16 273 16 230

Totala tillgångar/invånare, kr 57 327 57 230 54 133 103 063 101 169 98 017

Långfristiga skulder/invånare, kr 6 501 7 462 7 111 45 680 46 570 47 642

Skuldsättningsgrad (långfristig) i procent 18 17 17 49 49 51

Eget kapital/invånare, kr 36 606 36 407 34 757 39 934 37 696 35 698

Soliditet (eget kapital i procent av totala tillgångar) 64 64 64 39 37 36

Soliditet (inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse) 17 15 16 13 10 9

Resultatutveckling i procent (resultat/eget kapital) 1 4 3 1 5 1

Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 1,52 1,47 1,54 1,27 1,23 1,31

Betalningsberedskap i antal dagar – likvida medel 17 14 16 19 15 16

Borgensförbindelser/invånare 39 728 41 433 41 347 1 301 1 231 1 275
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 STIFTELSEFÖRVALTNING

FÖRVALTADE STIFTELSER (TKR):

Ändamål Tillgångar Avkastning Utdelning

Utbildning

  Grundskola 1 104,5 51,5 19,2

  Gymnasieskola  6 765,2 320,8 94,2

  Musik 595,3 28,3 7,4

  Annat 1 401,3 62,8 24,4

Kulturella 209,4 9,9 0,0

Sociala 1 008,1 47,9 7,0

Övriga 1 014,3 45,5 5,0

Summa 12 097,9 566,8 157,2

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

Medlen har under året omplacerats i en blandfond 
hos Swedbank med särskilt fondkontonummer för 
varje stiftelse knutet till ett avkastningskonto hos 
banken. Blandfonden placerar i svenska och globala 
aktier samt räntebärande instrument med en fördel-
ning som kan variera utifrån förvaltarens bedömning 

om aktuellt marknadsläge och risk. Under året har 
blandfonden haft en genomsnittlig fördelning på 40 
procent i aktier och 60 procent i räntor. Blandfonden 
ger en garanterad utdelning på 5 procent per år, vilket 
motsvarar stiftelsernas avkastning under året.

Utdelning från stiftelserna beslutas av varje för-
valtning, beroende av ändamål, därav uppdelningen 
på utbildning, kulturella, sociala och övriga ändamål. 
Utdelningen grundar sig normalt sett på avkastningen 
från året innan, men då de fonder som stiftelserna 
tidigare ägde upphörde med att ge utdelning, blev 
avkastningen år 2013 0 procent. Utdelningen för 2014 
baseras därmed på avkastningen för år 2012 utifrån 
beslut i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och enligt 
stiftelselagen är kommunen skyldig att lämna års-
redovisning för Ragnar och Anna Olssons minnes-
fond, Svea och Karl Lärkas stiftelse samt Marget och 
Stig Richardssons stiftelse.
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TILLÄMPADE 
REDOVISNINGSPRINCIPER

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. En plan har upprättats för genomförande 
av detta och dokumentationen sker tillsammans med 
Orsa och Älvdalens kommuner. Avsteg sker även 
vad gäller komponentavskrivning. Arbetet med över-
gången till komponentavskrivning har påbörjats och 
kommer att vara klart under 2015.

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 infl yta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodisering av inkom-
ster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Kommunen har under året ändrat hur exploaterings-
redovisningen redovisas. Justeringar av resultat från 
tidigare år har påbörjats för några områden och kom-
mer att fortsätta med ytterligare områden under 2015.

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

SKATTEINTÄKTER
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommen-
dation nr 4.2 redovisas innevarande års preliminära 
skatteinbetalningar, den preliminära slutavräkningen 
för innevarande år samt den defi nitiva avräkningen 
avseende föregående år i bokslutet.

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 upp-
kommer.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNG
För att en investering ska bokföras som en anläggnings-
tillgång så 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, 50 år.

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

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ur -
sprung liga 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 klassifi cerats som en omsättnings tillgång uti-
från gällande rekommendationer. Tidigare år klassi-
fi cerades den som en anläggningstillgång.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed 
de beräknas infl yta. Kundfordringar äldre än ett 
halv år har reserverats som osäker fordran.
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LÖNESKATT PÅ 
PENSIONSKOSTNADER
Löneskatten har periodiserats enligt samma princi-
per som gäller för pensioner (den så kallade bland-
modellen) sedan 1999 års bokslut.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt RKR:s 
rekommendation, RIPS 07. Pensionsåtaganden som 
intjänats före år 1998 redovisas som en ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsförmåner som avser tiden från och med år 
1998 redovisas som en avsättning vad gäller garanti-
pensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (komplet-
terande ålderspension), efterlevandepensioner samt 
personer som omfattas av PA-KL (främst personer 
födda 1937 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden 
efter 1998 behandlas som individuell del, enligt 
pensions avtalen PFA 98 och KAP-KL. Den individu-
ella delen avseende 2014 redovisas som en kortfristig 
skuld och utbetalas i mars 2015.

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

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 tre år.

EXPLOATERINGSREDOVISNING
Under 2014 har redovisningsprincipen för kommu-
nens exploateringsredovisning ändrats. Tidigare har 
exploateringsprojekt bokförts mot balans räkningen. 
I enlighet med RKR 18 kommer nu intäkter att 

succes sivt bokföras i takt med att tomtförsäljning 
sker och matchas mot kalkylerade kostnader. När 
exploateringsområdet är färdigställt och avslutas 
sker slutlig avräkning mot faktiska kostnader.

Resultatjustering för tidigare år har gjorts för sålda 
tomter avseende två exploateringsområden; Ljung-
vägen och Lundstigen. Arbetet kommer att fortsätta 
under 2015 med att justera ytterligare exploaterings-
områden.

I samband med detta har även rättelse av fel 
gjorts där gator och vägar i exploateringsområden 
omklassifi cerats från omsättningstillgångar till 
anläggnings tillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR 
KOMMUNKONCERNEN
I koncernredovisningen ingår de helägda bolagen 
Morastrand AB och Moravatten AB. Under året 
har det helägda dotterbolaget Moraparken AB 
sålts. Moraparken AB ingår i koncernredovisningen 
fram till och med överlåtelsen den 31 juli 2014.

I enlighet med rekommendation 8.2, samman ställd 
redovisning, från Rådet för kommunal 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 fi nns 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 mellanhavan-
den mellan kommun och respektive företag samt 
företagen emellan. Interna kostnader och intäkter 
samt interna skuld- och fordringsposter har elimi-
nerats utifrån väsentliga belopp. Avskrivningarna i 
dotter bolagen är hanterade enligt rådande praxis. 
Inga justeringar till kommunens redovisnings-
principer har skett då eventuella skillnader 
bedömts som oväsentliga.

I enlighet med RKR`s information om hantering 
av konverteringseffekter av K3 i den samman-
ställda redovisningen har effekten av övergången 
till komponent avskrivning i dotterbolagen i sin 
helhet redovisats mot eget kapital i den samman-
ställda redovisningen för 2014 med ett belopp som 
uppgår till 38 361 tkr.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas.

AVSKRIVNINGAR
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

BALANSRÄKNING
Visar den ekonomiska ställningen och hur den för-
ändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen 
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 invest-
eringar har fi nansierats och hur verksamhetens lik-
vida ställning har påverkats. 

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

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

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga lån och skulder hänförbara till den 
löpande verksamheten.

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-
visningsperioder 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 avspeglar kommu-
nens fi nansiella styrka.

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

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING
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LEDAMÖTER I MORA KOMMUN 
ÅRET 2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE
TOM 2014-10-19
Bengt Jernhall (C), ordförande 

Bigitta Sohlberg (S), 1 vice ordförande 

Gunnel Söderberg (M), 2 vice ordförande 

Terje Andersson (C), ordinarie 

Marianne Browne Sarén (C), ordinarie 

Christina Bröms (C), ordinarie  

Nils Carlsson (C), ordinarie  

Anna Hed (C), ordinarie  

Peter Helander (C), ordinarie  

Torsten Kjellgren (C), ordinarie  

Åke Knutz (C), ordinarie  

Jaakko Mattila (C), ordinarie  

Sune Olsson (C), ordinarie  

Mats-Gunnar Eriksson (FP), ordinarie 

Göran Aronson (KD), ordinarie 

Birgitta Sacredeus (KD), ordinarie

Christiane Djäken (M), ordinarie  

Per Ericson (M), ordinarie  

Malin Höglund (M), ordinarie  

Sven Anders Söderberg (M), ordinarie  

Hans-Göran Åhgren (M), ordinarie  

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie 

Marita Jacquzelius (MOP), ordinarie  

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie  

Björn Hammarskjöld (MOP), ordinarie from 2014-02-13

Torbjörn Roos (MOP), ordinarie tom 2014-02-13

Åsa Berg (MP), ordinarie  

Gösta Frost (S), ordinarie  

Lizzy Gullo (S), ordinarie  

Eva Johansson (S), ordinarie  

Gunnar Nilsson (S), ordinarie  

Malin Norell (S), ordinarie  

Gunillahelen Olsson (S), ordinarie  

Bernt Persson (S), ordinarie  

Bengt-Åke Rehn (S), ordinarie  

Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie  

Lennart Sohlberg (S), ordinarie  

Magnus Drotz (S), ordinarie  

Conny Mats (V), ordinarie  

David Örnberg (V), ordinarie  

Jörgen Lindén (SD), ordinarie 

Gunnarsson Wogelsby (SD), ersättare

Billy Ferm (C), ersättare 

Kjell Hansson (C), ersättare  

Johan Hed (C), ersättare  

Anders Johansson (C), ersättare  

Gudrun Lindgren (C), ersättare  

Jan Simons (C), ersättare  

Gun Gråbergs (FP), ersättare

Nils Österström (FP), ersättare  

Sven-Erik Larsson (KD), ersättare  

Ulla Rombo (KD), ersättare  

Petra Eriksson (M), ersättare  

Christer Juhlin (M), ersättare  

Tomas Kindgren (M), ersättare  

Maria Frelin (MOP), ersättare  

Hans Åke Guth (MOP), ersättare  

Eva Majvor Hellström Mases (S), ersättare  

Johan Jansson (S), ersättare  

Anna-Riekje Niburg (S), ersättare  

Olle Erlands (S), ersättare  

Folke Thelin (S), ersättare 

Susanne Halén (V), ersättare  

Karin Birgitta Dahlin (SD), ersättare

KOMMUNFULLMÄKTIGE
FROM 2014-10-20
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

Peter Dahlgren (S), ordinarie

Christiane Djäken (M), ordinarie

Gunder Eriksson (C), ordinarie

Mats-Gunnar Eriksson (FP), ordinarie

Gösta Frost (S), ordinarie

Simon Granath (SD), ordinarie

Per Göransson (S), ordinarie
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Björn Hammarsköld (MOP), ordinarie

Anna Hed (C), ordinarie

Johanna Hed (C), ordinarie

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie

Malin Höglund (M), ordinarie

Eva Johansson (S), ordinarie

Susanne Jonsson (V), ordinarie

Åke Knutz (C), ordinarie

Joakim Linder (MOP), ordinarie

Lars-Erik Lohman (SD), ordinarie

Stefan Lund (C), ordinarie

Karin Lûbeck (S), ordinarie

Bror Markus (SD), ordinarie

Jaakko Mattila (C), ordinarie

Anna-Riekje Niburg (S), ordinarie

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie

Gunnar Nilsson (S), ordinarie

Malin Norell (S), ordinarie

Bernt Persson (S), ordinarie

Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie

Birgitta Sacredeus (KD), ordinarie

Leif Sandström (MP), ordinarie

Lennart Sohlberg (S), ordinarie

Gunilla Spjotgaard (M), ordinarie

Hans-Göran Åhgren (M), ordinarie

David Örnberg (V), ordinarie

Fardosa Andersson (C), ersättare

Göran Aronsson (KD), ersättare

Åsa Berg (MP), ersättare

Billy Ferm (C), ersättare

Madeleine Figgé Johnsson (MOP), ersättare

Maria Frelin (MOP), ersättare

Lizzy Gullo (S), ersättare

Johan Hed (C), ersättare

Joakim Holback (C), ersättare

Christer Johansson (V), ersättare

Christer Juhlin (M), ersättare

Hasan Kizil (S), ersättare

Iren Lilja Frykberg (MP), ersättare

Niklas Lind (C), ersättare

Kristina Lundberg (V), ersättare

Maria Matsson (S), ersättare

Tim Nordlund (S), ersättare

Johan Norlin (S), ersättare

Maria Olsson (M), ersättare

Lennart Sacrédues (KD), ersättare

Sven Anders Söderberg (M), ersättare

Karolina Treson (S), ersättare

Joel Zackrisson (C), ersättare

Nils Österström (FP), ersättare

KOMMUNSTYRELSEN
TOM 2014-10-19
Bengt-Åke Rehn (S), Ordförande 

Anna Hed (C), 1 vice ordförande

Malin Höglund (M), 2:e vice ordförande 

Peter Helander (C), ordinarie

Åke Knutz (C), ordinarie

Gunnar Nilsson (S), ordinarie

Bernt Persson (S), ordinarie 

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie

Lennart Sohlberg (S), ordinarie

Gunnel Söderberg (M), ordinarie 

Fredrik Blom (MP), ordinarie

Göran Aronson (KD), ersättare 

Maria Bork (C), ersättare  

Christina Bröms (C), ersättare  

Mats-Gunnar Eriksson (FP), ersättare 

Gösta Frost (S), ersättare  

Bengt Jernhall (C), ersättare  

David Örnberg (V), ersättare  

Jaakko Mattila (C), ersättare  

Björn Hammarskjöld (MOP), ersättare 

Anna-Carin Rydstedt (S), ersättare  

Ann-Charlott Persson (S), ersättare 

KOMMUNSTYRELSEN
FROM 2014-10-20
Anna Hed (C), ordförande

Malin Höglund (M), 1:e vice ordförande

Lennart Sohlberg (S), 2:e vice ordförande

Åke Knutz (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

Peter Helande (C), ersättare

Christina Bröms (C), ersättare

Hans-Göran Åhgren (M), ersättare

Joakim Linder (MOP), ersättare

Mats-Gunnar Eriksson (FP), ersättare

Göran Aronsson (KD), ersättare

Malin Norell (S), ersättare

Gunnar Nilsson (S), ersättare

Maria Matsson (S), ersättare

Johan Morell (S), ersättare

Hasan Kizil (S), ersättare
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BYGGNADSNÄMNDEN
Peter Helander (C), ordförande

Anna-Carin Rydstedt (S), 1:e vice ordförande

Sven Anders Söderberg (M), 2:e vice ordförande

Ulf Tholerus (C), ordinarie

Olle Erlands (S), ordinarie

Jan-Olov Sundkvist (MOP), ordinarie

Leif Sandström (MP), ordinarie

Lizzy Gullo (S), ersättare

Isa Bozdogan (S), ersättare

Anders Johansson (C), ersättare

Lassä Bröms (C), ersättare

Christer Johansson (V), ersättare

Carina Aspelin (MOP), ersättare

Carina Jannesson (M), ersättare

FÖR-OCH GRUNDSKOLENÄMND
Anna Hed (C), ordförande

Johan Morell (S), 1:e vice ordförande

Gunnel Söderberg (M), 2:e vice ordförande

Lassä Bröms (C), ordinarie

Johan Jansson (S), ordinarie

Gösta Frost (S), ordinarie

Birgitta Sacredeus (KD), ordinarie

Anna-Karin Sollgard (S), ersättare

Eva Majvor Hellström Mases (S), ersättare

Patrik Andersson (C), ersättare

Jaakko Mattila (C), ersättare

Therese Larsson (C), ersättare

Gunilla Spjotgard (M), ersättare

Maria Frelin (MOP), ersättare

GEMENSAMMA 
GYMNASIENÄMNDEN
Lennart Sohlberg (S), ordförande

Nils Carlsson (C), ordinarie

John Spånberg (C), ordinarie

Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie

Lennart Sacrédeus (KD), ordinarie

Ann-Charlott Persson (S), ersättare

Gudrun Lindgren (C), ersättare

Bert Persson (C), ersättare

Leif Sandström (MP), ersättare

Gunnel Söderberg (M), ersättare

GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR 
SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING
Bernt Persson (S), ordförande

Christiane Djäken (M), ersättare

GEMENSAMMA 
SERVICENÄMNDEN IS/IT
Bengt-Åke Rehn (S), ordförande

Malin Höglund (M), ersättare

GEMENSAMMA 
SERVICENÄMNDEN LÖN
Anna Hed (C), 1:e vice ordförande

Malin Höglund (M), ersättare

KULTURNÄMNDEN
Gunnar Nilsson (S), ordförande

Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordförande

Hans-Göran Åhgren (M), 2:e vice ordförande

Marianne Browne Sarén (C), ordinarie

Gun Gråbergs (FP), ordinarie

Kjell Hansson (C), ordinarie

Hasan Kizil (S), ordinarie

Maria Bork (C), ersättare

Petra Eriksson (M), ersättare

Lars Fahlén (KD), ersättare

Liselott Hansson-Malmsten (MP), ersättare

Johanna Hed (C), ersättare

Johan Olsson (S), ersättare

Folke Thelin (S), ersättare

MILJÖNÄMNDEN MORA ORSA
Christina Bröms (C), vice ordförande

Karolina Treson (S), ordinarie

Billy Ferm (C), ordinarie

Anna-Rieke Niburg (S), ordinarie

Anna Margareta Ahlström (MOP), ordinarie

Jons Ingemar Larsson (S), ersättare

Malin Norell (S), ersättare

Einar Bäckström (C), ersättare

Bert Persson (C), ersättare

Towe Eriksson (M), ersättare

REVISORER
Mattias Ekblad (FP), ordförande 2014-09-29

Inge Tomth (S), vice ordförande

Bernt Hägg (S), ordinarie

Mats Leijon (C), ordinarie

Susanne Halén (V), ordinarie

Torbjörn Karlsson (C), ordinarie

Bengt Nordin, op, ordinarie

Christina Tomth (FP), ordinarie tom 2014-09-29
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SOCIALNÄMNDEN
Bernt Persson (S), ordförande

Christina Bröms (C), 1:e vice ordförande

Christiane Djäken (M), 2:e vice ordförande

Terje Andersson (C), ordinarie

Eva Johansson (S), ordinarie

Folke Thelin (S), ordinarie

Kisti Mats (V), ordinarie

Ulla Rombo (KD), ordinarie

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie

Magnus Drotz (S), ersättare

Per Göransson (S), ersättare

Marianne Browne Sarén (C), ersättare

Johan Hed (C), ersättare

Gudrun Lindgren (C), ersättare

Lisbeth Magnusson (V), ersättare

Greger Mellbert (M), ersättare

Marita Jacquzelius (MOP), ersättare

Göran Aronson (KD), ersättare 

TEKNISKA NÄMNDEN
Åke Knutz (C), ordförande

Thomas Näslund (S), 1:e vice ordförande

Per Ericson (M), 2:e vice ordförande

Sune Olsson (C), ordinarie

Gösta Frost (S), ordinarie

David Örnberg (V), ordinarie

Maria Olsson (M), ordinarie

Gunnel Hellström Persson (S), ersättare

Olle Erlands (S), ersättare

Per Wellert (C), ersättare

Jan Simons (C), ersättare

Fredrik Blom (MP), ersättare

Sven Anders Söderberg (M), ersättare

Åsa Hinders (MOP), ersättare

VALNÄMNDEN
Jaakko Mattila (C), ordförande

Torsten Nilsson (S), 1:e vice ordförande

Per Ericson (M), 2:e vice ordförande

Bengt Jernhall (C), ordinarie

Folke Thelin (S), ordinarie

Lizzy Gullo (S), ersättare

Bigitta Sohlberg (S), ersättare

Christina Bröms (C), ersättare

Johan Hed (C), ersättare

Sven-Erik Larsson (KD), ersättare

MORAPARKEN AB
TOM 2014-07-31
Bengt-Åke Rehn (S), ordförande

Mats-Gunnar Eriksson (FP), vice ordförande

Arne Pettersson (S), ordinarie

Peter Helander (C), ordinarie

Bernd Janusch (C), ordinarie

Bigitta Sohlberg (S), ersättare

Magnus Drotz (S), ersättare

Eivor Bälter (C), ersättare

Marianne Browne Sarén (C), ersättare

Christer Juhlin (M), ersättare

MORASTRAND AB
Lars Vilhelmsson (C), ordförande

Gunnel Hellström Persson (S), 1:e vice ordförande

Lennart Sacrédeus (KD), 2:e vice ordförande

Torsten Kjellgren (C), ordinarie

Lennart Sohlberg (S), ordinarie

Folke Thelin (S), ordinarie

Christer Juhlin (M), ordinarie

Tim Nordlund (S), ersättare

Karolina Treson (S), ersättare

Bernd Janusch (C), ersättare

Lennart Wetterberg (C), ersättare

Gunilla Spjotgard (M), ersättare

Gunnel Söderberg (M), ersättare

MORAVATTEN AB
Gösta Frost (S), ordförande

Gunilla Spjotgard (M), vice ordförande

Olle Erlands (S), ordinarie

Torbjörn Ulriksen (C), ordinarie

Mats Hanspers (C), ordinarie

Magnus Drotz (S), ersättare

Johan Morell (S), ersättare

Fredrik Blom (MP), ersättare

Nils Carlsson (C), ersättare

Sven-Erik Larsson (KD), ersättare
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