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Omslagsbild: Första veckan i december serverade alla skolor och 
förskolor i Mora kommun hållbar och klimatsmart mat. Idén är att 
barn och personal skulle få upp ögonen på hur gott och nyttigt 
det kan vara om maten blir lite mer klimatsmart. Kocken Lena 
Steen i Nusnäs skola har laddat ordentligt med klimatsmart mat till 
barnen. Foto: Anders Rosén
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Viktiga händelser 2018

Den nya genomfarten i Mora är ett flerårigt sam-
verkansprojekt med Trafikverket. Genomfarten ska 
vara färdig 2022. Kommunfullmäktige fastställde i 
februari detaljplanen och arbetet inleddes med en 
cirkulationsplats vid Svedjärnsvägen. Cirkulations-
platsen vid Badstubacksbron började byggas, med 
en tillfällig lösning vid korsningen E45/Riksväg 70 
som ska hantera trafikflödet under byggtiden.

Reguljärflyget mellan Mora och Stockholm 
upphörde 1 mars. Det var resultatet av Trafikverkets 
bedömning att AB Dalaflyget inte får ha avtal på flyg-
trafiken till Stockholm. Flera uppvaktningar  gjordes 
för att försöka ordna trafikplikt på flygsträckan 
Mora-Arlanda. Näringslivet ser stora problem när 
det gäller att få ägare, kunder och andra intressenter 
att få rimliga restider vid besök hos företagen.

Mora utsågs till årets elitidrottskommun av 
tidningen Sport & Affärer, som varje år gör en 
analys av de bästa idrottskommunerna i Sverige. 
Dessutom kom Mora på plats 19 över de bästa idrotts-
kommunerna i Sverige. Det var bäst i Dalarna. I 
motiveringen stod: ”Mora kommun använder sina 
elitlag och enskilda idrottsstjärnor i destinations-
marknadsföringen och har ett bra elitstöd, inklusive 
marknadsavtal med KAIS Mora och Mora IK, liksom 
ett mycket omfattande näringslivsstöd relaterat till 
Vasaloppets sommar och vintertävlingar”.

Moras företagsklimat fortsätter att förbättras 
enligt Svenskt Näringslivs ranking av  företagsklimatet. 
Mora klättrade från 79:e till 69:e plats. Att förbättra 
företagsklimatet är ett långsiktigt arbete. Närings-
livsstrategen arbetar med fyra fokusområden: 

trafik- och infrastruktur, kompetensförsörjning, 
mark- och planberedskap samt kommunikation, 
dialog och service till företagarna. Inte mindre än 
fem företag från Mora var nominerade på Stjärngalan 
i sju klasser, där länets företagare uppmärksammas 
för sina insatser. 

Företagen i Mora hade den tredje bästa tillväxten 
i Dalarnas län i 2018 års tillväxtindex. Priset Bästa 
tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna 
och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala 
näringslivet.

Mora kommuns ansökan om att få bedriva yrkes-  
högskola beviljades i januari 2019. En ny utbildning 
för robot- och CNC-tekniker för tillverkningsindustrin 
ska starta. Den blir mycket viktig för kompetens-
försörjningen, inte bara i Mora utan för hela Dalarna.

Kommunen samarbetade med fastighetsägare, 
Mora köpstad och Visit Dalarna för att utveckla 
 handeln. En av åtgärderna var att renovera Kyrko-
gatan, ”Moras vardagsrum”, där invigningen ägde 
rum den 7 juli. Andra var att sätta upp parkerings-
slingan som gör det lättare att hitta p-platser, projektet 
Vackert Mora som investerade i ny belysning, nya sop - 
 tunnor och planteringar, nya parkeringstaxor på kom-
munens parkeringsplatser och fritt wifi längs Kyrko-
gatan. Flera nya butiker etablerade sig på Kyrkogatan.

Ett omfattande arbete för att skapa en ny webb-
plats pågick. Arbetet sker i samverkan med Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. Lanseringen 
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skedde den 31 januari 2019. Den nya webbplatsen 
har fått ett helt nytt utseende, informationsstruktur, 
funktioner och innehåll.

Riksdagen har tilldelat kommunerna tillfälligt 
stöd för ensamkommande unga asylsökande som vill 
bo kvar i vistelsekommunen för att kunna slutföra 
sin skolgång. Mora kommun har tillsammans med 
civilsamhället och Mora församling utarbetat en 
lösning med hjälp av nätverket Navet. Ungdomen får 
möjligheten att bo i fadderfamilj under förutsättning 
att hen fullgör sin skolgång och i övrigt lever laglydigt. 
Utbetalningen till fadderfamiljen sker i förskott 
kvartals vis. Familjen ska sedan redovisa hur medlen 
använts och hur mycket som förbrukats.

Mora kommun har en serviceplan som innehåller 
ett projekt med så kallade servicepunkter på lands-
bygden i form av till exempel turistinformation, 
aktiviteter, hemsändning av livsmedel, caféhörna och 
dator med internetuppkoppling. Utvärderingen av 
projektet visade att det fyllde sitt syfte och var en till-
gång för byarna. Det beslutades att förlänga projektet. 

I februari beslutade kommunfullmäktige om en 
ny organisation från 1 januari 2019. Syftet är att 
kommunens verksamheter på både myndighets- och 
serviceområdet ska bli tydligare, enklare och bättre 
för medborgarna. Större förändringar är att en kultur- 
och fritidsnämnd och en servicenämnd för intern 
service inrättats. Kommunstyrelsen får en mer uttalad 
strategisk roll. 

Kommunfullmäktige ställde sig bakom strategin 
Hållbara Mora. Syftet är att ge förutsättningar för 
att invånarna ska kunna uppleva god livskvalitet 
på lång sikt. Strategin ska fungera som stöd för 
kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och 
bolag i arbetet med ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet med samma målbild 2030. 

Mora kommun anslöt sig till Dalarnas gemensamma 
e-arkiv. Ett länsgemensamt arkiv innebär att det
fysiska, traditionella arkivet ersätts med ett digitalt.

Genom att Dalakommunerna samverkar kan resur-
serna användas mer kostnadseffektivt.

För närvarande utgör Strandenområdet ett större 
obebyggt område i centrala Mora. Här låg den numera 
rivna Stranden skola. Området används av ungdoms-
verksamheten Rosa Huset och av Vasaloppet. Kom-
munstyrelsen utredde områdets olika möjligheter. 
Resultatet ska utgöra ett underlag för framtida 
ställningstaganden.

Vid ett reparations- och underhållsarbete i Mora 
simhall upptäcktes en omfattande vattenskada. 
Lokalerna genomgick en omfattande renovering och 
öppnades på nytt i anslutning till Vasaloppet 2019.

Den 18 maj togs det första spadtaget för Mora 
nya brandstation, som blir färdig i slutet av 2019. 
Den blir mer ändamålsenlig och innebär en stor 
förbättring av arbetsmiljön. Mora kommun har 
Sveriges bästa brandtillsyn enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings kvalitetsmätning. Kommunens 
miljö- och hälsoskydd står för den största ökningen 
av nöjd kund-index i Sverige. Kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna bildades och är på plats 
sedan den 1 januari 2019.

Förskolan i Våmhus har länge haft lokaler i dåligt 
skick med brister i både funktion och enligt tekniska 
krav. I mars fattades igångsättningsbeslut för en om- 
och tillbyggnad av förskolan. Invigningen förrättades 
ett år senare, den 15 mars 2019.

Kommunen genomförde en kostutredning som 
fördjupades efter den politiska behandlingen. Två 
förslag förordades. Det första alternativet har en 
uppskattad kostnad på cirka 61 mkr. Det andra har 
en uppskattad kostnad om cirka 52 mkr för Mora 
kommun och cirka 16 mkr i investeringar i Arom-
köket för Region Dalarna. I samråd med Region 
Dalarna fattar kommunen beslut 2019.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018
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 En familjecentral har varit en återkommande 
fråga ända sen 1990-talet. Den största svårigheten 
har varit bristen på lämpliga lokaler. I november 
kunde så äntligen den nya familjecentralen invigas 
i Diös fastighet på Hantverkargatan 14. Verksam-
heten drivs i samarbete mellan kommun och lands-
ting och riktar sig till föräldrar och barn. Den består 
av de fyra grundverksamheterna mödrahälsovård, 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 
inriktning på förebyggande arbete.

I kommunens lönerevision beslutade kommun-
styrelsen om extramedel till undersköterskor för 
att attrahera och behålla personal. En plan för 
att deltidsanställningar ska ersättas med heltids-
anställningar antogs, liksom en handlingsplan för 
jämställda löner, som bland annat gav kvinnliga 
enhetschefer vid socialförvaltningen 500 kr mer i 
månaden från 1 maj.

Saneringen av markföroreningarna på Saxviken-
området påbörjades. Den genomförs i två etapper: 
etapp 1 sanering av mark i närheten av befintliga 
bostäder och planerade nybyggen, etapp 2 sanering 
av övriga områden, mestadels öppen mark. Kom-
munen beviljades bidrag från Naturvårdsverket för 
båda etapperna. En stor svårighet är att förutse 
graden av föroreningar, som påverkar kostnaderna 
kraftigt. Saneringen fortsätter 2019.  

Kommunen löste räntederivat med höga ränteni-
våer som belastade Morastrand AB. Det innebar att 
räntan sjönk från 3,7 procent inklusive borgensavgift 
till cirka 1,5 procent. Samtidigt gjorde kommunen en 
soliditetsförstärkning av bolaget via en nyemission 
på 20 mkr och ett aktieägartillskott på 25 mkr. 
Morastrand AB får i och med detta en väsentligt 
förbättrad finansiell ställning, vilket förhoppningsvis 
leder till fler byggen.

Den 25 augusti 2018 arrangerades Mora Pride för andra gången. Mora kommun deltog i paraden under parollen “För Mora – idag 
och imorgon”. Mora kommun arbetar aktivt med frågor som mångfald, inkludering och allas lika värde. det är andra året som Mora 
Pride arrangeras och Mora kommun har varit med båda åren. Personal från Mora kommun: Anneli Björkman, Emma Gråd, Marie 
Elofsson, Lina Pettersson, Peter Karlsson och Marie Ehlin. Foto: Patric Leonhed.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018
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Vision och styrmodell
Vision och målbild 2022: Regionstad 
Mora för ett aktivt liv
Mora är 2022 en levande stad med en tydlig profil 
och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med 
tiden och erbjuder möjligheter för människor att 
trivas, utvecklas och leva ett aktivt liv.

Mora kommuns styrmodell bygger på mål och 
resultat som grund för att prioritera och styra kom-
munens utveckling. Planering och genomförande 
ska utgå från både internt och externt perspektiv. 
Det externa perspektivet har medborgarna i fokus 
och handlar om verksamhet, service och bemötande 
som kommunen levererar. Det interna perspektivet 
har medarbetaren och Mora kommuns organisation 
i fokus och handlar om förutsättningar som är av 
betydelse för genomförande och effektivitet. Med 
utgångspunkt från visionen formuleras strategiska 
mål och mätbara nämndmål som grupperas i fyra 
målområden. Syftet är att uppnå visionen och att 
styra kommunens resurser så effektivt som möjligt 
för att ge mesta nytta för kommunens invånare. 
Nämndmålen är nedbrutna till mätbara mått som 
årligen följs upp i kommunens delårsbokslut och 
årsredovisning. Graden av måluppfyllelse illustreras 
med följande symboler:

zz zUppfyllt, minst 100 procents måluppfyllelse

z�zDelvis uppfyllt, minst 80 och lägre än 100 procents
måluppfyllelse

zJ z Inte uppfyllt, lägre än 80 procents måluppfyllelse

I det följande redovisas måluppfyllelsen för nämnd-
målen som kommunfullmäktige har fastställt enligt 
Kommunplan 2018 med en sammanfattande ana-
lys av respektive målområde och Mora kommuns 
utveckling för att nå den långsiktiga visionen och 
målbilden. 

Genomsnittlig måluppfyllnad 
per strategiskt mål 

z�zMoras grundskola ska utvecklas och nå bättre
resultat än tidigare år.

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

z�zMora ska vara ett hållbart samhälle.

z�zMora kommuns verksamheter ska bedrivas med
god ekonomisk hushållning.

zzzMora ska vara knutpunkt och motor i regionen.

Måluppfyllelse

� Mora ska vara kultur-, upplevelse- ochzzaktivitetscentrum.

� Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärkazzmänniskors trygghet och vara av hög kvalitet.

�zzMora ska vara ett tryggt samhälle för alla.

� Mora kommuns verksamheter ska präglas avzzdelaktighet och inflytande.
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Målområde livslångt lärande
Strategiskt mål
Moras för- och grundskola ska utvecklas och nå bättre 
resultat än tidigare år.

Nämndmål
Måluppfyllelsen ska öka och för- och grundskolor ska 
nå bättre resultat än tidigare år.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Andel behöriga till ett 
yrkesprogram ska öka 
årligen, procent >80 80,7

zz z
80

Genomsnittligt meritvärde 
för årskurs 9 220 215,4 z�z 212,6
Pedagogisk verksamhet i 
förskolan, procent >80 84 zz z 86
Elevers syn på 
trygghet och tillit, 
procent

85 74 z�z -

Strategiskt mål
Mora ska ha en stark gymnasieskola som ska utveck-
las utifrån elevernas önskemål och regionens behov 
av kompetensförsörjning. 

Nämndmål
Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Andel elever med 
högskoleförberedande 
examen, procent 98 95,9

z�z
94,1

Andel elever med 
yrkesexamen, procent 98 93,1 z�z 97,1

Nämndmål
Attraktiv gymnasieskola i regionen.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Andel förstahandssökande 
från kommuner i 
förvaltningsområdet, 
procent 70 70

zz z
68,3 

Sammanfattande analys – 
livslångt lärande
Den genomsnittliga måluppfyllelsen i för- och 
grundskolan låg på 97,7 procent (98,4), vilket inne-
bar att målen delvis uppfylldes. Av 4 mål uppfyll-
des 2 och 2 uppfylldes delvis, det vill säga låg på en 
måluppfyllelse över 80 procent. Jämfört med 2017 
förbättrades 2 mål och det var för måtten genom
snittligt meritvärde för årskurs 9 och andel behö
riga till ett yrkesprogram ska öka årligen. Samsyn 
ägde rum mellan ämneslärarna på 7–9-skolorna, vil-
ket ledde till att skillnaderna i bedömning mellan de 
två högstadieskolorna minskade. Tendensen är att 
resultaten förbättras. Elevernas syn på trygghet och 
tillit var ett nytt mått som delvis uppnåddes. Resul-
tatet från elevenkäten visade att 74 procent upplevde 
trygghet och tillit i skolan, men att 12 procent inte 
kände sig trygga var för många. Ett arbete pågår för 
att identifiera otrygghet och otrygga miljöer.

I gymnasieskolan var den genomsnittliga mål-
uppfyllelsen 97,6 procent (103,3), vilket innebar 
att målen delvis uppfylldes. Av 3 mål uppfylldes 1 
och 2 uppfylldes delvis. Jämfört med 2017 var det 
en försämring, men då ska man ta i beaktande att 
nämnden höjt målen för två av måtten kraftigt. Det 
gällde andel elever med yrkesexamen och andel 
första handssökande från kommuner i förvaltnings
området. Resultaten har varit stabila sedan 2014, 
och trots en försämring jämfört med 2017 låg Mora 
över rikets snitt på 88 procent för andelen elever 
med yrkesexamen. Ökningen 2017 för målet om 
andel förstahandssökande från kommuner i 
förvaltningsområdet höll i sig och låg på 70 procent 
(68,3). Andel elever med högskoleförberedande exa
men låg på 95,9 procent, vilket var 1,8 procent högre 
än 2017 och över rikets snitt 2018 på 91,4 procent. 

Den sammanfattande analysen är att Mora kom-
mun fortsätter att utvecklas starkt på området livs-
långt lärande. Den genomsnittliga måluppfyllelsen 
sammantaget för förskola, grundskola och gymna-
sieskola låg på 97,7 procent (100,1), vilket var ett bra 
utfall med tanke på att vissa av målen höjdes inför 
2018. Utvecklingen i förskolan och gymnasieskolan 
låg i linje med visionen och ambitionerna för mål-
området. Positivt var även att meritvärdet i årskurs 
9 ökade. Goda verksamhetsresultat i grundskolan är 
viktiga för den långsiktiga utvecklingen i målområ-
det livslångt lärande.

MÅLUPPFYLLELSE
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Målområde vår hållbara kommun
Strategiskt mål
Mora ska vara ett hållbart samhälle.

Nämndmål
Minskad miljöpåverkan från Mora kommuns verk-
samheter.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Mängd koldioxid från 
energianvändningen i 
byggnader ägda av Mora 
kommun och Morastrand 
AB (mängd i ton) < 1 575 998 

zz z

1 043
Mängd koldioxid från 
Mora kommuns och de 
kommunala bolagens resor 
(mängd i ton) < 564 645

z�z
649

Andel fordon (personbilar) 
med fossilfria drivmedel i 
koncernens fordonspark, 
procent 20 10

zJz

14 

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

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Andel ej återaktualiserade 
barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller 
insats, procent 90 69

zJz

77
Andel ej återaktualiserade 
ungdomar 13–20 år ett år 
efter avslutad utredning 
eller insats, procent 90 55

zJz

76
Andel ej återaktualiserade 
vuxna med missbruks-
problem +21 år ett år 
efter avslutad utredning 
eller insats, procent 90 52

zJz

83

Nämndmål
Ge alla förutsättning till egen försörjning.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Andel invånare som 
någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd, 
procent <  2,5 2,65

z�zz

-

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

Nämndmål
Kostnadseffektiv verksamhet och organisation.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Mål upp
fyllelse

Utfall
2017

Årets resultat i andel 
av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, 
procent 2,0 1,2 

zJz

3,7

100 100

zz z

100 
Kommunkoncernens 
låneskuld per invånare 
31/12, kronor < 65 000 60 513

zz z
45 921

Sammanfattande analys – 
vår hållbara kommun
På målområdet vår hållbara kommun uppfylldes 
3 av totalt 10 mål. Starkast måluppfyllelse hade de 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning, 
där 2 av 3 mått infriades. Årets resultat i andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylldes 
inte. Det berodde till största delen på att nämnderna 
gjorde ett stort underskott på 46 miljoner kronor. 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar 
framöver, bland annat på grund av demografiska 
förändringar. Måttet kommunkoncernens låneskuld 
per invånare 31/12 uppfylldes 2018, men kommun-
koncernen har stora investeringsbehov i byggnader 
och infrastruktur de närmaste åren.

Koldioxidutsläppen från kommunens byggnader 
har minskat tack vare energieffektiviseringar, mins-
kad oljeanvändning, egen vindkraftsel och utfasning 
av fossila bränslen. Utfallet 2018 var 998 ton (1 043), 
vilket var under målet på högst 1 575 ton. Sedan 
1998 har utsläppen minskat med 80 procent, vilket 
är ett mycket positivt resultat, eftersom målet var att 
minska utsläppen med 50 procent. Utsläppen från 
kommunkoncernens resor minskade marginellt och 
överskred målet med mer än 80 ton. Kommunen har 
köpt in fler dieselfordon och förnybart dieselbränsle 
används mer, men resandet ökade och bidrog till 
högre utsläpp än målet. Ett förslag togs fram på en 
bilpoolsorganisation för att samordna kommunens 
bilar och öka styrningen över vilka bilar som ska 
köpas in.

MÅLUPPFYLLELSE

Andel investeringar 
i skattefinansierad 
verksamhet som sker 
med egna medel (utan 
upplåning), procent
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Målen arbeta med tidiga och förebyggande insat
ser för barn och vuxna samt ge alla förutsättningar 
till egen försörjning var nya 2018. Måluppfyllelsen 
nåddes inte för något av måtten. Arbete pågår med 
hemmaplanslösningar för både barn och vuxna, 
vilket visar sig i färre placeringar. Ett systematiserat 
arbetssätt förhindrar att variationen mellan åren 
beror på att statistik tas fram på olika sätt. En tidigt 
förebyggande åtgärd är Familjens Hus som öppnade 
under hösten. Krav på motprestation och ett arbete 
mot rätt försörjning gör att Mora under senare år 
har resultat under snittet i riket för försörjningsstöd.

Hållbarhetsmålen har länge utvecklats i positiv 
riktning. Koldioxidutsläppen från energianvändning 
minskade och uppfyllde hållbarhetsmålet med mar-
ginal. Utvecklingen för kommunens resor och andelen 
fordon med fossilfria drivmedel ser inte lika gynnsam 
ut. Hållbarhetsstrategin Hållbara Mora antogs av 
kommunfullmäktige. Den ska ge stöd till arbetet med 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Strategin 
ger förutsättningar för ett helhetsperspektiv i kom-
munkoncernen, anger inriktning på kort och lång 
sikt och är en del av kommunens styrsystem. Rikt-
linjer för en fossiloberoende fordonspark finns med 
i hållbarhetsstrategin, men för att kunna nå målet 
behövs en tydlig styrning av vilken typ av fordon 
som får köpas och leasas. Ekonomimålen uppfylldes 
delvis, men de långsiktiga utmaningarna kvarstår, 
främst när det gäller demografiutvecklingen och 
investeringsbehovet.

Målområde tillväxt och utveckling
Strategiskt mål
Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen.

Nämndmål
Moras näringslivsklimat ska ha en positiv utveckling.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Placering i Svenskt 
Näringslivs ranking av 
företagsklimatet <100 69

zz z
79

Sveriges Kommuner och 

78 73

z�z
71

Nämndmål
Bostadsbyggandet ska öka.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Antal påbörjade 
nyproducerade bostäder 
(bostadsförsörjningsprogram) 30 79

zz z
40

Nämndmål
Ökad tillgång till efterfrågad kompetens.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Enkät Svenskt Näringsliv 
– Tillgång på arbetskraft 2,8 2,8 zz z -

Strategiskt mål
Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitets-
centrum. 

Nämndmål
Moras kultur- och fritidsliv kännetecknas av en mång-
fald av utbud och aktiviteter med lyskraft och med 
möjlighet till eget engagemang.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Nöjd-medborgar-index, 
kulturutbud 62 60

z�z
59

Nöjd-medborgar-index, 
fritidsmöjligheter 62 62 zz z 63
Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vartannat år, senast 2018. 

Sammanfattande analys – 
tillväxt och utveckling
Av totalt 6 mått uppfylldes 4 helt och 2 delvis. Före-
tagsklimatet i Mora kommun fortsatte att förbätt-
ras och Mora klättrade från plats 79 till plats 69 i 
Svenskt Näringslivs rankning. Målet var att placera 
sig bland de 100 första. Överlag var måluppfyllelsen 
relativt hög och det går inte att utläsa några oroväck-
ande trender, förutom svårigheter med kompetens-
försörjning som är ett hot mot fortsatt tillväxt. Brist 
på arbetskraft och rätt kompetens är ett hinder för 
utvecklingen i Mora, både i kommunen och närings-
livet. Arbetslösheten är fortsatt låg. Inflyttning, 
pendlingsmöjligheter och digitalisering är nödvän-
diga för att klara kompetensförsörjningen. 

Även om kommunens NKI (nöjd-kund-index) 
ökade i Sveriges Kommuner och Landstings 
mätning av näringslivsklimatet, blev resultatet 

MÅLUPPFYLLELSE

landstings servicemätning 
löpande insikt (nöjd-kund-
index)
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under det förväntade. Kommunen beviljades medel 
från Tillväxtverket för att främja företagsklimatet. 
Stödet ska bland annat användas för att öka digi-
taliseringen i handläggningen av tillstånd och lov, 
förbättra kommunikationen mellan kommunens 
tillståndsgivare och företagen, medfinansiera lokala 
näringslivsinitiativ och för att öka samverkan med 
grannkommunerna.

Bostadsbyggandet visade ett utfall som var mer 
än dubbelt så högt som målet på 30: 79 nya bostäder 
varav 16 lägenheter producerades. Utvecklingen 
låg i stort sett i linje med den långsiktiga visionen 
och ambitionerna för målområdet. En utredning av 
möjligheterna att ställa om bostäder och att skapa 
möjligheter för ökat byggande av äldrebostäder 
påbörjades. År 2030 beräknas Mora ha 700 fler 
personer över 65 år än idag. Utredningen ska ligga 
till grund för framtida beslut och satsningar.

En mätning av nöjd-medborgar-index visade en 
liten ökning av nöjdheten med kulturutbudet i kom-
munen, men målet nåddes inte. Nöjdheten var något 
lägre med utställningsverksamheten och tillgång till 
teater och konserter.

Målområde livskvalitet för alla
Strategiskt mål
Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors 
trygghet och vara av hög kvalitet.

Nämndmål
Personer som berörs av kommunens verksamhet ska 
känna sig trygga och nöjda med det bemötande och 
den vård och omsorg som ges.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Andelen äldre som är 
mycket eller ganska nöjda 
med hemtjänsten, procent 90 93

zz z
87

Andelen äldre som är 
mycket eller ganska nöjda 
med sitt särskilda boende, 
procent 90 77

z�z
75

Strategiskt mål
Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla.

Nämndmål
Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

Medborgarnas upplevda 
trygghet 
(nöjd-medborgar-index) 74 64

z�z
61

Mora kommun deltar i sCB:s undersökning vartannat år, senast 2018. 

Strategiskt mål
Mora kommuns verksamhet ska präglas av delaktig-
het och inflytande. 

Nämndmål
Medborgarna ska ges möjlighet att delta i kommu-
nens utveckling.

Mått Mål
2018

Utfall
2018

Målupp
fyllelse

Utfall
2017

50 52
zz z

41
Medborgarnas möjligheter 
att delta i kommunens 
utveckling (andel i procent 
av maxpoäng) >75 45

zJz

56 
Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vartannat år, senast 2018. 

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgarnas upplevda 
inflytande över kommunens 
verksamheter (index)
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Sammanfattande analys – 
livskvalitet för alla
Av totalt 5 mål uppfylldes 2 helt, 2 delvis och 1 inte 
alls. Måluppfyllelsen för måtten andelen äldre som 
är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten och 
andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda 
med sitt särskilda boende förbättrades. Hemtjäns-
ten nådde målet och i särskilt boende uppnåddes 
målet delvis. Målen följs upp genom den årliga bru-
karundersökningen. I hemtjänsten fick nöjdheten 
med bemötande, upplevd trygghet, förtroende och 
den samlade upplevelsen ett bra resultat. Nöjdheten 
med till exempel information om förändringar och 
vart man ska vända sig med klagomål och synpunk-
ter fick däremot sämre resultat. I särskilt boende 
fick nöjdheten med bemötande, hänsyn till bruka-
rens egna åsikter och önskemål samt den samlade 
upp levelsen bra resultat. Förbättringsområden är 
aktiviteter som erbjuds, måltidssituationen och triv-
samheten utomhus. 

Vid den senaste medborgarundersökningen om 
trygghet nådde kommunen inte indexmålet 74, men 
den upplevda tryggheten ökade. Arbetet med med-
borgarnas trygghet är långsiktigt. År 2019 förnyar 
kommunen samverkansavtalet med Polisen. År 2018 
gick antalet anmälda brott ner kraftigt jämfört med 
2016 och 2017.

Måttet medborgarnas upplevda inflytande över 
kommunens verksamheter ökade till 52 (41) och 
uppnådde därmed målet på 50. Arbetet med att 
utveckla kommunens närvaro i sociala medier fort-
satte. Kundhantering och mottagande av frågor från 
allmänheten, framförallt om snöröjning och väghåll-
ning, utvecklades.

Måttet medborgarnas möjligheter att delta i 
kommunens utveckling låg på index 45 (56), vilket 
var en försämring och långt från målet på minst 
75. Under hösten påbörjades webbsändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden vid sidan om
radiosändningen. Även här fortsatte arbetet med
sociala medier.

Förbättringspotentialen ligger främst i måttet som 
beskriver det strategiska målet att verksamheten ska 
präglas av delaktighet och inflytande samt att Mora 
ska vara ett tryggt samhälle för alla.

MÅLUPPFYLLELSE
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Årets resultat
Årets resultat blev positivt med 14,5 mkr, vilket var 
15,9 mkr sämre än budgeterat. Avvikelsen mot bud
get berodde främst på underskott i nämnderna. 
Nämnderna gjorde tillsammans ett underskott på 
46,0 mkr.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag uppgick till 1,2 procent. Det innebär att 
målet på minst 2,0 procent inte nåddes.

Kommunens två helägda bolag redovisade till sam
mans ett resultat på –72,2 mkr, vilket var 71,2 mkr 
sämre än budget. Det stora underskottet berodde till 
största delen på kostnaden för lösen av räntederivat 
i Morastrand AB. Det sammanlagda resultatet för 
kommunkoncernen blev –58,3 mkr. 

Resultat de senaste sju åren (mkr)
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 Hur nettokostnaderna för den löpande verksam
heten utvecklas i relation till skatteintäkterna är 
avgörande för kommunens ekonomiska ställning. 
Nyckeltalet speglar hur stor del av skatter och stats
bidrag som den löpande driften tar i anspråk. Om 
nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkt
erna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet 
ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är 
en sådan utveckling ohållbar. Verksamheten exklu
sive finansnetto tog 2018 i anspråk 100,0 procent 

av skatter och statsbidrag, varav avskrivningar stod 
för 5 procent. Avskrivningarnas andel av nettokost
naderna kommer framgent att öka, eftersom kom
munens investeringsverksamhet växer. Nettokost
nadsandelen inklusive finansnetto slutade på 98,8 
procent. Finansnettot bidrog med 1,2 procent till 
förbättring, till största delen beroende på reavinster 
i pensionsportföljen. Kommunen förbrukade alltför 
stor del av sina skatteintäkter till sina nettokostna
der för att svara upp mot en god ekonomisk hushåll
ning enligt kommunallagens mening. En rimlig nivå 
för att klara god ekonomisk hushållning är cirka 97 
till 98 procent.

För att erhålla ett positivt resultat måste skatte
intäkterna utvecklas mer positivt i förhållande till 
nettokostnaderna. Den procentuella ökningen av 
nettokostnaden jämfört med 2017 var 4,1 procent, 
medan skatteintäkter och statsbidrag ökade med 1,3 
procent. Nettokostnaden ökade alltså 2,8 procent
enheter mer än skatteintäkter och statsbidrag, vilket 
är oroande eftersom skatteintäkterna ska räcka till 
att finansiera den löpande driftverksamheten, till 
avsättningar till framtida pensioner, räntor och 
avskrivningar. Finansnettot var fortsatt positivt. Det 
ökade med 27,2 procent och bidrog till en resultat
förbättring. 

Det är i första hand kostnadsutvecklingen som 
kommunen kan påverka genom att strategiskt pla
nera och löpande vidta åtgärder.

Ekonomisk analys
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Intäkts- och kostnadsutveckling i procent Genomsnittlig förändring 
de senaste 5 åren

Förändring 2017–2018 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3,1 1,3
Verksamhetens nettokostnad 3,9 4,1
Finansnetto 70,4 27,2
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Nettokostnadsandel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
(procent)

97,399,5

99,8

95,3 96,4

94,8

99,6

100,1 100,0

98,8

Vht nettokostnad i förhållande till skatter och bidrag

Avvikelse mot budget
(mkr)

Budgeterat resultat 30
Ökade skatteintäkter och statsbidrag 0

20
Kommungemensamma poster 10
Nämndernas resultat –46
Årets resultat 14

Budgeterat resultat för kommunen var 30,4 mkr. 
Orsaken till att resultatet inte nådde upp till det bud
geterade var till största delen nämndernas under
skott. Finansnettot däremot visade även 2018 ett 
stort överskott, som berodde på att försäljningar 
av finansiella placeringar gav reavinster. Kommun
gemensamma poster såsom byggbonus, återbäring 
från Kommuninvest, kapitalkostnader och pensioner 
gav också överskott.

Vid den första verksamhetsuppföljningen efter 
mars månad redovisade nämnderna en helårsprog
nos på –39,5 mkr. Vid den andra uppföljningen 
och delårsbokslutet efter juli månad redovisade 
nämnderna en helårsprognos på –53,0 mkr. Med 
anledning av den första prognosen beslutade 
kommunstyrelsen att socialnämnden, för och 
grund skolenämnden samt tekniska nämnden, 
som hade de största underskotten, skulle redogöra 
för sitt arbete med att minska underskotten vid 
varje kommun styrelsemöte resten av året. Vidare 

beslutades att anlita externt stöd till dessa nämnder 
och att inrätta en övergripande verksamhetscon
trollertjänst på kommunledningskontoret. Efter den 
andra verksamhetsuppföljningen beslutades att även 
införa ekonomisk restriktivitet vad gällde inköp och 
anställningar.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen 
har goda möjligheter att anpassa sig efter förändrade 
förutsättningar under året. Budgetföljsamhet är ett 
mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetav
vikelsen bör teoretiskt ligga så nära noll som möjligt. 
Svängningar i ekonomiska omvärldsförutsättningar 
påverkar möjligheten till säkra bedömningar av den 
ekonomiska utvecklingen. Det förekom relativt stora 
avvikelser i budgetföljsamheten för enskilda nämn
der. Kommunstyrelsen ser allvarligt på de rådande 
svängningarna i budgetföljsamheten. Inför 2019 har 
tidpunkterna för de två större verksamhetsuppfölj
ningsprognoserna ändrats. De kommer nu att ske 
efter april och augusti månader för att kvaliteten på 
utfall och prognos ska bli bättre. Dessutom ska alla 
nämnder lämna in månadsuppföljningar inklusive 
prognoser för resterande månader utom januari, 
februari, juni och december. Arbetet med att effek
tivisera rutiner och processer samt att förbättra upp
följningen fortsätter. Nämndernas budgetföljsamhet 
är avgörande för kommunens totala resultat.

Uppsiktsplikten gentemot bolagen utövas genom 
verksamhetsuppföljningsprognoser, delårsbokslut 
och årsbokslut. Kommunens bolag närvarar vid 
planeringsdagen för kommunplan i början av varje 
år där de beskriver verksamheten som gått och 
förutsättningar inför kommande år. Däremellan har 
kommunstyrelsens ordförande och kommunledning 
specifika möten i enskilda viktiga frågor.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 
4,4 mkr. Det berodde på vakanta tjänster, efter
släpande utbetalningar från Tillväxtverket för pro
jekt som löpt över flera år och på högre intäkter från 
Migrationsverket till kommunens integrationsenhet. 
Kommunstyrelsen genomförde även ett antal utred
ningar som inte var budgeterade. 

EKONOMISK ANALYS

Förbättrat finansnetto
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Mora Brandkår
Mora Brandkår redovisade ett nollresultat. Årets 
torka medförde ett betydligt större antal skogsbrän
der som var kostnadsdrivande, men som täcktes upp 
av bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.

För- och grundskolenämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 4,4 mkr. 
Antalet barn i förskolan och grundskolan fortsatte att 
öka, beroende på högre födelsetal och ökad inflytt
ning. Förskolans och grundskolans behov av resur
ser för barn och elever med särskilda behov ökade. 
Trycket på förskoleplatser var högt och en ny avdel
ning öppnades under våren. Svårighet att hitta behö
rig personal medför löneglidning vid nyrekrytering 
och ökade kostnader. Grundskolan hade svårigheter 
att hålla ramen för grundbemanning. 

Socialnämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 39,5 mkr. 
Det berodde till största delen på ökade personal
kostnader, ökade kostnader för placeringar i indi
vid och familjeomsorgen, enligt LSS och i social
psykiatrin samt på en central effektiviseringspost 
som inte kunde genomföras. Posten innebar att 

verksam heterna fick för hög ram och ändå redo
visade underskott. Den nya lagen om mottagande av 
färdigbehandlade patienter från lasarettet innebar 
ökad belastning för verksamheten och att hemtjäns
ten fick lov att ha beredskap för hemtagning av bru
kare. Hemtagningar inom socialtjänsten kunde inte 
göras i den takt som planerades och därmed kunde 
inte heller placeringskostnaderna sänkas.

Teknisk nämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 3,4 mkr. 
Avvikelsen berodde främst på ökade kostnader för 
snö och halkbekämpning, för felavhjälpande under
håll och på minskade intäkter från simhallen.

Byggnadsnämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 0,6 mkr. Det 
berodde framförallt på vakanser och högre bygglovs
intäkter än budgeterat.

Kulturnämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 0,6 mkr. Det 
berodde på en vakans på kulturskolan, extern finan
siering av en tjänst och återhållsamhet med vikarier.

Skogsbranden i Älvdalen medförde stora insatser och ökade kostnader för Mora brandkår. Foto: Anders Rosén

EKONOMISK ANALYS
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Gemensam gymnasienämnd
Nämnden redovisade ett totalt underskott på 4,7 mkr, 
varav Moras del var 4,3 mkr. Avvikelsen berodde på 
lägre bidrag från Migrationsverket än bud geterat, 
högre kostnader för läromedel och IT samt fler elever 
än budgeterat, vilket ledde till högre kostnader. 

Gemensam servicenämnd för IS/IT
Nämnden redovisade ett resultat på 0 mkr. Det 
ursprungliga överskottet var 3,4 mkr, vilket åter
betalades till Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 
samt till de kommunala bolagen enligt den procen
tuella andel abonnemangstjänster som nyttjats. Till 
Mora kommun återbetalades 2,0 mkr. Överskottet 
berodde på fler användare, datorer och Ipads än bud
geterat och på lägre personalkostnader.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Nämnden redovisade ett resultat på 0 mkr. Verk
samheten är intäktsfinansierad via samverkans
kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen.

Mora Orsa miljönämnd
Nämnden redovisade ett underskott totalt. Avräk
ningen för Moras del innebar en avvikelse mot bud
get på –0,3 mkr på grund av ökade kostnader i verk
samheten.

AVSTÄMNING AV BALANSKRAVET
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning 
mot lagens krav på ekonomisk balans. I resultatet på 
14,5 mkr ingår inga realisationsvinster. (Om sådana 
förekommer ska de dras av före balanskravsavstäm
ningen.) Det fanns inte några negativa resultat att 
återställa från tidigare år. 

(mkr)

Resultat enligt resultaträkning 14,5
Samtliga realisationsvinster 0,0
Resultat efter balanskravsjusteringar 14,5
Medel från resultatutjämningsreserven 0
Balanskravsresultat 0
Underskott från tidigare år 0
Summa 14,5

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
FÖR KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernen redovisade ett negativt resul
tat på 58,3 mkr. Resultatet var sämre än budgeterat 
beroende på kostnader för lösen av räntederivat. 

Investeringarna i koncernen uppgick till 213 mkr 
och den långfristiga upplåningen ökade med 186 mkr. 
Soliditeten var 34 procent, densamma som 2017. 
Räknar man in hela pensionsskulden var soliditeten 
16 procent. 

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

Nedan redovisas kommentarer för Morastrand AB 
och Moravatten AB.

Morastrand AB
Morastrand AB redovisade ett resultat efter finan
siella poster på –92,3 mkr. Resultatet var 92,7 mkr 
sämre än budgeterat och avvikelsen förklaras fram
förallt av lösen för räntederivat på ett belopp om 
92,6 mkr. 

Två åttalägenhetshus på Ljungvägen Canada blev 
färdiga. På Tuvan började ett sjuvåningshus med 39 
hyresrätter byggas. Det beräknas vara inflyttnings
klart hösten 2019.

Uthyrningsläget på bostäder var bra och efterfrå
gan fortfarande stor. I stort sett samtliga bostäder 
var uthyrda.

Moravatten AB
Moravatten AB redovisade ett resultat efter finan
siella poster på –0,6 mkr. Det var 0,7 mkr bättre än 
budgeterat. Avvikelsen berodde huvudsakligen på 
högre kostnader för reparation och underhåll, per
sonal, externa tjänster och slamtransporter. 

Det största investeringsprojektet var renoveringen 
av vattentornet i Noret, som beräknas bli klar 2019. 
De påbörjade ledningsarbetena på Kyrkogatan som 
utfördes i samband med renoveringen av gågatans 
miljö blev färdiga. Det största VAprojektet var 
utbyggnad av vatten och avlopp i Ryssa.

Vägvalsutredningen om hur VAanläggningen 
i Mora och Orsa ska se ut i framtiden ledde till att 
respektive kommun arbetar för att lösa VAförsörj
ningen var och en för sig.

EKONOMISK ANALYS
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Mora kommuns VAplan innebär omfattande 
investeringar, flera nya abonnenter och ökade kost
nader för Moravattens VAverksamhet. En analys av 
intäkter och kostnader visar att brukningsintäkterna 
bör höjas ett antal år för att möta den kostnads
ökning som verksamheten står inför.

En gemensam avfallsplan fastställdes för Mora, 
Orsa och Älvdalens kommuner i maj. Planen är i 
stort sett gemensam för alla kommuner i Dalarna 
och gäller 2018–2022.

En ny slamtaxa antogs i kommunfullmäktige och 
började gälla från och med den 1 mars. För normal

abonnemanget innebar det en sänkning, medan 
vissa tilläggsavgifter höjdes.

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

Region Dalarna, AB Dalatrafik, Inlandsbanan AB, 
AB Dalaflyget, Siljans Båttrafik AB, Mora Telemastic 
Center, Kommunaktiebolaget, Kommuninvest 
ekonomisk förening, Grönklittsgruppen AB, Dala 
Träutveckling AB, Inera AB, Visit Dalarna AB och 
Utveckling i Dalarna Holding AB. Därutöver förval
tar kommunen ett antal stiftelser. 

Interna mellanhavanden Mora kommun Morastrand AB Moravatten AB

Ägd andel (%) 100 100
Borgensavgift (tkr) 2 223 420
Borgen (tkr) 810 034 168 830

Försäljning (tkr) 4 726 47 982 12 310
Skulder (tkr) 29 982 1 495 0
Inköp (tkr) 53 609 10 025 1 384
Fordringar (tkr) 239 13 602 17 636

Pensionsmedelsförvaltning
Det övergripande målet med den långsiktiga kapital
förvaltningen är att fonden ska skapa en buffert för 
att finansiera stigande pensionsutbetalningar. Fon
den kan användas för att möta topparna och jämna 
ut kassaflödena tills utbetalningarna avtar. Riskerna 
i fonden ska begränsas, så att förlustrisken är maxi
malt 10 procent av årets ingående kapital. 

En viktig del i förvaltningsuppdraget är etik och 
miljöaspekter på pensionsfondens placeringar. 
Enligt kommunens policy ska placeringar undvikas 
i värdepapper vars huvudsakliga exponering utgörs 
av företag med tillverkning eller försäljning av vapen 
eller annan krigsmateriel, pornografi, tobaksproduk
ter eller alkohol. 

Pensionsförpliktelser
Avsättningen för pensioner i balansräkningen upp
gick till 66,6 mkr (62,8 mkr).

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 uppgick 
till 458,1 mkr (496,8 mkr). Skulden minskade med 
38,7 mkr jämfört med 2017. Enligt prognosen från 
KPA fortsätter ansvarsförbindelsen att minska med 
ytterligare cirka 53,8 mkr till år 2023.

Kommunens sammanlagda pensionsskuld upp gick 
vid årsskiftet till 525 mkr, där ansvarsförbindelsen 
utgjorde 87 procent av det totala pensionsåtagandet. 
Pensionsfonden täcker enbart 30 procent av det 
totala åtagandet och marknadsvärdet för fonden 
uppgick till 157 mkr vid årsskiftet.

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

Försäljningar under året gav netto reavinster på 
13,7 mkr. I bokslutet uppgick det bokförda värdet 
inklusive likvida medel till 159,5 mkr. 

Efter många uppgångsår blev 2018 ett klart svag
are börsår. Aktiemarknaderna påverkades positivt av 
stigande företagsvinster fram till september. Oro för 
handelskrig och stigande räntor i USA tryckte ned 
aktiekurserna årets tre sista månader. Den starkaste 
utvecklingen hade bolag i mindre konjunkturkäns
liga sektorer, medan konjunkturkänsliga bolags 
aktier var svagare. Det var ett påtagligt trendbrott. 
De bästa sektorerna 2018 blev hälsovård, teknologi 
och teleoperatörer. Den sämsta utvecklingen hade 
råvaror, industri och konsumentservice. De flesta 
aktiemarknaderna i Europa och Asien hade en 
negativ utveckling, medan aktiemarknaden i USA 
lyckades sluta på plus räknat i svenska kronor. 
Helårsutvecklingen för Stockholmsbörsen (OMXSB 
inklusive utdelningar) blev –4,6 procent.

Kommunens pensionsportfölj följer ett globalt 
världsindex med god riskspridning, vilket gav en 
avkastning på 9,41 procent.

EKONOMISK ANALYS
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Pensionsförpliktelser, mkr 2018 2017 2016

Avsättning inklusive löneskatt 67 63 61
Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 458 497 506
Summa åtagande 525 560 567
Bokfört värde av förvaltade pensionsmedel 160 146 133
Återlånat i verksamheten 365 414 434

Kostnader (inklusive löneskatt), mkr
Intjänad individuell del 40 37 35
Intjänad förmånsbestämd ålderspension 2 2 2
Pensionsutbetalningar intjänade från 1998 2 3 3
Pensionsutbetalningar intjänade före 1998 25 24 24
Summa 69 66 64

Pensionsfond, mkr 2018 2017 2016

Likvida medel 7 1 3
Räntebärande 14 46 37
Svenska aktier 8 10 7
Globala aktier 16 44 38
Alternativa tillgångar 6 13 7
Strukturerade produkter 107 48 61
Summa 157 162 153
Tillförda medel 0 0 0
Årets avkastning –6 10 7
Marknadsvärde 157 162 153

Skatteintäkter
Skatteintäkterna periodiseras så att preliminärt 
inbetalda skatteintäkter korrigeras med en prognos 
över den beräknade slutavräkningen för bokslutsåret 
och den slutliga avräkningen för skatteintäkterna 
året före bokslutsåret (2017). Sammantaget gav de 
båda årens skatteavräkning en minskning av skatte
intäkterna med 8,3 mkr. Den kommunala fastighets
avgiften betalas också ut med preliminära belopp, 
som sedan justeras med det slutliga utfallet med två 
års eftersläpning. Den kortfristiga fordran uppgår 
till 42 mkr. 

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 92,5 mkr inklu
sive bidrag, vilket var högre än 2017 (80 mkr) och 
17,8 mkr lägre än den beslutade investeringsramen på 
110,3 mkr. De huvudsakliga förklaringarna till avvi
kelsen var projektet Ny brandstation där kostnaderna 
förskjutits något och projektet Flytt av arbete och 
utveckling som skjutits upp i avvaktan på utredning. 

Investeringen av den nya brandstationen startade 
och invigningen är planerad till 2020. Den totala 
kostnaden är beräknad till 85 mkr och 2018 var 
nettoinvesteringen 16,8 mkr.

År 2013 togs beslut om en centrumutvecklings
plan som ligger till grund för arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för Mora tätort. Planen 
bygger på tankar och idéer i visionsarbetet Mora 
Regionstad. Första etappen i planen var upprust
ningen och ombyggnaden av Fridhemsplan, som 
blev klar 2016. Nästa fas var upprustningen av 
Kyrkogatan (gågatan) som påbörjades vid årsskiftet 
2017–2018 och avslutades under hösten. Den totala 
kostnaden för investeringen blev 21,3 mkr.

Investeringen i Våmhus nya förskola påbörjades 
och inflyttningen är planerad till våren 2019. Ytter
ligare investeringar i förskolor är planerade 2019.

Utbyggnaden av kommunens stadsnät fortsatte 
och flera nya områden anslöts, vilket gjorde det 
möjligt för ytterligare 1 000 fastighetsägare att 
ansluta sig. På grund av resursbrist hos fiberinstal
latören, grävstopp och långa handläggningstider hos 

EKONOMISK ANALYS
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Trafikverket försenades inkopplingen av slutkunder. 
Det påverkade i sin tur faktureringen av anslutnings
avgifterna, som släpade efter och inte nådde budget. 
Det medför att stadsnätets nettoinvestering (efter 
avdrag av anslutningsavgifter och bidrag) överstiger 
nettobudgeten med 8,2 mkr.  

Den planerade investeringen i modernare inflyg
ningsljus på flygplatsen avbröts när linjeflygtrafiken 
stoppades.

Hela kommunkoncernen hade nettoinvesteringar på 
209 mkr, vilket var 63 mkr högre än 2017 (146 mkr). 
Av bolagen stod Morastrand för den största andelen 
på 62,6 mkr. De största investeringarna var bygget 
av 16 lägenheter på Ljungvägen Canada och den nya 
byggnaden på Tuvan med 39 lägenheter med byggstart 
i maj och inflyttning i december 2019.

Moravatten hade ett utfall på 40,9 mkr. De största 
projekten var VAutbyggnaden i Ryssa och renove
ringen av vattentornet i Noret som blir färdig 2019. 
VAledningsnätet vid Badvägen i Kråkberg renove
rades också. 0
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Investeringsbudget
Investeringsprojekt, inklusive bidrag Utfall 2018 Budget 2018 Prognos 2019 Avvikelse 2018

Investeringar i planeringsfas
Genomfart 1 000
Nya särskilda boenden 500
Högstadium enligt utredning 500
Arenautveckling 15 000
Kommunala kök 2 000
Summa 0 0 19 000 0

Investeringar i genomförandefas
615 –615
75 –75

Helikopterhangar 106 –106
Flytt av arbete och utveckling 345 7 000 1 000 6 655
Utbyggnad förskolan 5 099 3 000 9 200 –2 099
Lastväxlare brandkåren 2 620 2 600 –20
Centrumutveckling fas 2 20 161 19 000 –1 161
Mora ishall åtgärder SHL 247 –247

116 4 000 3 884
Investeringar med bidrag
Ny brandstation 18 225 35 000 54 000 16 775
- varav investeringsutgift 22 225
- varav investeringsbidrag –4 000
Stadsnätsutbyggnad 15 211 7 000 5 000 –8 211
- varav investeringsutgift 27 656
- varav investeringsbidrag –12 445
Summa 62 820 77 600 69 200 14 780

Löpande investeringar
Nya gång- och cykelvägar 2 136 2 000 6 000 –136
- varav investeringsutgift 3 511
- varav investeringsbidrag –1 375
Övriga infrastrukturinvesteringar 2 302 3 000 2 800 698
Övriga fastighetsinvesteringar 3 261 4 000 4 000 739
Lokalbehov verksamhet 152 3 000 3 000 2 848
IT-utrustning gemensam nämnd 6 191 2 500 3 840 –3 691
Inventarier investeringar nämnder 2 311 3 200 4 020 889
Upprustning centrummiljöer 953 2 000 2 000 1 047
Planerat underhåll fastigheter 11 922 13 000 13 000 1 078
Planerat underhåll gator och vägar 5 000
Summa 29 228 32 700 43 660 3 472

Summa totalt 92 048 110 300 131 860 18 252

EKONOMISK ANALYS
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Borgensåtaganden
Kommunens totala borgensåtagande uppgick vid års
skiftet till 992,8 mkr (907,4 mkr), vilket var en ökning 
med 85,4 mkr. Det beror på att kommunen borgar för 
nya lån för Morastrand AB och Mora vatten AB. 

Den helt dominerande delen av borgensåtaganden 
utgörs av borgen för de kommunala bolagens åtag 
anden. Övriga borgensåtaganden är för bostads rätts
föreningen Soldi, Mora golfklubb, KAIS Mora IF, 
Siljansfors skogsmuseum och Solgungans föräldra
kooperativ.

Inga borgensåtaganden infriades under året.

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella styrka som anger hur stor del av tillgång
arna som finansierats med skattemedel, det vill säga 
kommunens eget kapital. Det innebär att ju högre 
soliditet, desto mindre lånefinansierade tillgångar 
och därmed stabilare ekonomi. Utvecklingen av soli
diteten beror dels på resultatutvecklingen, dels på 
ökningen av tillgångar och hur kommunen finan
sierat ökningen. Hög soliditet innebär låg skuldsätt
ning, vilket medför låga räntekostnader. Kommunens 
soliditet uppgick till 57 procent 2018, vilket var något 
lägre än 2017. Ansvarsförbindelsen för pensioner 
finns inte med i balansräkningen, vilket är i enlighet 
med rekommendationerna från Rådet för kommu
nal redovisning. Det traditionella sättet att beräkna 
soliditeten är att inkludera ansvarsförbindelsen för 
pensionerna, eftersom den är tvingande för kommu
nen att betala. Räknar man så uppgick soliditeten till 
26 procent, vilket var en ökning med 1 procentenhet. 
Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger inte så mycket; 
en sjunkande soliditet signal erar en problematisk 
ekonomisk utveckling. En stabil resultatutveckling är 
viktig i takt med att invest eringsnivån ökar.

EKONOMISK ANALYS

Likviditet, finansnetto och låneskuld 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsik
tiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 
betala de löpande utgifterna. För att ha betalnings
beredskap vid tillfälliga belastningar har koncernen 
en checkkredit på 50 mkr. Betalningsberedskapen 
var 14 dagar (20 dagar 2017). 

Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig 
betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet 
är 100 procent, innebär det att de likvida medlen är 
lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalik
viditeten inklusive kortfristiga placeringar uppgick 
till 76 procent 2018. Jämfört med 2017 (86 procent) 
minskade kassalikviditeten. Orsaken var ökade 
investeringar och nämndernas underskott.

Årets finansnetto blev positivt med 15,0 mkr 
(11,8 mkr). Orsaken till att det blev 16,8 mkr bättre 
än budgeterat var främst reavinster i pensionsfon
den på 13,7 mkr inklusive utdelningar, byggbonus 
och återbäring med 3,1 mkr från Kommuninvest.

Kommunens låneskuld uppgick vid årets slut 
till 255 mkr. I december nyupplånades 45 mkr. Per 
invånare var skulden 12 506 kronor. Det finansiella 
målet är att koncernens låneskuld i balansräkningen 
inte ska överstiga 65 tkr per invånare (55 tkr). I 
koncernen finansieras den största delen av lånekost
naden av taxor, avgifter och hyror. Låneskulden per 
invånare i koncernen var 60 513 kronor och därmed 
nåddes målet. Den totala skulden inklusive avsätt
ning ökade – framförallt den långa skulden – på 
grund av nyupplåningen. 

När det gäller att finansiera investeringar med lån 
är kommunens förhållningssätt att det främst ska 
ske i affärsmässig verksamhet eller där investeringen 
leder till minskade driftkostnader. Om man lånar till 
investeringar i skattefinansierad verksamhet kom
mer ökade räntekostnader att försämra ekonomin i 
kärnverksamheten.

låneskuld per invånare
(kr)
70 000
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Mora kommun behåller högsta nivå, Arat
ing, i Svensk Kommunratings lista, vilket 
betyder en ekonomi i balans samt god finan
siell hälsa.
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OMVÄRLDSANALYS
Den globala konjunkturen mattades av efter före
gående års starka tillväxt. Bakom avmattningen låg 
flera faktorer, främst handelskonflikten mellan USA 
och Kina samt högre styrräntor i USA. Andra fakto
rer som skapade osäkerhet var formerna för det brit
tiska utträdet ur Europeiska unionen (brexit) och 
Italiens nya, populistiska koalitionsregering.

USA:s tillväxt var relativt svag i början av 2018, 
men konjunkturen tog fart under våren tack vare 
president Trumps skattesänkningar och högre 
offentliga utgifter. Den amerikanska ekonomin 
kommer sannolikt att växa långsammare framöver 
i spåren av stigande räntor och för att effekterna av 
skattesänkningarna ebbar ut.

I euroområdet bromsade konjunkturen in. Det 
var fortfarande oklart om Storbritanniens parlament 
skulle godkänna brexitavtalet eller om landet lämnar 
EU utan avtal. Den politiska osäkerheten steg i Italien 
efter att den nya regeringen beslöt att öka budget
underskottet och landets kreditbetyg sänktes. Samti
digt drabbades Frankrike av politiska protester som 
slog hårt mot ekonomin i november och december.

I Sverige märktes en avmattning av konjunkturen 
efter flera år med hög tillväxt. Bostadspriserna stabi
liserades. Dessutom dämpades ökningstakten i hus
hållens konsumtion något på grund av inflationens 
effekt på lönerna. Samtidigt kommer den betydande 
befolkningsökningen, stora offentliga investeringar 
och starka statsfinanser att ge stöd åt konjunkturen 
framöver.

Tillväxten dämpades även i Kina, bland annat 
på grund av de amerikanska importtullarna. På 
tillväxtmarknaderna i övrigt var utvecklingen blan
dad. I svenska kronor mätt var Ryssland, Brasilien, 
Thailand och Indien de bästa. De sämsta var Turkiet, 
Sydafrika, Kina och Sydkorea.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve 
höjde styrräntan fyra gånger 2018 och indikerade 
att ytterligare två höjningar är att vänta 2019. Den 
europeiska centralbanken ECB lät styrräntan ligga 
kvar på 0 procent och lovade att den ska hållas 
oförändrad fram till åtminstone sommaren 2019. 
I Sverige fortsatte Riksbankens mycket expansiva 
penningpolitik, trots en räntehöjning till –0,25 
procent i december. På räntemarknaderna steg de 
långa räntorna i USA, men sjönk i både Sverige och 
Tyskland.

Den svenska kronan försvagades mot både euron 
(med 4 procent) och dollarn (med 9 procent). 

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, för helåret 
2018 var 2,3 procent högre än 2017. BNP har ökat 
med i genomsnitt lite drygt två procent per år från 
1970 till idag.

En framåtblick visar att tillväxten fortsätter och 
att räntorna utanför USA fortfarande är extremt 
låga. I den negativa vågskålen ligger risken för ytter
ligare handelstullar mellan USA och Kina samt den 
stigande amerikanska styrräntan.

EKONOMISK ANALYS
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Hållbarhet, landsbygd, säkerhet 
och klimatanpassning 
Hållbara Mora kan vara en av de mest angelägna 
strategier som Mora kommun har att förhålla sig 
till. Den omfattar både social och ekologisk hållbar
het och utgår från FN:s 17 globala mål Agenda 2030. 
Kommunens verksamheter behöver planera för för
ändrade värderingar, vilket bland annat kan påverka 
civilsamhällets utveckling. Den har stor betydelse för 
Mora med dess starka och omfattande föreningsliv. 
Säkerhetsläget i omvärlden påverkar även en kom
mun som Mora. Kraven ökar på att räddningstjänst 
och krisberedskap har bra beredskap för att han
tera terrorattentat. De är dock svåra att helt förhin
dra, även med mycket omfattande övervakning och 
underrättelsearbete. Insikten om det kan leda till 
ökad otrygghet med höjda krav på säkerhet i kom
munerna, till exempel mer kameraövervakning och 
fler fordonshinder. Det finns ett ökat fokus på lands
bygden i Sverige. Bredbandsutbyggnaden, teknik
utvecklingen och att allt fler människor är hälso och 
miljömedvetna skapar nya möjligheter att bo, leva 
och verka i Mora kommun. 

Koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket 
nationer och människor över hela världen måste 
förhålla sig till. Konsekvenserna för enskilda platser 
är svåra att överblicka. Det är oundvikligt att länder, 
företag och individer behöver förändra beteenden 
och vanor när det gäller transporter, matvanor, 
produktions och konsumtionsmönster samt åter
vinning. Ny teknik kommer sannolikt att spela en 
mycket viktig roll, både för att begränsa, men också 
för att hantera, effekterna av klimatförändringarna. 
Mora kommun behöver ta ledningen i arbetet med 
att minska klimatavtrycket, bland annat genom att 
arbeta aktivt med klimatanpassning och minska det 
faktiska koldioxidutsläppet från kommunens bygg
nader och resor samt använda upphandling som ett 
redskap på vägen till ett mer hållbart samhälle.

EKONOMISK ANALYS

FRAMTID 
Utblick mot framtiden –  
utmaningar för det kommunala uppdraget

Mora får fler barn och äldre och  
behovet av kommunens verksamheter ökar 
Moras befolkning fortsätter att växa något. Fram
förallt blir andelen äldre fler, men barnantalet ökar 
också. Det betyder att kommunen behöver utöka sin 
verksamhet och investera i nya och ombyggda loka
ler och anläggningar. Kommunen står inför ökade 
investeringsbehov. De kommande åren behöver 
verksamhetsplaneringen skärpas, kommunen bli 
effektivare och ha en smartare investeringsplane
ring. Digitalisering är viktigt för att klara den fram
tida välfärden både ur ett ekonomiskt och ett kom
petensförsörjningsperspektiv.

Låg arbetslöshet och bostadsbrist
Mora kommun har en historiskt låg arbetslöshet, 
som enligt Arbetsförmedlingens prognoser ser ut 
att hålla i sig även på sikt. Såväl kommunen som 
näringslivet  kan få ännu svårare att rekrytera rätt 
kompetens. Moras grannkommuner har samma 
situation, vilket innebär att Mora behöver stimulera 
inflyttning genom fler och ett mer varierat utbud av 
bostäder. Kommunen behöver också arbeta aktivt 
för att skapa lokala utbildningsmöjligheter anpas
sade till näringslivets kompetensbehov. Alla kom
mer att behövas i det framtida yrkeslivet. Bland 
annat därför behöver barn få en god start i livet och 
god skolgång. De flyktingar som kommit till Mora 
de senaste åren kan hjälpa till att minska bristen på 
kompetens. Det behöver vara lätt att arbetspendla 
till Mora. Infrastrukturfrågor är av högsta vikt för 
kommunens framtida utveckling. Integration blir 
allt viktigare som ett led i att lösa kompetensförsörj
ningen i Mora.



24

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

Kompetensförsörjning
År 2018 utannonserades 261 tjänster, varav 70 pro
cent i skolverksamheterna. Kommunen har i samt
liga verksamheter stora rekryteringsbehov, särskilt 
av utbildad kompetens.

Flera initiativ togs för att attrahera nya medarbet
are. Med fokus på att nå ungdomar marknadsfördes 
kommunens arbeten vid gymnasiet och högskolan 
och under sommaren fick 188 ungdomar arbetslivs
erfarenhet via två veckors feriepraktik i kommunen 
(94 ungdomar), näringslivet eller föreningar (94). 

Medarbetare som slutar ger viktig information 
för fortsatt utveckling i den avslutsenkät som från 
2018 sänds ut digitalt två veckor innan anställningen 
avslutas. Årets sammanställning visar att 4 av 5 
ansåg sig ha haft ett meningsfullt arbete och lärt och 
utvecklats i arbetet. Lika många hade sett fram emot 
att gå till arbetet och kunde tänka sig att arbeta i 
Mora kommun igen.

Kompetensutveckling och hälso
främjande arbetsmiljö
Mora kommun profilerar sig som attraktiv och hälso
främjande arbetsgivare. Under samlingsnamnet Mora i 
rörelse erbjuds samtliga medarbetare ett rikt och varie
rat utbud av kompetensutveckling och hälsofrämjande 
aktiviteter. 

Campus Mora bjöd på drygt 60 olika fortbildningar 
inom hälsa, kommunkunskap, ekonomi, kommuni
kation, organisations och personalfrågor samt IT. 

Hälsa i Mora erbjöd flera friskvårdsaktiviteter 
för både individer och grupper. Medarbetarnas aktiva 

medverkan i utåtriktade aktiviteter såsom Stafettvasan 
och Blodomloppet ger också mervärde i form av positiv 
marknadsföring för Mora kommun.

Hälsofrämjande arbetsplats bjuder varje 
arbetsplats på olika möjligheter till hälsoinspiration. 
Årligen tilldelas tre arbetsplatser utmärkelsen 
Hälsofrämjande arbetsplats. Vinnare 2018 var Mora 
Brandkårs heltidsstyrka, Färnäs skola och fritidshem 
samt bemanningsenheten. En hälsofrämjande 
arbetsplats arbetar med att
• skapa delaktighet och öppenhet i ett samman

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

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

gränser i vardagen
• utveckla verksamhet, kompetens och organisation

samt har ett aktivt systematiskt arbetsmiljö arbete.

En ny avtalsperiod med företagshälsovård upphand
lades. Företagshälsovårdens insatser ses som en 
kompletterande resurs i det pågående arbetet för ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. I det nya avtalet efter
strävas en förflyttning från fokus och insatser på efter
hjälpande insatser, det vill säga där brist eller redan 
inträffad skada genererar ett behov, till förebyggande 
och främjande insatser, där resurser och insatser 
fokus eras på att vidmakthålla och utveckla hälsa. 

Ökad medvetenhet inom arbetsmiljö uppnåddes 
genom systematisk utbildning av chefer och skydds
ombud. Två träffar genomfördes med samtliga chefer 
och skyddsombud med fokus på arbetslivsinriktad 
rehabilitering och hälsofrämjande arbetstider, och 53 
deltagare utbildades i arbetsmiljökunskap. SAM syning 
är en tjänst som genomförs för ökad medvetenhet och 
kvalitetssäkring av det systematiska arbetsmiljö arbetet 
inom en förvaltning. År 2018 genomförde 8 chefer vid 
gymnasieförvaltningen SAMsyning. 

Personalredovisning 
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Chefsförsörjning
Förväntat ledarskap i Mora kommun är formulerat 
i en beslutad definition av rollen som chef. Målet är 
att chefer ska ha aktuell kompetens samt bra för
utsättningar och relevant stöd i sitt uppdrag. Ett 
chefs och ledarutvecklingsprogram med definitio
nen som utgångspunkt startade 2017 och 69 chefer 
har genomfört eller påbörjat programmet, som plan
eras pågå till 2020. För att chefer i Mora kommun ska 
kunna utöva förväntat ledarskap påbörjades ett initi
ativ för att kartlägga sociala och organisatoriska för
utsättningar för att kunna utveckla dem. Kartlägg
ningen ska vara klar 2019.

I samarbete med Högskolan Dalarna och flera 
dalakommuner har Mora medverkat aktivt till 
partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling 
av det offentliga ledarskapet i Dalarna. Inom ramen 
för konceptet deltog 4 chefer och 5 chefstalanger i 
kvalificerade ledarskapsutbildningar.

Kommunstyrelsen initierade och genomförde fem 
strategiska chefsrekryteringar: ekonomichef, kansli
chef, chef för socialförvaltningen, chef för kultur och 
fritidsförvaltningen (tillträde 2019) samt chef för 
serviceförvaltningen (tillträde 2019).

Lönebildning
Personalenheten fortsatte att ha fokus på att utveckla 
lönebildningen med målet att integrera processen i 
verksamhetsplaneringen. Medarbetarens resultat och 
löneutveckling knyts samman, så att det positiva sam
bandet mellan lön, motivation och resultat befästs. 
I löneöversyn 2018 beslutades att särskilt prioritera 
utbildade undersköterskor i vård och äldreomsorg 
samt arbetstagare vid gruppboenden för personer 
med funktionsnedsättning. Syftet var att möta ökade 
kompetensbehov i vård och omsorg. I enlighet med 
handlingsplan för jämställda löner gjordes satsningar 
för kvinnliga enhetschefer i socialförvaltningen. 

Likabehandling och bemötande
Medborgare ska kunna ha ett högt förtroende för att 
Mora kommun utför sitt uppdrag med demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet som grundläggande 
värden. Det innebär att anställda både i och utan
för arbetet ska uppträda så att det höga förtroendet 
för kommunens verksamheter upprätthålls. Det ska 
inte förekomma misstanke om att anställda kan ha 
på verkats av osakliga önskemål eller hänsyn i sitt 
arbete. För att vägleda anställda beslutades om rikt
linjer om jäv, bisyssla, muta och otillåten påverkan.

Mora kommun är en av sex deltagande kommuner 
i ett jämställdhetsprojekt, Jämställt – hela tiden. 
Pro jektet finansieras av Europeiska socialfonden med 
Länsstyrelsen Dalarna som projektägare. Syftet är att 
ge deltagande kommuner den kunskap och de meto
der som krävs för att de bättre ska kunna arbeta med 
jämställdhetsfrågor, frågor om ickediskriminering 
och öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid. Ett 
metodmaterial har tagits fram som ska fungera som 
stöd i verksamheternas arbete. Mora var en av åtta 
dalakommuner som deltog i tävlingen Ett Dalarna för 
alla. Uppdraget var att delta i en webbutbildning om 
att utöva ett gott och inkluderande bemötande.

Personalstatistik per den 
31 december 2018

Tillsvidareanställda 2018 2017 2016

Totalt antal 1 694 1 660 1 656
varav kvinnor, procent 80,5 80,2 80,8 
varav män, procent 19,5 19,8 19,2 

Tidsbegränsat 
anställda med 
månadslön

Vikariat Allmän visstids
anställning

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Totalt antal 63 66 84 91 84 71
varav kvinnor, procent 86 89 87 71 69 61 
varav män, procent 14 11 13 29 31 39 

Antalet anställda motsvarade 83,1 personer per 
1 000 kommuninvånare. Den sammanlagda utförda 
arbetstiden motsvarade 1 760 årsarbeten, en ökning 
med 23 årsarbeten från 2017. Av det motsvarade den 
månadsanställda personalens mer och övertid 18, 
vilket var något mindre än 2017 men högre än åren 
innan. (Årsarbete = genomsnittligt mått om 1 700 
timmar per år.)

Åldersfördelning tillsvidareanställda, procent
2018 2017 2016

–29 år 7,9 8,1 7,8 
30–49 år 44,3 43,7 44,4 
50 år– 47,8 48,2 47,8 

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda var 
48 år och för tidsbegränsat anställda 42 år. När kom
munen planerar framtida kompetensförsörjning är det 
viktigt att beakta att hälften av de tillsvidare anställda 
är 50 år eller äldre och att fördelningen mellan ålders
grupperna har varit konstant de senaste åren.

PERSONALREDOVISNING
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Sjukfrånvaro
2018 2017 2016

Sjukfrånvaro, procent 6,6 7,2 7,0 
Utbetald sjuklön, tkr  
(inklusive karens) 13 336 13 725 12 157

Sysselsättningsgrad och medellön
Andelen tillsvidareanställda som hade en heltids
tjänst var 68,2 procent. Ökningen är stadig år från 
år (2017 var det 67,0 procent). 

Andel med heltid, procent 2018 2017 2016

Kvinnor 65,0 63,7 63,4 
Män 81,6 80,5 81,1 

Beslut har fattats om en handlingsplan för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka 2018–2021. 
Syftet är att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre 
sätt och minska rekryteringsbehovet. 

Medellönen för tillsvidareanställda var 
30 006 kronor.

Medellön tillsvidareanställda

2018 2017 2016
Kvinnor 29 674 28 361 27 911
Män 31 417 30 287 29 745

Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid
2018 2017 2016

Totalt 6,6 7,2 7,0 
varav >60 dagar 45,1 42,9 45,9 
Kvinnor 7,4 8,0 7,8 
Män 4,0 4,5 4,3 
–29 år 6,8 8,2 6,6
30–49 år 6,3 7,3 6,7
50 år– 6,8 6,9 7,5

Sjukfrånvaron minskade för både kvinnor och män, 
vilket var ett trendbrott. Såväl kort som långsiktiga 
åtgärder har genomförts för att häva den tidigare 
negativa utvecklingen.

PERSONALREDOVISNING

Mora kommun erbjuder feriepraktik för alla ungdomar som är folkbokförda i Mora och som slutar årskurs 9 i 
grundskolan eller första året på gymnasiet. Samtliga som ansökte fick erbjudande om jobb i två veckor och av 
192 ungdomar praktiserade cirka hälften i kommunens verksamheter och hälften hos företag och föreningar. oliver 
Wallin, 15 år från selja och Hampus larsson, 17 år från Bergkarlås arbetade som parkeringsvärdar under som-
maren. Foto: anders rosén
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Mora kommuns
organisation

Kommunfullmäktige
41 ledamöter

Kommunstyrelse 
11 ledamöter

Valnämnd

Överförmyndare

Revision

Moravatten AB

Morastrand AB

GEMENSAM NÄMND KOST SAMVERKAN (Landstinget Dalarna)

GEMENSAM GYMNASIENÄMND (Mora)

GEMENSAM SERVICENÄMND IT (Mora)

GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING (Mora)

GEMENSAM SERVICENÄMND LÖN (Älvdalen)

GEMENSAM MILJÖNÄMND (Orsa)

Socialnämnd

För- och grundskolenämnd

Kulturnämnd

Teknisk nämnd

Byggnadsnämnd

Valberedning

Gemensam Språktolksnämnd (Borlänge)

Helägda bolag:

Värdorganisation för  

gemensamma nämnder 

anges inom parentes.

SILJANSUTBILDARNA AB

Samverkan med fler än tre kommuner:

Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna (Landstinget Dalarna)
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Sammanfattning
Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen  granska 
all verksamhet i den omfattning som  följer av god 
redovisningssed. Roll och ansvar är fastställda och 
framgår av kommunallagen, revisionsreglementet 
och SKL:s riktlinjer God redovisningss ed i  kommunal 
verksamhet. Den kommunala verksamhetens mål, 
inriktning och omfattning fastställs varje år av kom-
munfullmäktige i kommun planen.  Revisionens roll 
är att granska om  nämnder, styrelser och de enskilda 
ledamöterna uppfyllt fullmäktiges mål och  direktiv. 
Syftet är också att se om verksamheterna bedrivs på ett 
 ändamålsenligt och ekonomiskt  tillfreds ställande sätt, 
om  räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig i nämnderna och  styrelsen.

Verksamhet
Följande granskningar genomfördes 2018: 
• grundläggande granskning av styrelse och

nämnder – ansvarsutövande
• granskning av rektors pedagogiska ledarskap
• granskning av underhåll av fastigheter, gator

och vägar
• granskning av sjukfrånvaro
• lekmannarevision av Morastrand AB och Mora-

vatten AB – granskning av offentlighet och
sekretess.

Granskningarna utgör ett underlag för revisions-
berättelsen som lämnas till fullmäktige. I samband 
med revisionsberättelsen bifogas sammanfattande 
kommentarer över revisionsåret 2018.

Framtid 
Revisionen följer de förändringar som sker 2019 med 
utgångspunkt från de utmaningar kommunen har 
gällande verksamhet och ekonomi. Revisionen fort-
sätter att granska hur styrelse, nämnder och bolag 
arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommentar till utfall
Revisorerna redovisar ett resultat för 2018 som 
 ligger i linje med beslutad budget.

Revisorerna

Ordförande: Inge Tomth
Revisorer: Mats Leijon, Susanne Halén, Helen Ekstam, Torbjörn Roos
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Kommunstyrelse

Inledning
Det var ett utredningsintensivt år för 
 kommunstyrelsen. Kommunen behöver fatta beslut 
om mark användningen vid gamla Strandens skola, 
om högstadie skolornas lokaler och om kostorgani-
sationen, komplexa frågor som kräver utredning och 
fördjupning. För näringslivet i Mora generellt var 
2018 ett gott år. 

Arbetslösheten var mycket låg, bostadsbristen 
fortfarande påtaglig och beslut fattade av Trafikverket 
ledde till stopp av linjeflygtrafiken till och från Mora 

under våren. Det här är faktorer som riskerar att bli 
till hinder för Moras utveckling. Därför är det viktigt 
att kommunen arbetar intensivt och långsiktigt med 
frågorna. 

En ny hållbarhetsstrategi antogs av ett enhälligt 
kommunfullmäktige. Strategin ska styra och stötta 
kommunen i det dagliga arbetet, i den långsiktiga 
planeringen och i beslutsfattandet för att skapa en 
hållbar tillväxt och ett hållbart Mora, socialt och 
ekologiskt.

Skogsbranden i Älvdalen där mycket personal från Mora kommun deltog. Foto: Anders Rosén

Ordförande: Anna Hed
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning: Kommunledningskontoret
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Viktiga händelser
Flera viktiga beslut och händelser påverkade kom-
munstyrelsen:
• beslut om en ny kommunorganisation och nya

reglementen för nämnderna
• en ny socialchef, en kultur- och fritidschef och

en servicechef anställdes
• för att nå en ekonomi i balans skedde besparingar
• ett avtal med Mora församling om tillfälligt stöd

för ensamkommande unga asylsökande träffades
• ett samverkansavtal för ett dalagemensamt e- arkiv

upprättades
• handlingsplaner för heltidsarbete och för jäm-

ställda löner togs fram
• arbetet med den nya webbplatsen påbörjades
• den nya grafiska profilen infördes
• ett kommunförbund i Dalarna bildades
• regionbildningen förbereddes
• investeringsbudgeten för marksanering av Sax-

vikenområdet etapp 2 reviderades
• den helrenoverade gågatan i centrum invigdes
• en kostutredning gjordes och det beslutades att

fortsätta med två inriktningar
• en policy för måltider och livsmedel antogs
• familjecentralen invigdes
• en hållbarhetsstrategi med utgångspunkt i

Agenda 2030 antogs
• lösen av räntederivat för Morastrand AB med

nyemission och aktieägartillskott gjordes.

Den stora skogsbranden i Älvdalen i juli gjorde det 
tydligt att det är viktigare än någonsin att fortsätta 
samverkan mellan kommunerna, och det nya rädd-
ningstjänstförbundet förbereddes. 

Brottsstatistiken gick kraftigt ner jämfört med 
2016 och 2017.

För att kommunen ska ha en god personalförsörj-
ning är arbetsgivarvarumärket viktigt. Kommunled-
ningskontoret påbörjade arbetet med varumärket. 
Frisktalen måste öka. Kommunen hade fokus på 
arbetsmiljö, ingick ett nytt avtal för företagshälso-
vård och kartlade chefers arbetsförutsättningar. 

Personuppgiftslagen innebar att kommunlednings-
kontoret införde en samordnings- och tillsynsfunktion 
som tecknade ett stort antal avtal för personupp-
giftsbiträden.

Analys av måluppfyllelsen
Tillväxt och utveckling
Företagsklimatet fortsätter att förbättras. Enligt 
Svenskt Näringslivs enkätundersökning ökade Moras 
helhetsbetyg från 3,6 till 3,8. Företagens betyg på kom-
munens myndighetsutövning har också blivit bättre, 
men ökade inte i den takt som målet beskrev. Mora 
beviljades som en av kommunerna i stödområde A ett 
riktat statsbidrag för att förbättra företagsklimatet.

Brist på arbetskraft och rätt kompetens är hinder för 
utvecklingen i Mora, både i kommunen och närings-
livet. Arbetslösheten var låg. Inflyttning, pendlings
möjligheter och digitalisering är nödvändiga för att 
klara kompetensförsörjningen. Kommunlednings-
kontoret upphandlade ett IT-baserat rekryteringsstöd 
för att stötta kommunens chefer.

Det är svårt att hitta bostad i Mora. Morastrand 
planerar att bygga ännu fler hyreslägenheter, men 
det behövs fler alternativ. År 2030 har Mora 700 
fler invånare över 65 år än idag. Kommunlednings
kontoret påbörjade en utredning för hållbar planer-
ing för äldres boende. Resultatet blir underlag för 
invest eringsplanen.

Vår hållbara kommun
En hållbarhetsstrategi antogs av kommunfullmäkt ige. 
Kommunens utsläpp från byggnader har minskat och 
låg på en stadigt låg nivå. Dessvärre uppfylldes inte 
målen för fossilfria fordon och minskade utsläpp från 
kommunkoncernens resor.

Den upplevda tryggheten minskade. Däremot 
anmäldes många färre brott 2018. Det är fortfarande 
problem med hög musik från fordon vid Norets han-
delsområde. Kommunen vidtog åtgärder med bland 
annat ordningsvakter.

Sjuktalen måste minska och en god arbetsmiljö 
är en viktig framgångsfaktor. Ett fyrtiotal chefer och 
skyddsombud gick en arbetsmiljöutbildning. Kom-
munen tecknade ett nytt avtal för företagshälsovård 
med fokus på hälsofrämjande och förebyggande 
arbetsmiljöarbete.

KOMMUNSTYRELSEN
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Åtgärder för att nå måluppfyllelse
Tillväxt och utveckling
Projektet Morakontraktet, som finansieras med 
EU-medel, ska stärka samverkan mellan närings livet 
och skolan för att skapa förutsättningar för god 
kompetensförsörjning på sikt. Kommunen ansökte 
på nytt om att få anordna YH-utbildning. Den på-
börja de handlingsplanen för integration och de nya 
rikt linjerna för sociala företag är viktiga för tillväx-
ten och kompetens försörjningen. För att bli bättre 
på jämställdhetsfrågor och icke-diskriminering, 
både som arbetsgivare och i servicen till medborg-
arna, deltog kommunen i projektet Jämställt hela 
tiden. För att öka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare, skapa en god arbetsmiljö och minska 
sjukskrivningarna kartläggs chefernas förutsättningar.

Vår hållbara kommun
Styr- och resursfördelningsmodellen är en förutsätt-
ning för en långsiktigt hållbar kommun. En ny tjänst 
som kvalitetscontroller inrättades. Kostutredningen 
och skolutredningen samordnades i en fördjupad 
utredning. 

Det kommer att behövas tydlig styrning av vilka for-
don som får köpas in och leasas. En intern översyn av 
laddningsinfrastruktur behövs för att förbereda för fler 
elbilar. En cykelplan blir färdig till våren 2019 och ska 
ligga till grund för investeringsprioriteringar och för 
beteendepåverkande aktiviteter för att öka cyklingen 
i Mora. För att stärka medborgarnas förtroende för 
kommunen finns nu riktlinjer som alla medarbetare 
ska följa om jäv, bisyssla, mutor och otillåten påverkan. 
Ett annat sätt att stärka förtroendet är att arbeta med 
varumärke och kommunikation. Den nya grafiska 
profilen ska stärka kommunens varumärke och 
underlätta för medborgarna att känna igen kommunen 
där den verkar. Den nya webbplatsen kommer att vara 
en tjänstewebb med större fokus på medborgarnas 
behov. Kommunen förnyar sitt samverkansavtal med 
polisen 2019.

Framtid
• Stora investeringsbehov i fastigheter, anlägg-

ningar, vägar och utomhusmiljöer kräver bra
underlag och tydliga prioriteringar.

• Förvaltningsorganisationen anpassas till den nya
nämndsorganisationen med en effektiv service-
förvaltning som internt stöd till verksamheterna.

• Avtalssamverkan är möjlig sedan den 1 juli 2018,
vilket innebär nya möjligheter till samverkan
med grannkommunerna.

• Bostadsbrist och brist på arbetskraft behöver mötas
bland annat med digitalisering och ny tekn  ik.
Anslutningstakten till fibernätet behöver öka.

• En långsiktig inriktning för landsbygdsutveck-
ling i Mora kommun behövs.

• År 2030 har Mora 700 fler personer över 65 år,
vilket ställer krav på ändrade boendeformer.

• LUPP (ungdomsenkät) genomfördes. Resultatet
ger en bild av hur unga har det och blir ett viktigt
planeringsverktyg för kommunens verksamheter.

• Kommunerna får utökade uppgifter för civil-
försvaret, till exempel kompetenshöjning i total-
försvaret, säkerhetsskydd, krigsorganisation och
krigsplacering.

• Klimatanpassning och planering för extraordi-
nära händelser ska inledas.

• Fordonsflottan ställs om till mer fossilfritt.
• Kommunen behöver hitta möjligheter för fler att

komma i arbete.
• Heltidsresan som ska ge fler möjlighet att arbeta

heltid fortsätter.
• Ökade krav på information, delaktighet och tidig

dialog inför beslut ställer högre krav på kommu-
nens kommunikativa förmåga.

• Komponentavskrivning för kommunens gator,
vägar och stadsnät görs.

• Kommunstyrelsen ska stötta och uppmuntra
tvärsektoriell samverkan, vilken ofta är nyckeln till
lösningar på komplexa utmaningar. Moraandan
ska genomsyra även kommunens verksamheter.

• Flygets framtid i Mora behöver diskuteras brett.
• Hastigheten i arbetet med översikts- och

detaljplaner behöver öka för att kommunen ska
få fler bostäder och företagsetableringar.

KOMMUNSTYRELSEN
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Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4 481 tkr. 
Vid årets första kvartalsuppföljning prognostiserade 
flera nämnder stora underskott. Hela organisat ionen 
fick då direktiv om ekonomisk restriktivitet med 
inköp och anställningar, vilket bidrog till en del av 
kommunstyrelsens överskott. Det största överskottet 
(3 000 tkr) lämnades av integrationsenheten. Det 
berodde på större statsbidrag än beräknat och lägre 
personalkostnader än budgeterat.

Väsentliga avvikelser redovisas av några av kom-
munstyrelsens övriga verksamheter:
• kommundirektörens ansvar, –0,4 mkr
• utvecklingsmedlen, +1,5 mkr, vilket till största

delen berodde på flyget och nedläggningen av
den reguljära passagerarflyglinjen

• strategiska fastigheter, –1,2 mkr, som berodde
på obudgeterade hyreskostnader för tillkom-
mande fastigheter (måste rättas till inför 2019)

• övriga verksamheter, –0,7 mkr, till följd av extra
kostnader för konsulter i bland annat flygplats-
frågan, fiberutredningen och omorganisationen.

Utvecklingsenheten redovisar ett överskott på 2 172 tkr. 
Det berodde till största delen på eftersläp ande utbet-
alningar från Tillväxtverket för F7-projektet, som 
bedrivits i tre år och avslutades 2018, och på lägre 
kostnader för stadsbyggnadsförvaltningens planarbete, 

som inte genomfördes i avsedd takt på grund av 
personalbrist.

Ekonomienheten redovisar ett överskott om 
1,6 mkr, vilket till största delen berodde på lägre per-
sonalkostnader, eftersom tjänsten som redovisnings-
ansvarig var vakant större delen av året. Lägre kost-
nader för kurser på grund av underbemanningen, 
återvunna kundfordringar och minskade lönebidrag 
till föreningar bidrog också till överskottet.

Kanslienheten redovisar ett underskott på 
1 260 tkr. Det var större än vad som prognostis-
erades och berodde framför allt på konsulttjänster 
för ärende hanteringssystemet, GDPR-utbildning, 
inköp av teknisk utrustning, det länsgemensamma 
e-  arkivprojektet med tillhörande upphandling och
högre arvoden än budgeterat. Därutöver tog kansli-
enheten vissa kostnader för valgenomförandet, som i
budget låg i valnämndens ram.

Personalenheten visar ett plusresultat, dels på 
grund av tjänstledigheter (som innebar försening 
i planerade projekt), dels för att flera aktiviteter 
i chefsutbildningen och Mora i rörelse ställdes in 
på grund av för få deltagare. Det nya avtalet med 
företagshälsovården ger ökad kostnad på grund av 
ej upparbetade fördelningsrutiner. Årets avräkning 
från löneservice resulterade i återbetalning av 
148 tkr. Rutinerna för budget för fackliga organi-
sationer utvecklades och beräknas kunna ge bättre 
prognoser framöver.

KOMMUNSTYRELSEN

Mora kommuns Johan Szymanski, räddningsledare under den stora skogsbranden sommaren 2018, vann priset ”Årets 
nytänkare” på Framtidsgalan, arrangerad av Framtidsverket. Dessutom utsågs Johan Szymanski av tidningen Fokus 
till en av Årets svenskar. Johan blev Årets Samhällsbyggare för sina insatser vid branden på Älvdalens skjutfält. 
Johan Szymanski blev också under året förbundsdirektör och räddningschef för det nybildade räddningsförbundet 
Brandkåren norra Dalarna. Foto: Anders Rosén
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2018
Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 12 482 11 416 1 066 13 021
Övriga intäkter 42 761 39 785 2 976 41 030
Summa intäkter 55 243 51 201 4 042 54 051
KOSTNADER
Personalkostnader –60 974 –61 846 872 –58 379
Lokalkostnader –8 015 –8 263 248 –4 555
Kapitalkostnader –934 –936 2 –936
Övriga kostnader –66 558 –65 875 –683 –86 463
Summa kostnader –136 481 –136 920 439 –150 333
NETTOKOSTNAD, 
RAM –81 238 –85 719 4 481 –96 282

Per verksamhets
område 

Helår 
2018

Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Kommundirektör –8 597 –6 663 –1 934 –5 346
KS 
utvecklingsmedel –4 364 –5 900 1 536 –7 966
Säkerhets
samordnare –1 161 –1 331 170 –1 297
Kanslienhet –10 754 –9 494 –1 260 –7 923
Politisk verksamhet –7 773 –7 556 –217 –7 787
Moras 
överförmyndare –2 396 –2 647 251 –2 313
Integrationsenheten 1 688 –19 1 707 1 042
Utvecklingsenheten –23 270 –25 442 2 172 –42 226
Kostenheten –340 –413 73 –239
Kommunikations
enheten –5 001 –4 822 –179 –3 734
Ekonomienheten –6 398 –8 001 1 603 –6 022
Upphandlings
enheten –1 194 –1 170 –24 –1 057
Personalenheten –10 845 –11 153 308 –10 837
Fackliga 
organisationer –833 –1 107 274 –570
Summa –81 238 –85 719 4 481 –96 282

Investeringar
Årets nettoinvesteringar 
(tkr) 

Redovisat 
2018

Redovisat 
2017

IDhanteringssystem 502 123
Summa 502 123

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 113 110
Sjukfrånvaro (%) 7,3 8,4

Nyckeltal
Nyckeltal Utfall 

2018
Utfall 
2017

Antal leverantörsfakturor 55 335 53 401
 varav andel elektroniska (%) 76 75
Antal mottagna motioner 11 4
Antal mottagna medborgarförslag 26 17

KOMMUNSTYRELSEN
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Inledning
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal till
synsmyndighet som rekryterar, utbildar och utövar 
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 
Överförmyndarens uppgifter framgår av föräldra
balken och förmynderskapsförordningen.

Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen.
Mora kommun samverkar med Orsa, Älvdalen, 

Vansbro, Rättvik och Leksand i överförmyndarfrågor. 
Det gemensamma överförmyndarkansliet har sitt säte 
i Mora.

Ärendena om ensamkommande barn minskade 
kraftigt, medan antalet som rörde gamla och sjuka 
i princip var oförändrat. En organisationsöversyn 
påbörjades under senare delen av året. 

Framtid
Framtidens organisation måste vara hållbar och ha 
väl definierade roller med rätt kompetens. Organisa
tionen måste både klara av att behålla sin kompetenta 
personal och rekrytera nya medarbetare.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Resultatet visade ett överskott på 286 tkr, som dela
des ut till de samverkande kommunerna. Överskottet 
berodde på personalbrist och sjukskrivningar.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 2 0 2
Övriga intäkter 4 163 4 449 – 286 3 877
Summa intäkter 4 165 4 449 – 284 3 877
KOSTNADER
Personalkostnader – 3 508 – 3 483 – 25 – 3 276
Lokalkostnader – 142 – 280 138 – 193
Kapitalkostnader
Övriga kostnader – 513 – 686 173 – 408
Summa kostnader – 4 163 – 4 449 286 – 3 878
NETTOKOSTNAD, 
RAM 2 0 2 0

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 6 7
Sjukfrånvaro (%) 8,6 13,1

Överförmyndare

Överförmyndare:  Ola Blumenberg
Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna
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Inledning
Valnämnden leder och ansvarar för att  genomföra 
allmänna val och folkomröstningar i  kommunen. 
Vart fjärde år sker allmänna val till kommunfull
mäktige, landsting och riksdag. Val till  EU parlamentet 
äger rum vart femte år. Organisationen omfattar, 
förutom valnämnden och personal från kommun
ledningskontoret, cirka 115 arvoderade  röstmottagare 
på valdagen.

Viktiga händelser
Valnämnden genomförde val till kommun, landsting 
och riksdag. Den operativa organisationen bestod av 
cirka 140 personer som arbetade med röstmottagande 
i val och förtidsröstningslokaler.

Nämnden hade tre mål. Det första var att alla 
röst mottagare skulle genomgå en utbildning som 
nämnden anordnade. Alla röstmottagare utbildades 
vid något av de tio tillfällen som erbjöds. Det andra 
var att 90 procent av röstmottagarna skulle vara 
nöjda med nämndens service inför och under valdagen. 
Även detta mål uppfylldes. Det tredje målet var att 
öka röstdeltagandet bland kommunens förstagångs
väljare. Ett projekt genomfördes tillsammans med 
kommunens ungdomsstrateg och förtidsröstning 
genomfördes vid Mora gymnasium. Statistik över 
förstagångsväljarnas valdeltagande har ännu inte 
publicerats, varför det inte varit möjligt att utvärdera 
insatserna.

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

Glädjande är att valdeltagandet ökade i samtliga tre 
val. Valdeltagandet i kommunvalet ökade från cirka 
82 procent (2014) till cirka 84,5 procent (2018). 

Framtid
Nästa planerade val sker i maj 2019.

Ekonomisk uppföljning
Analys av utfall och prognos
Valnämnden redovisade ett överskott på 190 tkr för 
året. Det berodde främst på att utgifter som  lokalhyra, 
hantering av förtidsröster etc belastade kanslienheten 
istället för valnämnden.

Driftsredovisning nämnd 
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0
KOSTNADER
Personalkostnader –10 –200 190 –12
Lokalkostnader 0 0 0 0
Kapitalkostnader 0 0 0 0
Övriga kostnader 0 0 0 0
Summa kostnader –10 –200 190 –12
NETTOKOSTNAD, 
RAM –10 –200 190 –12

Per verksamhetsområde
Verksamhetsområde Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Valnämnd –10 –200 190 –12
Summa

Valnämnd

Ordförande: Nils Carlsson
Förvaltningschef:  Peter Karlsson
Förvaltning: Kommunledningskontoret
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Inledning
Mora Brandkår hade ett hektiskt år, med dels utred
ningen av den gemensamma räddningstjänst organi
sationen, dels händelserna med höga flöden, stora 
skogsbränder och brand på en soptipp.

Brandkåren hann samtidigt genomföra en rad 
övningar, bland annat en av de största i historien, 
där över 200 personer deltog för att öva bussolycka. 
Övningen var mycket lärorik och gav både brandkår, 
polis, ambulans och samverkande myndigheter goda 
lärdomar.

Olycksförebyggande
På den förebyggande sidan fortsatte brandkåren att 
hålla en mycket hög kvalitet. Tillsyner, tillstånd och 
processer förfinades och förbättrades. Brandskyddet 
i kommunen bedöms hålla en hög nivå.

Framtid
En ny brandstation håller på att byggas och planeras 
att tas i bruk i december 2019.

Ett nytt kommunalförbund sjösätts den 1 januari 
2019 med kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Älv
dalen och Vansbro.

En utredning av systemledning genom samverkan 
pågår, vilken innebär att brandkårens bakre ledning 
vid olyckor ska förstärkas.

Mora Brandkår

Viktiga händelser
Brandkåren hade ett antal kostnadsdrivande insatser. 
Inledningsvis under våren var det de höga flödena 
efter kraftigt snöfall som medförde flera händelser.

Under sommaren ledde det varma vädret till 
ovanligt många skogsbränder. Personalen jobbade 
hårt och slitigt på många sätt. Mora Brandkår 
förstärkte också Älvdalens, Hagfors och Sala kom
muner med skogsbrandsläckning.

Under hösten började det brinna på avfalls anlägg
ningen i Kråkberg, vilket medförde ett så kallat VMA 
meddelande (viktigt meddelande till allmänheten). 
Boende i vindriktningen uppmanades att gå inom
hus, eftersom röken kunde vara farlig. Efter cirka 12 
timmar var branden under kontroll.

Analys av måluppfyllelse
Mora Brandkår bedöms nå de uppsatta målen i 
stort. Viss eftersläpning fanns, exempelvis när det 
gällde brandskyddsutbildningar.

Ledningsorganisationen behöver förstärkas. Där 
utreds nu ett samarbete med flera kommuner.

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
När det gäller att stärka den operativa lednings
förmågan arbetar brandkåren med ett antal alter
nativ. Det är samverkan dels inom länet, dels med 
någon av Stockholms räddningscentraler, dels 
med Örebro, för att nå en samverkan med polisens 
region ledningscentral.

För att förenkla för kommunanställd personal att 
genomföra brandskyddsutbildning arbetar brand
kåren med att ta fram en eutbildning.

Ordförande:  Anna Hed
Räddningschef:  Johan Szymanski
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Framtid
Mora Brandkår upphör som förvaltning i Mora kom
mun och övergår den 1 januari 2019 till Brandkåren 
Norra Dalarna.

Det finns flera utmaningar, varav några är:
• Stärkt ledningsförmåga. Här krävs samverkan

med andra brandkårer för att stärka den bakre så
kallade systemledningen. Den stöttar befälen ute
på skadeplatser, säkerställer beredskap för nya
larm etc.

• Ny brandstation. Lokalerna som brandkåren idag
förfogar över är inte ändamålsenliga. Den nya
brandstationen invigs i december 2019.

• Klimatförändringar kan betyda mer extrem väder.
Både stormar, skogsbränder och översvämningar kan
bli vanligare i framtiden och det kräver beredskap.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Verksamheten fortgick enligt plan. Årets torka med
förde dock ett betydligt större antal skogsbränder 
som var kostnadsdrivande. Bidrag från Myndigheten 
för skydd och beredskap, MSB, gjorde att det prog
nostiserade underskottet kunde hanteras, och istäl
let nådde brandkåren ett positivt resultat jämfört 
med budget. Överskottet överförs till Brandkåren 
Norra Dalarna.

Utbildningsverksamheten dras fortsatt med under
skott, främst beroende på att anmälningarna från 
kommunkoncernen till grundläggande brandskydds
utbildning inte uppnådde kommunfullmäktiges mål.

Brandbekämpningen leddes från stabsplatsen i Särna, där personal från Mora kommun bidrog. Foto: Anders Rosén

MORA BRANDKÅR
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter 4 932 2 163 2 769 2 798
Summa intäkter 4 932 2 163 2 769 2 798
KOSTNADER
Personalkostnader –16 914 –16 282 –632 –14 971
Lokalkostnader –824 –645 –179 –992
Kapitalkostnader –1 237 –1 117 –120 –1 166
Övriga kostnader –4 175 –2 337 –1 838 –3 557
Summa kostnader –23 150 –20 381 –2 769 –20 686
NETTOKOSTNAD, 
RAM –18 218 –18 218 0 –17 888

Per verksamhetsområde
Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Posom 0 –3 3 0
Räddningstjänst –17 695 –17 878 183 –17 289
Fastighets
kostnader –784 –626 –158 –950
Utbildning 184 192 –8 126
Brandsläckar
service 18 52 –34 65
Myndighets
utövning 146 146 0 289
Företags hälsovård –108 –100 8 –114
Bilpool 21 0 21 –12
Summa –18 218 –18 218 0 –17 888

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar (tkr) Redovisat 

2018
Redovisat 

2017

Ledningsfordon 3080 0 –533
Lastväxlare och skogsbrandscontainer –2 620 0
Summa –2 620 –533

Personalredovisning
År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 29 28
Sjukfrånvaro (%) 2,3 0,6

Nyckeltal
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Kostnad per invånare  
för räddningstjänst, kr 894 877
Totalt antal larm (även förstärkning) 592 557
Larm per dygn 1,62 1,53 
Andel onödiga automatiska brandlarm 
(enbart Mora kommun), procent 25,5 23,2
Andel brand i byggnad  
(enbart Mora kommun), procent 6,4 7,4

12,2 10,6

MORA BRANDKÅR

Andel trafikolyckor  
(enbart Mora kommun), procent
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För- och grundskolenämnd

I Mora kommun finns 18 kommunala förskolor, 3 
familjedaghem, 12 kommunala skolor, 1 grundsär-
skola och 11 fritidshem.

För- och grundskolenämnden har ansvaret för 
att den kommunala förskolan och skolan håller den 
kval itet och har de resurser som krävs för att natio-
nella mål uppfylls och utbildningen genomförs enligt 
de krav som ställs i 2 kap. 8 § skollagen.

Huvudmannens ansvar innebär att fördela resurser 
och organisera verksamheten efter de lokala förutsätt-
ningarna samt att följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten så att de nationella målen och kvalitets-
kraven uppfylls. Grundläggande i huvudmannens 
ansvar är att utbildningen motsvarar skollagens krav 
på kvalitet, är likvärdig och att den förankras i veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet. I enlighet med 
ansvaret har nämnden prioriterat sju målområden 
med mått och mål. 

Viktiga händelser
I samarbete med Skolverkets Samverkan för bästa 
skola genomfördes en analys och insatser identifi-
erades. De ska leda till att undervisningens kvalitet 
utvecklas, att kunskapsresultaten höjs och att likvärd-
igheten ökar. Åtgärder pågår för att förbättra det 
syst e matiska kvalitetsarbetet, för att stärka rektor-
ernas pedagogiska ledarskap och för att höja lärar-
nas förmåga att utveckla kvaliteten i undervisningen. 
Arbetet avslutas vårterminen 2020.Kommunstyr-
elsen be slut ade att fortsätta utreda en ny högstadie-
skola, antingen helt fristående eller i anslutning till 
gymnasiet, och alternativet att behålla de två befintliga 
skolorna och renovera dem.En nyckeltalsutredning 
genomfördes för att ta fram ett underlag för polit iska 
beslut som ska leda till förbättrad kvalitet och kost-
nadseffektivitet och på sikt en ekonomi i balans. 
Utredningen föreslår att resursfördelningens princi-
per förtydligas och ser till att bedömningen av behoven 
blir likvärdig i hela kommunen. Arbetet fortsatte under 
hösten med externt stöd.

Prioriterade områden:

Område Genomförda aktiviteter

Lokaler

Resultat Införandet av en skolbiblioteks- och 
kulturpedagogisk plan pågick. Samverkansavtalet 
med Skolverket om Samverkan för bästa skola 
pågår med åtgärdsplaner för huvudman och 
enskilda skolor. Kompetensutveckling ägde 
rum i tillgängligt lärande, digitalisering och 
synliggörande av lärande.

Rekryteringar En handlingsplan för rekrytering pågår sedan 
2016. Kommunen samverkar med Högskolan 
Dalarna, arbetsintegrerade utbildningen, där 
Mora har tre studenter. Mora samarbetar 
med Arbetsförmedlingen om anställningar 
av europeiska lärare. Inrättande av 
kompanjonlärare beslutades.

Analys av måluppfyllelse
För- och grundskolenämndens arbete med det 
strate giska målet Skolan ska utvecklas och nå bättre 
resultat än tidigare år gav resultat. Meritvärdet i 
årskurs 9 höjdes och antalet behöriga till yrkes-
programmet på gymnasiet ökade. Elevernas syn på 
trygghet och tillit är ett nytt mått, som delvis upp-
nåddes. Nöjdheten med förskolans pedagogiska 
verksamhet i språk, matematik, naturvetenskap och 
teknik var mycket hög.

Ordförande: Rose-Marie Bogg
Förvaltningschef: Inga-Lena Spansk
Förvaltning: För- och grundskoleförvaltningen

Sju förskoleavdelningar drevs på Utmelands 
förskola. Utbyggnad av Tuvans förskola 
projekteras. Utredning om högstadiets lokaler 
fortsätter. Ombyggnaden för att flytta Våmhus 
förskola pågår. En familjecentral öppnades dit 
den öppna förskolan flyttade. Elevhälsoenheten 
flyttade till en intilliggande lokal.
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Åtgärder för att nå måluppfyllelse
Den enskilt viktigaste åtgärden för att höja result aten 
och få en likvärdig skola är att satsa på en hållbar 
kompetensförsörjning. Det kan ske genom följ ande 
åtgärdspaket:
• Stora satsningar behövs när det gäller den fysiska 

arbetsmiljön för att ge rätt förutsättningar för
pedagogisk verksamhet. Personal enkäterna har i 
flera år haft mycket låga resultat när det gäller den 
fysiska arbetsmiljön. Medarbetarenkäten från Pro-
gressiera AB visade att för- och grundskoleförvalt-
ningens resultat för den fysiska arbetsmiljön var 
lägst i hela kommunen. Kartläggningen av verk-
samheternas tillgänglighet visar samma problem.

• Organisationsförstärkningar för ett hållbart led-
arskap är avgörande för lärares och skolledares
arbetsmiljö.

• Fortsatta satsningar på kompetensutveckling som 
ett led i lärares och skolledares yrkesutveckling.

• Fortsatta satsningar behöver göras enligt Digital
skolutvecklingsplan för att ha en skola i framkant.

• Skolverkssamarbetet Samverkan för bästa
skola, som startade höstterminen 2017 och
pågår i tre år för att höja måluppfyllelsen och
öka likvärdigheten, är den fjärde stora sats-
ningen för att nå målen. Insatsen fokuserar på
styrkedjans systematiska kvalitetsarbete, lik-
värdig undervisning och bedömning samt på
tillgängligt lärande. Arbetet måste prioriteras
och övriga utvecklingsarbeten får stå på vänt.

Framtid
Den största utmaningen är kompetensförsörjningen 
till både förskola och skola, samtidigt som antalet 
barn och elever ökar och budgeten visar underskott.

Kostnader som är svåra att påverka
• Kostnader för ett antal nationella reformer (ut -

ökad timplan, moderna språk i årskurs 6, obli-
gatorisk förskoleklass, obligatorisk praktik i års-
kurs 8).

• Nya reformer 2019:– Garanti för tidiga stöd-
insatser gäller från den 1 juli 2019. Skolhuvud-
mannen ansvarar för att det finns tillräckliga org-
anisatoriska och ekonomiska förutsättningar för 
att genomföra läsa-skriva-räkna-garantin.– Mer
undervisningstid i matematik samt idrott och
hälsa från hösten 2019.

• Riktade statsbidrag ändras till generella, till
exempel för obligatorisk lovskola.

• Kompetensförsörjning: rekryteringskostnader,
löneglidning, arbetsintegrerad utbildning, kom-
panjonlärare.

• Skolskjutsar.
• Ökade kostnader i interkommunal ersättning för

barn placerade enligt LVU (lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga).

• Ökade kostnader enligt Skolinspektionens till-
syn, skolpsykolog, skolbibliotekarier, special-
pedagoger.

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 

Årets pristagare till kommunens pedagogiska pris blev Bjäkenbackens skola. Både lågstadiet och mellanstadiet fick 
varsin utmärkelse. Varje år uppmärksammar för- och grundskolenämnden två arbetslag inom förskola eller skola som 
utmärkt sig i sitt pedagogiska arbete.



41

Nödvändiga insatser för att nå målen
• Resursförstärkning för att hantera den ökade

skolfrånvaron.
• Fullfölja arbetet med studiepedagoger i årskurs

7–9.
• Kompetensförstärkning inom ramen för Sam-

verkan för bästa skola.
• Fortsatta satsningar på kompetensutveckling i

tillgängligt lärande, synliggörande av lärande
och digitalisering.

• Kompetens- och karriärutveckling: special lärare,
specialpedagog, lärarlyft, rektorstrainee, arbets-
integrerad utbildning och utbildning av hand-
ledare till lärarstudenter.

Önskvärda insatser för att nå målen
• Följa Skolverkets riktmärken för mindre barn-

grupper i förskolan.
• Utvidga arbetet med förändrade samarbets-

former i skolan.
• En ny 7–9-skola.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Intäkterna i form av statsbidrag, taxor, interkommu-
nal ersättning och schablonersättning för nyanlända 
ökade, medan försäljning av tjänst elevhälsa och 
interkommunal ersättning för särskola minskade.

Grund- och förskolan hade svårt att hålla ramen för 
grundbemanning enligt resursfördelningsmodellen. 
Behovet av särskilt stöd ökade och en extra förskole-
avdelning öppnades under våren.

Kostnader för grundskolechef och biträdande 
rektor på 20 procent (Samverkan för bästa skola) 
tillkom. Personalkostnaderna minskade för elev-
hälsan, svenska som andraspråk och modersmål. En 
lärartjänst i samverkansskolan sparades in.

Kostnaderna för tjänster köpta av IS/IT, inköp 
av digitala verktyg, nämnd, fackliga representanter, 
skolskjutsar, lokaler, fortbildning, elevhälsovård och 
för köp av tjänst fristående verksamheter var mindre 
än beräknat.

Kostnaderna för interkommunal ersättning och 
måltider ökade.

Den första veckan i december serverade alla skolor och förskolor i Mora kommun hållbar och klimatsmart mat. Idén 
är att barn och personal ska få upp ögonen på hur gott och nyttigt det kan vara om maten blir lite mer klimatsmart. 
Viveka Hütter, åtta år i Nusnäs skola tyckte den klimatsmarta skolmaten var jättegod. Foto: Anders Rosén

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 
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Kommentar av förändringen mellan prognosen 
vid verksamhetsuppföljning 2 och utfall.
Förvaltningen redovisade i  verksamhetsuppföljning 
2 en prognos på –7 694 tkr. Årets utfall blev –4 453 tkr.

Förändring från verksamhetsuppföljning 2 till 
bokslut 2018:

Ökade intäkter: statsbidrag, interkommunal 
ersättning, schablonersättning för nyanlända och 
diverse bidrag.

Minskade intäkter: momsintäkter och försälj-
ning av tjänst.

Ökade kostnader: köp av tjänst, måltider kost-
enheten, personal, lokaler och kapitalkostnader.

Minskade kostnader: interkommunal  ersättning, 
fortbildning, skolskjutsar, företagshälsa, personal-
kostnader, nämnd, fackliga representanter,  fristående 
verksamhet, tjänstekatalog IS/IT och inköp av 
digitala verktyg.

Den 16 november 2018 invigdes den nya Familjecentralen i samarbete med Landstinget. Familjecentralen riktar sig 
till föräldrar och barn och består av fyra grundverksamheter: mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Vid invigningen medverkade Kerstin Forslund med barn från 
förskolan Pärlan. Foto: Daniella Johansson

Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Ett stort antal effektiviseringar har gjorts de sex 
senaste åren, vilket återspeglas i nettokostnads-
avvikelsen i nyckeltalsutredningen. Effektivisering-
arna skedde samtidigt som staten införde en mängd 
nya reformer som var kostnadsdrivande och elev-
antalet ökade i kommunen.

Effektiviseringsåtgärder pågick 2018 enligt nämn-
dens beslut i samband med verksamhetsuppföljning 
1 och 2.

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 
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elever och lärare, minskad studiero för elever, ökad 
sjukskrivning och till att färre elever når målen. 
Nedskärningar på F–3 och på fritidshemmen skulle 
leda till att statsbidrag för lågstadie- och fritids-
hemssatsningar får återbetalas. På 7–9-skolorna har 
studiepedagoger anställts, vilket ger vissa möjlig-
heter till effektiviseringar.

Efter nyckeltalsutredningen har arbetet fortsatt i 
samarbete med externt stöd. Arbetet har fokuserat 
på tre områden: beräkning av förtätning av förskole-
platser, kostnader för elev per skola och kostnad för 
den politiskt beslutade skolorganisationen.

Kostnadsökningar 2019/2020
• nationella reformer
• löneglidning
• högre krav på kompetensutveckling
• psykisk ohälsa och skolfrånvaro

Åtgärdsplan
(tkr)

Ht 2018 Helårseffekt 
2019

Kommentar

Handlingsplaner gällande underskott - -
4 tjänster särskilt stöd förskola 623 1 496 Genomfört.
1 tjänst lärare Vinäs 254 611 Genomfört.
Inköps- och vikarierestriktioner 133 320 Arbete pågår.
Möjliga besparingar busskort – fritidshemsplaceringar 0 177 Går att genomföra tidigast hösten 

2019. 4 mån ht = 177
Uppehållstjänst för assistenter och resurspersonal 125 300 Arbete pågår.
Utreda möjliga besparingar rörande inköp av IT 0 0 Besparing ej möjlig.
Iakttag försiktighet rörande inköp av externa tjänster 195 468 Rekrytering av rektor pågår. 486 tkr 

är skillnaden på ett år för fast anställd 
rektor respektive hyrrektor.

Påminna om reglerna rörande pedagogisk måltid inom 
förskola och skola

250 600 Besparingen på 600 tkr innebär att all 
personal betalar.

SUMMA 1 580 3 972

Det redovisade åtgärderna för besparingar på buss-
kort och pedagogisk måltid kräver beslut i nämnden. 
Åtgärden om extern tjänst är ett exempel på besparing 
för skolledare om ordinarie rektor används istället för 
bemanningsrektor. För- och grundskoleförvaltningen 
är i övrigt mycket återhållsam med externa tjänster. 
Inköps- och vikarierestriktioner har införts de tre 
senaste åren och effekten har urvattnats. Avvikelsen 
för personalkostnader var –11,7 mkr. Om de riktade 
statsbidragen, bidrag från Arbetsförmedlingen, över-
skottet från elevhälsoenheten samt från svenska som 
andraspråk och modersmål räknas bort blir avvikelsen 
cirka –9,5 mkr.

Ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans kan ske genom att bemanningen minskas. 
Personalnedskärningar när det redan är svårt med 
kompetensförsörjning kan dock leda till minskat 
antal behöriga lärare, försämrad arbetsmiljö för 

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 
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Resultaträkning
Helår 2018 Helår 

2017

(tkr)  Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 19 240 16 644 2 596 17 882
Övriga intäkter 29 126 24 742 4 384 30 361
Summa intäkter 48 366 41 386 6 980 48 243
KOSTNADER
Personalkostnader – 277 943 – 266 228 – 11 715 – 264 178
Lokalkostnader – 41 364 – 41 576 212 – 48 990
Kapitalkostnader – 1 565 – 1 543 – 22 – 2 255
Övriga kostnader – 91 013 – 91 105 92 – 90 497
Summa kostnader – 411 885 – 400 452 – 11 433 – 405 920
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 363 519 – 359 066 – 4 453 – 357 677

Per verksamhetsområde
 Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Skolkansliet – 18 471 – 20 457 1 986 – 17 616
För- och 
grundskolan – 267 544 – 262 047 – 5 497 – 267 602
Obligatorisk 
särskola – 6 427 – 5 310 – 1 117 – 5 286
Elevhälsan – 13 134 – 14 384 1 250 – 12 100
Måltider 
kostenheten – 27 346 – 26 109 – 1 237 – 26 371
Fristående enheter – 30 597 – 30 759 162 – 28 702
Summa – 363 519 – 359 066 – 4 453 – 357 677

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 2018 Redovisat 2017

IT - verktyg 52
Inventarier 478 1 542
Lokaler 387
Summa 478 1 981

Personalredovisning
2018 2017

Årsarbetare (antal) 520 513
Sjukfrånvaro (%) 5,4 5,2

Nyckeltal
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Barn per årsarbetare - förskola 5,2 5
Barn per anställd - pedagogisk omsorg 6,5 6,5
Barn per årsarbetare - fritidshem 21,1 19,6
Barn per lärare - förskoleklass 22,6 16
Elever per lärare - grundskola 10,5 10,5
Elever per lärare - grundsärskola 3,7 3,1

Utfall 2018 avser verksamhetsåret 2017 och läsåret 17/18. 

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 

orsaken till årets avvikelse berodde på behov av inventarier när 
familjecentralen startades och elevhälsoenheten flyttade.
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Inledning 
Året resulterade i ett stort underskott, eftersom 
social nämnden gick in med för stor verksamhet i 
förhållande till budgeten.

Fler effektiviseringsåtgärder påbörjades. Nämnden 
arbetar långsiktigt och ihärdigt för att skapa en eko
nomiskt och kvalitetsmässigt hållbar organisation, 
som klarar av förändringar i form av en större andel 
äldre, förändrade arbetssätt och digitalisering.

Viktiga händelser
Genom lagen om trygg och säker utskrivning faktur
erades kommunen 71 tkr det första halvåret för 
färdig behandlade patienter som legat på sjukhus 
mer än 7 dagar under januari–mars. Nämnden hade 
dock ingen debitering för patienter 0–7 dagar, efter
som genomsnittet var under 2 dagar elva av årets 
månader. Hemtjänsten kostade i extra resurser för 
att den skulle klara tidig hemgång.

Nämnden tog fram ett förslag till upphandlings
underlag för införande av LOV (lag om valfrihets
system) i hemtjänsten. Beslut tas av kommunfull
mäktige efter årsskiftet.

Fullmäktige fattade beslut om en ny organisation 
för kommunen. Den innebär att socialnämnden från 
och med årsskiftet lämnar ifrån sig bemannings
enheten, bilpoolen och vaktmästeriet, medan inte
grationsenheten förs över till socialnämnden.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare 
och klara rekryteringsutmaningarna fortgår genom 
en organisationsförändring som syftar till ett nära 
ledarskap. HRarbetet förstärktes under hösten för 
att fokusera på sjukskrivningarna.

Nämnden upphandlade driften av Tomtebo och 
Ljungvägen på entreprenad.  Tomteboupphandlingen 
överklagades. Där kvarstår Vardaga som entreprenör 
tills upphandlingen är slutförd. Solution Focus vann 
upphandlingen av Ljungvägen och väntar på tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Individ och familjeomsorgen, IFO, hade ett 
extraordinärt ärende med en extremt dyr placering.

Sammantaget behövdes många personella 
resurser för förändringar och utredningar, vilket 
påverkade organisationens effektivitet.

Analys av måluppfyllelsen
Vård och omsorg
De särskilda boendena motsvarar behovet för närva
rande. Under våren minskade kön, för att upphöra 
under sommarmånaderna och på hösten byggas 
upp igen. Befolkningsprognosen för äldre visar att 
dagens 229 platser behöver öka till närmare 350 till 
2030. Behovet av hemtjänst kommer också att öka 
med cirka 200 brukare. Ett arbete med att ta fram 
underlag för framtida lokalförsörjning påbörjades.

Verksamheten behöver genomföra vårdtyngds
mätningar och jämföra produktion med tidigare år, 
för att utröna huruvida verksamheten är kostnads
effektiv.

Stöd och omsorg
Arbetet med hemmaplanslösningar fortsätter inom 
missbruksvård och socialpsykiatri och med familje
team inom barn och unga. Under våren krävdes en 
barnplacering med extraordinära kostnader beräk
nade till cirka 6,5 mkr.

Individens behov i centrum
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovs
inriktat och systematiskt arbetssätt för den som 
arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning. Metoden gör det tydligt för 
utföraren vilket stöd individen behöver genom en 
enklare uppföljning av behov och mål. Införande av 
och utbildning i IBIC genomfördes under hösten för 
all berörd personal.

Socialnämnd

Ordförande: Malin Höglund
Förvaltningschef:  Marie Ehlin
Förvaltning: Socialförvaltningen
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Socialnämnd

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
Effektiviseringsåtgärder beslutades av socialnämnden 
för att nå en budget i balans. Åtgärderna var inte till
räckliga 2018, men på längre sikt kommer de att ge 
större effekt då åtgärderna är vidtagna och kan räk
nas på helårsbasis.

Projekt Bemanningsekonomi genomförs med utbild
ning för enhetschefer och planerare i ekonomisk och 
hälsofrämjande schemaläggning för att komma till 
rätta med de höga kostnaderna för timanställda. 
Projektet genomförs under tio månader med start i 
oktober 2018.

Under hösten genomfördes rekryteringar för att 
från årsskiftet skapa bättre förutsättningar för chefer 
och medarbetare med ett nära ledarskap. Både anta
let enhetschefer och avdelningschefer utökas.

Från och med maj 2018 genomförs chefsforum för 
nämndens chefer två gånger per termin med gemen
samma utbildningar om arbetsmiljö, rehabilitering, 
rekrytering, ekonomi och frågor som är viktiga i 
ledarskapet för att det ska bli gott och stabilt.

Framtid
Digitalisering är en nödvändighet för att kommunen 
ska klara de demografiska utmaningarna och de ökade 
kraven på kvalitet och tillgänglighet. Den är samtidigt 
resurskrävande med inköp av välfärds teknik, kompe
tenshöjning och förändrade arbetssätt.

Införande av LOV innebär en stor verksamhets
förändring som kräver resurser för genomförande 
och uppföljning.

Integrationsenheten är nu organiserad med arbete 
och utveckling, vilket bör leda till goda samordnings
vinster. Samtidigt finns en oro för förändringar kring 
bemanningsenheten och hur den ska fungera i 
framtiden.

Ytterligare ett boende med cirka 40 platser kom
mer att behövas från 2022–2023. Planerings och 
projekteringsprocessen tar relativt lång tid och 
därför bör ytterligare ett boende börja projekteras 
snarast.

SOCIALNÄMND

Muhamad Baram är ett exempel på en lyckad integration och etablering. För fyra år sedan flydde den då 20-årige 
Muhamad från Syrien. Sedan dess har han utbildat sig till undersköterska och är idag fast anställd av Mora kommun 
vid boendet Strömsgården. Foto: anders Rosén
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Ekonomi
Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse

Ackumulerad budget
Åtgärder (tkr) År 2018 År 2019

Hemtjänsten – 2,8 tjänster – 1 100 – 1 100
Undersköterska – 0,5 tjänster rehab – 200 – 200
Projekt Bemanningsekonomi – 1 900 – 3 200
Sänkning av sjuktalen från 10,5 % till 7 % – 2 000 – 3 000
Ökat antal chefstjänster 4 tjänster 1 200 2 900
Sänkning personaltäthet särskilt boende, säbo – 2 700
Sänkning från 0,66 till 0,60 tjänster per brukare somatisk och från 0,78 till 0,70 tjänster per brukare demens, totalt 6,5 tjänster. Åtgärden 
genomförs från 2019, under förutsättningen att det riktade statsbidraget för ökad bemanning på 5,3 mkr blir ett generellt statsbidrag. 
Nämndens ram måste även justeras motsvarande statsbidraget 2019 för att denna effekt ska uppnås.
Sänkning personaltäthet hemtjänst – 1 700
Höjning av hemma hos-tiden (brukartid) från 0,62 % till 0,65 %, totalt 4,2 tjänster.
Samverkan skolan – 700 – 1 400
Plan för att anpassa EKB-verksamheten efter minskningen av antalet ensamkommande ungdomar – 7 500
Omorganisation Spanskgården och Gläntans frukostservering – 200 – 200
IFO vuxen, placeringar – 1 000 – 1 000
Socialpsykiatrin hemtagning, placeringar och ramavtal köpta platser – 1 500 – 3 000
Sänkta kostnader datorer och telefoner
Översyn omsorgsresor – 100 – 500
Välfärdsteknologi
Översyn beviljad insats n orra dalarnas myndighetsservice
Eventuell nedläggning av säbo Gullogården 8 platser – 4 400
Kostavtal äldreomsorg – 5 800
Se över avtalet med landstinget och även laga vissa portioner till skolan och förskolan i landstingsköket.
Hyror trygghetsboende och seniorboende – 5 000
Se över hyresavtalen. Nu subventionerar kommunen hyrorna vid trygghetsboendena med cirka 5 mkr.
Justering av hyror inom säbo och l SS
Justering av hyrorna, så att det inte är så stor skillnad mellan de olika boendena.
SUMMA – 7 600 – 37 800

SOCIALNÄMND
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat
INTÄKTER

Riktade statsbidrag 35 546 33 268 2 278 82 780
Övriga intäkter 74 375 64 544 9 831 66 907
Summa intäkter 109 921 97 812 12 109 149 687
KOSTNADER
Personalkostnader – 392 451 – 373 778 – 18 673 – 382 377
Lokalkostnader – 60 334 – 60 660 326 – 58 721
Kapitalkostnader – 1 146 – 1 609 463 – 1 240
Övriga kostnader – 205 591 – 171 742 – 33 849 – 205 534
Summa kostnader – 659 522 – 607 789 – 51 733 – 647 872
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 549 601 – 509 977 – 39 624 – 498 185

Per verksamhetsområde
Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Administration och 
förvaltning – 29 350 – 11 985 – 17 365 – 28 968
Bemannings-
enheten – 5 305 – 6 178 873 – 6 210
Vård och omsorg – 297 439 – 287 078 – 10 361 – 284 101
- Hemtjänst – 89 189 – 83 882 – 5 307 – 88 380
- Särskilt boende,
säbo – 166 169 – 163 112 – 3 057 – 157 905
- HSR/säbo – 25 731 – 24 127 – 1 604 – 23 643
- HSR/ordinärt
boende – 16 350 – 15 957 – 393 – 14 173
Stöd och omsorg – 217 381 – 204 736 – 12 645 – 178 905
- LSS – 96 664 – 89 007 – 7 657 – 90 560
- Arbete och
utveckling – 21 609 – 22 240 631 – 21 406
- Socialpsykiatri – 24 961 – 22 117 – 2 844 – 23 819
- IFO, vuxen – 23 832 – 25 084 1 252 – 23 639
- IFO, barn
och ungdom
samt EKB – 50 441 – 46 289 – 4 152 – 19 481
Summa – 549 602 – 509 977 – 39 624 498 184

Investeringar

Investeringsbudgeten var på 2 000 tkr, varav 
234 tkr förbrukades. 

Årets nettoinvesteringar
(tkr)

Redovisat 
2018

Redovisat 
2017

Inventarier nämnden 0 0
Inventarier vård och omsorg – 133 0
Inventarier arbete och utveckling – 101 – 207
Inventarier Ekbacken 0 – 1 325
Summa – 234 – 1 532

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 759 756
Sjukfrånvaro (%) 8,9 10,4

Sjukfrånvaro kvinnor 9,5 procent. 
Sjukfrånvaro män 6,3 procent.

Nyckeltal
Nyckeltal Utfall 

2018
Utfall 
2017

Antal brukare i hemtjänsten i december 580 576
Antal personer med enbart trygghetslarm 146 145
Beviljade hemtjänsttimmar per brukare 
och månad* --- 37
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr per 
hemtjänsttagare* --- 320 839
Antal platser särskilt boende, säbo,  
i december 229 229
Kostnad säbo äldreomsorg, kr per brukare* --- 995 559
Väntetid i antal dagar från beslutsdatum till 
verkställighetsdatum till säbo, medelvärde 17 47
Antal platser korttidsboende och växelvård, 
genomsnitt 25 25
Antal boende i gruppbostad i december 71 75
Boendestöd, antal timmar per månad  
i genomsnitt
Utbetalt ekonomiskt bistånd, kr per invånare* 483
*Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

SOCIALNÄMND



49

Teknisk nämnd

Inledning
År 2018 var det mest snörika på över 50 år, något 
som fick följder för alla tekniska nämndens verksam-
heter. De beslutade besparingsåtgärderna genomför-
des och underskottet som prognostiserades vid halv-
årsskiftet reducerades med cirka 5 mkr. Nämnden 
fortsatte se över förvaltningens organisation parallellt 
med den kommunövergripande omorganisationen.

Viktiga händelser
I början på sommaren invigdes den nyrenoverade 
Kyrkogatan med positiv respons från allmänhet och 
företagare. 

Omorganiseringen i kommunen innebar bland 
annat att fritidsverksamheten med simhallspersonal 
gick in under den nya kultur- och fritidsnämnden 
den 1 januari 2019, något som påverkade nämndens 
förvaltningsorganisation. En lokalvårdsupphandling 
resulterade i två leverantörer. Nämnden beslutade 
om nya parkeringsavgifter i Mora centrum.

Stadsnätet anslöt över 1 000 nya kunder. Verk-
samheten fortsatte att utveckla arbetsprocesser samt 
rutiner för utbyggnad och anslutning. Efter cirka tio 
års arbete med utredningar och ansökningar bevil-
jades kommunen en 75-procentig finansiering från 
Naturvårdsverket av saneringsarbetena i Saxviken 
som inleddes under året.

Den 7 juli 2018 invigdes ”Moras vardagsrum”, Kyrkogatan. Efter en vinter med renovering, grävningar, plattsättning 
och annat kunde butiksstråket Kyrkogatan återinvigas. Öppningen skedde lagom till sommarens turistsäsong. Vid 
ceremonin spelade Mora spelmanslag och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) klippte ett band som hölls av 
kommunalrådet Malin Höglund (M) och kommundirektör Peter Karlsson. Foto: Kerstin Lingquist

Ordförande: Lars Nises
Förvaltningschef: Mikael Jaråker
Förvaltning: Tekniska förvaltningen



50

Simhallen behövde renoveras akut i samband med 
den årliga översynen. Hallen tvingades stänga och 
arbetena beräknas vara klara i februari 2019.

Projektet med den nya brandstationen löper enligt 
plan och invigningen är planerad till 2020. Ombygg-
naden av Våmhus skola påbörjades. Inflyttningen för 
både skola och förskola planeras till våren 2019.

Rutiner och hantering av grävtillstånd ändrades 
för att öka servicen till ledningsägarna och för att 
minska antalet bristfälliga vägreparationer och åter-
ställningsarbeten. Hanteringen av felanmälningar 
och synpunkter från allmänheten utvecklades.

Analys av måluppfyllelsen
Det primära uppdraget för nämnden är att se till att 
kommunens anläggningar och lokaler uppfyller lag-
stadgade krav och behåller sitt ekonomiska värde. 
Uppdraget kunde inte fullgöras till alla delar, efter-
som ekonomin inte tillät det.

När det gällde energiförbrukning för lokaler och 
anslutningsgrad för stadsnätet var måluppfyllelsen 
bra, även om energiförbrukningen missade målet 
med 2 kWh/kvm, något som kan anses vara inom 
felräkningsmarginalen.

En nyligen utförd revisionsrapport visade att 
medlen som tilldelats nämnden för underhåll av 
vägar, lokaler och anläggningar bör ökas, framförallt 
när det gäller kommunens vägnät.

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
Uppföljningen av energitjänsteprojektet fortsät-
ter med kontinuerlig driftoptimering med fokus på 
energiförbrukningen. Arbetet med att få fram fler 
tomter pågår. Aktuella områden för tomtförsäljning 
är Måmyren, Örjastäppan och Färnäs kvarn.

Stadsnätsutbyggnaden har bidragit starkt till 
förbättrade kommunikationer i Mora. Ombyggnaden 
av Kyrkogatan med flera insatser har stärkt ortens 
attraktionskraft och skapat bättre förutsättningar för 
centrum.

Framtid
Utmaningen för tekniska nämndens verksamheter 
består i att kunna ge allmänhet, hyresgäster och kun-
der den service samt de anläggningar och lokaler som 
efterfrågas inom den finansiella ramen. Behoven och 
kraven på service, anläggningar och lokaler ökar. 
Det kräver en effektivare organisation och ett effek-
tivare sätt att använda resurserna. Fortsatt utveck-
ling av arbetssätt, hjälpmedel, organisation, lokal-
resursplanering och upphandlingar fordras.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Budgeten för nämnden uppgår till cirka 194 mkr. 
Verksamheten har en ramfinansiering på 57 mkr, 
medan 137 mkr i huvudsak kommer via internhyror, 
men även via externa hyror och arrenden, stadsnät 
och annan extern försäljning.

Tekniska nämnden redovisar ett underskott mot 
budget på 3,4 mkr.

Budgetavvikelser och händelser som påverkade 
nämndens ekonomi:
• ökade kostnader för snö- och halkbekämpning
• ökade kostnader för felavhjälpande underhåll
• ökade lokalvårdskostnader
• minskade simhallsintäkter
• återkrav av energiskatt
• ökade externa lokalhyresintäkter
• ökade försäljningsintäkter för stadsnätet
• försäljning av elcertifikat
• lägre personalkostnader.

För att uppnå en ekonomi i balans vidtogs åtgärder 
som att inte underhålla eller asfaltera 3–6 vägar, 
inte tillsätta vakanser, inte kantskära diken eller 
utföra dikesslåtter och att öka intäkterna från skogs-
verksamheten.

TEKNISK NÄMND 

sommaren 2018 var det premiär för Mora kommuns 
blomstertävling där det gällde satt välja och komponera 
plantor på det mest tilltalande sättet. Alla fick delta och 
tio bidrag visades upp i parken vid klockstapeln. Vinnare 
blev Maria sisell och Gösta Olsén med bidrag nummer 
fem. Här tar vinnarna emot prisbuketter från tekniska 
nämndens ordförande Lars Nises (C). Foto: Patric Leonhed
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2018
Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 2 143 1 719 424 1 860
Övriga intäkter 135 987 134 920 1 067 142 540
Summa intäkter 138 130 136 639 1 491 144 400
KOSTNADER
Personal kostnader –18 307 –19 130 823 –18 089
Lokalkostnader – 490 –491 1 –557
Kapitalkostnader –57 116 –56 912 – 204 –63 138
Övriga kostnader –122 779 –117 230 –5 549 –118 042
Summa kostnader –198 692 –193 763 –4 929 –199 826
NETTOKOSTNAD,  
RAM –60 562 –57 124 –3 438 –55 426

Per verksamhets område
Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Väg och park –39 365 –36 975 –2 390 –35 484
Fastigheter –2 453 696 –3 149 557
Fritidsan läggningar –18 731 –17 610 –1 121 –18 366
Förenings verksamhet –3 154 –3 361 207 –3 235
Skog och mark 632 –542 1 174 –300
Stadsnät 2 509 667 1 842 1 423
Administration 0 0 0 –21
Summa –60 562 –57 124 – 3 438 –55 426

Investeringar
Årets nettoinvesteringar 
(tkr)

Redovisat 
2018

Redovisat 
2017

Samlad investeringsvolym 98 243 83 189
Summa 98 243 83 189

De investeringar som belastade investeringsbudgeten 
var främst följande:
• ny räddningsstation
• utbyggnad av stadsnätet
• gågatan
• en ny förskoleavdelning i Våmhus
• GC-vägar
• ombyggnad av befintligt belysningsnät
• vattenskada i simhallen.

Personalredovisning
År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 32 34
Sjukfrånvaro (%) 3,9 4,1

Nyckeltal
Utfall 2018 Utfall 2017

TEKNISK NÄMND
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Inledning
Stadsbyggnadsförvaltningen hade även 2018 många 
ärenden och uppdrag på alla enheter. Intäkterna fort-
sätter att vara höga, särskilt på bygglov där antalet 
ärenden ökade.

Det råder fortfarande omsättning på personal och 
förvaltningen fick ny bostadsanpassare, byggnads
inspektör, administratör och planarkitekt. Beman-
ningen utökades med en inspektör för tillsyn och en 
extra administratör. Förstärkningen är en del i för-
beredelserna inför en ny lag den 1 januari 2019. Den 
kan innebära minskade bygglovsintäkter om inte 
de snabba handläggningstiderna upprätthålls. Den 
nya lagen ställer även krav på snabbare  expediering 
av beslut. Det är inte självklart att utökningen av 
bemanningen kan klaras genom ökade intäkter.

Viktiga händelser
Fler ärenden och nya lagbestämmelser, som gör 
det möjligt att få nedsatt avgift, kräver tillräcklig 
bemanning. Andra lagändringar, som innebär stopp 
för byggande före laga kraft-vunnet beslut, kräver 
snabbare expediering. Den planerade sammanslag-
ningen av byggnadsnämnder genomfördes inte.

Analys av måluppfyllelsen
Målen uppfylldes inte när det gällde handläggnings-
tiderna för bygglov och bygganmälningar. Planverk-
samheten hade en låg bemanning 2018, därför upp-
fylldes målen endast delvis. Måluppfyllelsen var god 
för kart- och mätverksamheten.

Den ekonomiska redovisningen visade ett visst 
överskott, 631 tkr.

Sammantaget uppfyllde förvaltningen i stort sina 
mål, men den lägre bemanningen 2018 innebar att 
målen för bygglovs- och planverksamheterna inte 
helt uppfylldes.

I övrigt är målen i stort sett uppfyllda, sånär som 
på planmallar i Public 360. Detta mål har endast en 
marginell påverkan på förvaltningens planarbete.

Byggnadsnämnd

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
För att kunna uppfylla målen anställde  förvaltningen 
en extra inspektör (med inriktning tillsyn) och en 
administratör. Inspektörstjänsten kan finansieras 
genom ökade avgifter, men det är osäkert om för-
stärkningen helt klaras genom ökade intäkter.

Framtid
Det är viktigt att rekryteringen av en ny  planarkitekt 
lyckas och att handläggningstiderna för bygglov 
 kortas, eftersom förvaltningens ekonomi annars 
kan komma att påverkas negativt. Utredningen om 
en gemensam bygg- och miljöförvaltning fortsätter, 
 liksom den om en gemensam nämnd. Lokalfrågan 
är särskilt viktig att lösa. Förvaltningen är trång-
bodd i de befintliga lokalerna. En modullösning är 
inte kostnadseffektiv. Frågan om pensionsavgång för 
 förvaltningschefen tillika stadsarkitekten behöver 
förberedas, så att en smidig överlämning kan ske.

Digitaliseringsprocessen är påbörjad och intensi-
fieras 2019.

Bygget av den nya genomfarten i Mora startade under 
året, i och med att arbetet med den nya rondellen vid 
Badstubacksbron inleddes. Cirkulationsplatsen ska vara 
klar sommaren-hösten 2019. Bild: Patric Leonhed

Ordförande: Niklas Lind
Förvaltningschef:  Tommy Ek
Förvaltning:  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 0 0 0 1
Övriga intäkter 11 235 10 924 311 11 394
Summa intäkter 11 235 10 924 311 11 395
KOSTNADER
Personalkostnader – 15 620 – 17 131 1 511 – 15 352
Lokalkostnader – 1 172 – 1 031 – 141 – 1 242
Kapitalkostnader – 58 – 160 102 – 158
Övriga kostnader – 5 465 – 4 313 – 1 152 – 5 479
Summa kostnader – 22 315 – 22 635 320 – 22 231
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 11 080 – 11 711 631 – 10 836

Verksamhetsområde
(tkr) Helår 2018 Helår 

2017

Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Byggnadsnämnd – 517 – 440 – 77 – 451
Karta/Mät/GIS – 2 089 – 2 848 759 – 2 394
Bygglov – 1 248 – 2 048 800 – 1 535
Planer – 1 740 – 1 385 – 355 – 1 248
Administration – 3 557 – 3 363 – 194 – 3 531
Bostadsanpassning – 1 928 – 1 627 – 301 – 1 676
Summa – 11 080 – 11 711 631 – 10 836

Investeringar

Inga investeringar gjordes.

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 26 26
Sjukfrånvaro (%) 3,7 1,4

Nyckeltal
Ärendetyp Utfall 2018 Utfall 2017

Antal byggärenden 689 609
Antal bostadsanpassningsärenden 135 124
Antal tillsynsärenden 59 55

Ekonomi
Analys av utfall och prognos 
Kartenheten hade ett överskott beroende på ökade 
intäkter för kartmaterial och minskade lönekostnader 
på grund av en vakans en stor del av året.

Bygglov hade ökade intäkter med cirka 800 tkr 
mot budgeterat.

Planenheten visade underskott, eftersom endast 
ett fåtal planer gjordes i Mora på grund av vakanser 
och svårigheter att rekrytera personal. Underskottet 
täcktes upp till viss del av minskade lönekostnader.

Administrationens underskott berodde på inköp 
av fastighetstillbehör och renovering av lokaler för 
att bereda plats för en utökad personalstyrka.

Bostadsanpassningen betalade ut cirka 300 tkr mer 
i bidrag än budgeterat.

Sammantaget hade förvaltningen ett överskott på 
631 tkr.

ByggNadSNäMd
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Inledning
Kulturförvaltningens verksamhet följde i stort sett 
planen.

Förvaltningen gick in i 2018 utan ordinarie förvalt
ningschef. Ambitionsnivån för vilka förvaltningsöver
gripande mål som var möjliga att nå sänktes därför 
något i samråd med kulturnämnden. I maj tillträdde 
en tillförordnad förvaltningschef på konsultbasis.

Ett stort arbete lades ned på den nya kommun
organisationen, som bland annat innebär att en ny 
kultur och fritidsförvaltning och nämnd skapas 
från den 1 januari 2019. Under hösten pågick rekry
teringen av en förvaltningschef, som tillträder i mars 
2019.

Förvaltningen såg över och ändrade rutiner för att 
kunna leva upp till dataskyddsförordningen GDPR.

På grund av oroligheter var den öppna fritids
verksamheten vid Rosa Huset stängd i två veckor 
i månadsskiftet januari–februari. Det påverkade 
måluppfyllelsen.

Viktiga händelser
Under årets första månader fanns ingen ordinarie 
förvaltningschef. Bibliotekschefen, med ledarstöd 
av kulturskolechefen, skötte parallellt med ordinarie 
uppdrag de mest akuta uppgifterna. I maj anlitades 
en konsult som tillförordnad förvaltningschef året 
ut. Avsaknaden av en ordinarie förvaltningschef har 
gjort att det långsiktiga och strategiska arbetet har 
fått stå tillbaka i två år.

Oroligheter i form av hot, våld, stöld och problem 
med rökning vid den öppna fritidsverksamheten vid 
Rosa Huset medförde att verksamheten fick stänga 
en period, för att sedan öppna med nya regler, planer 
och arbetssätt. Det innebar i sin tur färre besök och 
ungdomsinitierade projekt.

Under det första halvåret lade Mora bibliotek över 
sitt utlåningssystem till RFIDteknik, vilket innebär 
möjlighet till självlån och larm på böcker och övriga 
media.

På grund av kommunens ekonomiska läge var 
verksamheterna restriktiva med att tillsätta vikariat. 
Det påverkade det proaktiva arbetet för att nå nya 
besökare på Rosa Huset. Bibliotekets öppettider 
påverkades också. I oktober var huvudbiblioteket 
stängt på fredagskvällar och Våmhus bibliotek hade 
endast öppet en dag i veckan.

Analys av måluppfyllelsen
Till största delen gick verksamheterna enligt plan. 
Ett par av förvaltningsmålen som handlade om att 
göra det lokala kulturarvet synligt överträffades. 

Det som sticker ut negativt är den låga målupp
fyllelsen för antalet besökare och antal ungdoms
initierade projekt på Rosa Huset.  Oroligheterna, 
stängningen och återöppnandet av den öppna 
fritidsverksamheten innebar striktare regler kring 
ålder, rökning, beteende och medlemskort. Det 
påverkade besöksantalet, både under själva stäng
ningen och efter att verksamheten öppnat igen. 
En anledning kan vara att en vana bröts och en 
annan att de som inte längre var välkomna till verk
samheten hade kompisar som inte heller fortsatte 
komma. Färre besökare ledde till färre ungdoms
initierade projekt.

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
För att fler ungdomar ska besöka den öppna fritids
verksamheten på Rosa Huset arbetade personalen 
några heldagar på högstadieskolorna för att träffa 
ungdomar, bygga relationer och informera om Rosa 
Husets verksamhet. En utbildning i ledarskap, kom
munikation och bemötande för ordinarie personal 
startade. Halva utbildningen genomfördes 2018 och 
andra halvan sker i februari 2019. För båda insatserna 
användes externa bidrag från Myndigheten för ung
doms och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kulturnämnd

Ordförande: Hans Göran Åhgren
Förvaltningschef:  Anette Åhlenius (t f)
Förvaltning: Kulturförvaltningen
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Framtid
En ny kultur och fritidsförvaltning med en förvalt
ningschef på plats gör att möjligheterna ser goda ut 
för strategiskt och framåtsyftande arbete. Den nya 
förvaltningen kan behöva viss tid att formera sig. Det 
nya kultur, fritids och idrottspolitiska  programmet 
som ska utarbetas blir en viktig  ledstjärna för det 
fortsatta arbetet.

Investeringen i RFIDteknik har underlättat för 
möjligheten att införa meröppet på Moras biblioteks
filialer. Det krävs dock ytterligare en investering för 
att lösa in och utpasseringen i lokalerna. Medel för 
att kunna upphandla återstående teknik söks från 
Kulturrådet 2019.

Det blir en utmaning att locka nya besökare till 
den öppna fritidsverksamheten på Rosa Huset. På 
ett par års sikt är det dock fullt möjligt att nå målen 
med besöksantal och antalet ungdomsinitierade 
projekt.

Sedan några år tillbaka har det funnits externa 
medel från Kulturrådet att söka för kulturskolor i 
landet. Kulturskolan Miranda i Mora har fått bidrag 
alla år; läsåret 2018–2019 var bidraget 450 tkr. 
Nya målgrupper har nåtts, till exempel barn i socio
ekonomiskt utsatta familjer, nyanlända ungdomar 
och barn med funktionsnedsättningar. Till största 
delen har aktiviteterna varit avgiftsfria för eleven. I 
budgeten som togs i riksdagen i december 2018 är 
det riktade bidraget borttaget och är inte möjligt att 
söka för läsåret 2019–2020.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Förvaltningen gjorde ett överskott på 622 tkr.

Extra kostnader tillkom för rekrytering av en 
ny förvaltningschef och konsulttjänster, samtidigt 
som förvaltningschefskostnaden var starkt under
budgeterad. En investering i RFIDteknik på Mora 
bibliotek samt tillhörande utrustning och extra 
personal för att införa tekniken gjordes. Sommarens 
värmebölja föranledde en upphandling av en ny klimat
anläggning till Mora kulturhus för att besökare och 
personal skulle kunna vistas i huset.

Under året prognosticerades ett underskott. Att det 
kunde vändas till ett överskott beror på en vakans 
på kulturskolan och att en anställd finansierades 
med externa pengar. De centrala anvisningarna om 
återhållsamhet med kostnader ledde till restriktivitet 
med vikarier, påverkade öppethållandet på biblio
teket och arbetet med att nå nya besökare till den 
öppna fritidsverksamheten, Rosa Huset.

Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Från den 1 januari 2019 finns en ny kultur och 
fritids förvaltning. Den blir fullt bemannad, eftersom 
vakanser har tillsatts eller kommer att  tillsättas. Kost
nader för fritidsdelen av förvaltningen  tillkommer, 
och budget för det överförs från  tekniska förvaltningen. 
En kontinuerlig dialog måste föras mellan förvaltning
arna, så att fritidsdelen blir rätt finansierad.

Mora kommuns kulturpris 2018 tilldelades Lars Arne Håll och Barbro Wallin. Arne Håll för sitt hantverk och arbete 
med att hålla seden kring kyrkbåtarna vid liv, och Barbro Wallin för sitt arbete med att bevara traditionen kring 
morabanden för eftervärlden. 

Kulturnämnd
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 1 167 140 1 027 762
Övriga intäkter 1 619 1 447 172 1 620
Summa intäkter 2 786 1 587 1 199 2 382
KOSTNADER
Personalkostnader – 17 502 – 18 261 759 – 17 570
Lokalkostnader – 4 783 – 4 564 – 219 – 4 776
Kapitalkostnader – 105 – 82 – 23 – 77
Övriga kostnader – 6 653 – 5 559 – 1 094 – 6 514
Summa kostnader – 29 043 – 28 466 – 577 – 28 937
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 26 257 – 26 879 622 – 26 555

Per verksamhetsområde
(tkr)  Helår 2018 Helår 

2017

Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Kulturchef – 4 665 – 4 093 – 572 – 3 745
Allmänkultur – 2 651 – 3 443 792 – 3 259
Bibliotek – 7 730 – 7 472 – 258 – 7 875
Kulturskolan – 11 211 – 11 871 660 – 11 668
Summa – 26 257 – 26 879 622 – 26 555

Investeringar

RFIDteknik för biblioteket upphandlades tillsam
mans med Älvdalens bibliotek. Kostnaden för RFID 
fick göras som en investering, och kapitalkostnaden 
belastar bibliotekets budget 2018 och två år framåt.

Årets nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 

2018
Redovisat 

2017

RFID-teknik på biblioteket 214 0
Summa 214 0

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 34 34
Sjukfrånvaro (%) 3,8 1,1

Nyckeltal
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Andelen barn 7–15 år som är elever i 
kulturskolan ska minst bibehållas. (%) 23 24
Antalet besökare till rosa Husets öppna 
fritidsverksamhet ska minst bibehållas. 5 593 18 760
Nöjd-medborgar-index avseende 
biblioteket ska minst bibehållas. 7,7 7,6

Kulturnämnd
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Inledning
Mora gymnasiums vision Varje elev ska  utvecklas 
mot sin fulla potential präglade alla former av 
beslut. Ledorden trygghet, respekt, engagemang och 
kvalitet vägledde.

Ungdomsgymnasiet fortsatte att ha en hög 
andel (70 procent) elever från samverkansområdet 
som började i årskurs 1. Ungdomsgymnasiet blev 
certifierad FN-skola, vilket förstärker arbetet med 
allas lika värde.

Vuxenutbildningen omorganiserades, så att 
grundläggande vuxenutbildning nu finns på alla tre 
orterna Mora, Orsa och Älvdalen.

Idrottsutbildningarna höll fortsatt hög 
kvalitet med många elever som sökte, exempelvis 
400 sökande till 14 platser på hockeygymnasiet. 
Idrottseleverna presterade fina resultat, bland annat 
ett ungdoms-VM-silver i rodd.

I medarbetarenkäten syntes en ökning av perso-
nalens trivsel.

Viktiga händelser
I vuxenutbildningen pågår ett arbete för att öka flex-
ibiliteten, både när det gäller startdatum, plats och 
studietakt. På den grundläggande vuxenutbildningen 
antas eleven till ett kurspaket för ökad flexibilitet och 
en hållbar studieplan. Omorganisationen av vuxen-
utbildningen påverkade gymnasienämndens budget, 
eftersom den genomfördes utan utökad ram.

Ungdomsgymnasiet arbetade med närvaroplanen. 
Den viktigaste förutsättningen för att klara sin gym-
nasieexamen är att vara närvarande på lektionerna. 
Av dem som deltog i EU-projektet Plugga klart gick 
67 procent av eleverna färdigt sin utbildning, jämfört 
med målet för projektet som var 40 procent. På hös-
ten inleddes ett stort kollegialt arbete för att utveckla 
digital kompetens och förändra arbetet med digitala 
verktyg i undervisningen och därmed pedagogiken.

Gymnasienämnden har ansökt om att få ge 
International Baccalaureate, IB, som är en treårig 

Gemensam
gymnasienämnd

Ordförande: Håkan Yngström (Orsa)
Förvaltningschef:  Lena Rowa (t f)
Förvaltning: Gymnasieförvaltningen
Värdkommun:  Mora

internationell gymnasieutbildning helt på engelska. 
Om ansökan godkänns startar utbildningen 2020.

Nämnden ansökte också om yrkeshögskola med 
inriktning robot- och CNC-tekniker i tillverknings-
industrin i samarbete med branschen.

Gymnasienämnden visade underskott, som med-
förde flera effektiviseringsåtgärder. 

Underskottet berodde på lägre bidrag från Mig-
rationsverket och högre kostnader på grund av fler 
elever än budgeterat.

Analys av måluppfyllelsen
Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential
Andelen elever med examen från de högskole-
förberedande programmen ökade med 1,8 procent 
till 95,9 procent (snitt i riket 91,4). Andelen elever 
med examen från yrkesförberedande program var 
93,1 procent (riket 88,4). Fler elever än tidigare 
fick reducerade studieplaner tidigt i programmen. 
Ett mål var att främja närvaron. Resultatet blev att 
avhoppen minskade och fler elever fick examen eller 
studiebevis.

Säkerställa kompetensförsörjningen i regionen
Under höstterminen antogs färre elever till lärlings- 
eller yrkesutbildning på vuxenutbildningen än målet. 
Till stor del berodde det på att vård och omsorg hade 
lärarbrist.

Kostnadseffektiv verksamhet och organisation
Ekonomin var ansträngd främst på grund av de 
interkommunala ersättningarna och ökade kost-
nader för it. Under hösten sattes restriktioner in 
för att nå en budget i balans. Ett sent beslut från 
Migrationsverket bidrog till ett ökat underskott med 
3 mkr. Underskottet slutade på 4,3 mkr. Inför 2019 
har förvaltningen tagit fram effektiviseringsåtgärder 
för en budget i balans.
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Gemensam
gymnasienämnd

Skolan ska vara en trygg arbetsplats
Andelen elever som känner sig trygga på skolan var 
83 procent. Nämnden behöver öka svarsfrekvensen 
på elevenkäten för att få en bättre bild. Personalens 
trivsel ökade och samtliga mätpunkter på personal-
enkäten låg högt.

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
Valet av fokusområden för läsåret 2018/2019 ska 
bidra till måluppfyllelsen, liksom närvaroplanen 
för att få fler elever att klara gymnasieexamen. 
Idrottsgymnasiet fortsätter att utvecklas med fler 
RIG-utbildningar (riksidrottsgymnasium) eftersom 
det finns efterfrågan från Riksidrottsförbundet och 
lokala idrottsföreningar.

Ett treårigt arbete om digitalisering präglar förvalt-
ningens utvecklingsarbete för formativt lärande 
och ”delakultur”. Vuxenutbildningen ska fortsätta 
utvecklas, så att den blir mer individualiserad, flex-
ibel och inte styrd av tid och plats. Den ska också 
verka för fler lärcentra för att nå fler elever. I nära 
samarbete med olika branscher och arbetsförmed-
lingen kartläggs behoven av kompetens. Gymnasie-
förvaltningen försöker möta behoven genom att 
inrätta lärlingsutbildningar, individuella val (brand 
och räddning) samt starta yrkeshögskola.

Det är viktigt med bra marknadsföring och aktivi-
teter där Mora gymnasium visas upp för att få elever 
att välja skolan i första hand.

Framtid
Gymnasiet behöver nya lokaler för att ändamålsenlig 
undervisning ska kunna bedrivas. I väntan på dem 
krävs underhåll av skolans nuvarande lokaler. Det 
finns ett stort behov av elevboenden i närheten av 
gymnasiet för idrottseleverna. Rekrytering av lärare 
med rätt behörighet är en stor utmaning. Ändamåls-
enliga lokaler kan påverka lärare att ta anställning 
vid Mora gymnasium. Nya digitala lösningar för till 
exempel vuxenutbildningen kan göra att fler kan 
delta på ett mer individuellt och flexibelt sätt. Kom-
petensbristen kommer att bli kännbar för gymna-
siet, eftersom för få utbildar sig till lärare för att de 
ska kunna motsvara pensionsavgångarna.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos 
Gymnasienämnden (Mora) redovisar ett underskott 
på 4 395 tkr. De riktade statsbidragen avvek negativt 
med 1 844 tkr, vilket berodde på att bidragen från 
Migrationsverket blev mycket lägre än budgeterat. 
Försenade besked och beslut angående bidragen för-
svårade prognosarbetet.

Övriga intäkter avvek positivt, vilket främst 
berodde på för lågt budgeterade intäkter för lokal-
hyror och övriga bidrag.

Personalkostnaderna avvek negativt med 34 tkr. 
Lokalkostnaderna översteg budget med 110 tkr, 
beroende på utökad lokalyta. Kapitalkostnaderna 
översteg budget med 96 tkr, beroende på att invest-
eringar som inte var budgeterade gjordes.

Övriga kostnader avvek negativt med 2 652 tkr, 
främst på grund av för höga läromedels- och 
it-kostnader, samt för att fler elever än budgeterat 
valde att studera på annan ort.

Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Åtgärder för budgetbalans på kort sikt är 9 indragna 
heltidstjänster på gymnasiet 2019. Antalet elever 
på språkintroduktion kommer att minska och 
 arbetssätt ändras på svenska för invandrare, SFI. 
SFI Särna omorganiseras från februari 2019. En 
utredning undersöker om det är möjligt att driva en 
av cafeteriorna på annat sätt för att minska kostnad-
erna. På ledningssidan tillsätts inte en tänkt biträ-
dande rektor. Förstelärarna får tillfälligt undervisa 
mer. Utöver det har nämnden en effektivisering 
på 2,6 mkr att fatta beslut om under 2019 för att 
komma ner i ram.

På längre sikt behöver gymnasiet se över vilka verk-
samheter som ska finnas där eller få utökad ram 2020.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 8 869 10 713 – 1 844 11 470
Övriga intäkter 16 708 16 367 341 17 465
Summa intäkter 25 577 27 080 – 1 503 28 935
KOSTNADER
Personalkostnader – 60 024 – 59 990 – 34 – 57 469
Lokalkostnader – 11 041 – 10 931 – 110 – 14 144
Kapitalkostnader – 883 – 787 – 96 – 787
Övriga kostnader – 50 055 – 47 403 – 2 652 – 47 677
Summa kostnader – 122 003 – 119 111 – 2 892 – 120 077
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 96 426 – 92 031 – 4 395 – 91 142

GeMensaM GYMnasienäMnd
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 Per verksamhetsområde 
Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Direkta (inklusive 
ej fördelade) – 9 912 – 13 236 3 324 – 10 948
Gymnasiet – 68 886 – 70 188 1 302 – 68 109
Gysär – 4 704 – 4 933 229 – 4 210
Gruv – 1 988 – 1 804 – 184 – 1 758
Gyvux – 3 105 – 2 978 – 127 – 2 896
Särskild vux – 1 010 – 1 587 577 – 956
SFI – 1 562 – 814 – 748 – 1 417
Högskolecentrum – 864 – 825 – 39 – 849
Ej fördelade medel
Politiska kostnader – 63 63
Summa – 92 031 – 96 426 – 4 395 – 91 142

Investeringar
Årets nettoinvesteringar  
(tkr)

Redovisat 
2018

Redovisat 
2017

Trämaskiner med mera, Lernia 480
Svarv med mera, Edströms 906,4
Summa 1 386,4

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 192 186
Sjukfrånvaro (%) 3,1 3,4

Nyckeltal
Nyckeltal Utfall 

2018
Utfall 
2017

Antal elever per lärare 9,4 10,8
Kostnad vuxenutbildningen totalt 7 679 8 511

GeMensaM GYMnasienäMnd

Elever i årskurs 9 på Morkarlbyhöjdens skola fick i uppdrag att designa en energismart framtid i projektet  Gnistan. 
De fick välja att antingen utveckla hemmet, samhället eller återvinningen och använda sig av teknologi som redan 
finns. Förstapristagarna Hedvig Karlsson, Isabella Skogs och Alva Thom (ej med på bild) utvecklade en ljud transformator 
som förvandlar buller till elektrisk energi. Foto: Anna Karin Wiberg.
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Gemensam
servicenämnd för IS/IT

Inledning
Året innebar en hel del förändringar och ökad arbets-
belastning på många plan. IS/IT-enheten fokuserade 
på att etablera förvaltningsobjekt, stärka säkerhets-
arbetet och på omorganisation.

Organisationen på IS/IT anpassades för att nämn-
den enklare ska kunna uppnå målen. Organisation, 
roller och fora förtydligades. Två rekryteringar 
gjordes, en som ska stärka digitaliseringsarbetet och 
en till Service desk. Resurser omfördelades också för 
att förbättra säkerhetsarbetet.

Driften hanterade en ökning av klienter med 36 
procent från cirka 8 100 till cirka 11 000. Ökningen 
bestod till största delen av iPads  på skolan och 
mobiltelefoner i administrationen.

Viktiga händelser 
Två allvarliga incidenter inträffade i april och maj. 
De ledde till att större delen av kommunens system 
fick prestandaproblem. Incidenterna berodde på 
problem med lagringslösningen. Med anledning av 
det inträffade vidtogs felavhjälpande åtgärder.

En digitaliseringsledare rekryterades, som ansvarar 
för att leda, samordna, utveckla och följa upp kommu-
nernas övergripande arbete med digitalisering.

Enheten omorganiserades för att skapa förut-
sättningar för att den effektivt ska kunna nå de 
över gripande målen. Några nya team skapades och 
dessutom förtydligades roller, ansvar och fora.

En ny telefonioperatör, Telenor, upphandlades 
och tog över i november.

Analys av måluppfyllelsen
Underlätta chefers och medarbetares vardag
Nämndmålet består av tre verksamhetsmål – rätt 
hårdvara, rätt IT-system och rätt digital kompetens.

Rätt hårdvara. Skolan fick hjälp med att ta fram 
hårdvara och tillbehör som ska passa elevernas 
behov bättre. Mobiltelefonparken uppdaterades.

Rätt IT-system. Projektkontoret arbetade med ett 
antal projekt för att upphandla och införa IT- system, 
exempelvis IT-system för pedagogisk dokumentation 
i förskolan, lärplattform för skolan och ärendehante-
ringssystem för kontaktcenter i Älvdalen.

Rätt digital kompetens. Utbildningsfunktionen 
administrerade och genomförde ett fyrtiotal utbild-
ningar.

Kommande år införs verksamhetsmålet Rätt 
support. Redan 2018 genomförde enheten åtgärder 
som att i Service desk ha fast personal och förstärka 
Service desk med en resurs.

Bidra till ekonomiskt hållbara IT-investeringar
Nämndmålet består av tre verksamhetsmål – 
välplanerade och realistiska IT-investeringar, håll-
bara IT-investeringar samt stabil och säker drift.

Välplanerade och realistiska IT-investeringar. 
Projektkontoret arbetade med ett antal projekt 
för att införa och utveckla IT-system, exempelvis 
dalagemensam telefoni samt uppgradering av eko-
nomienheternas och miljökontorens IT-system.

Hållbara IT-investeringar. Två förvaltnings-
etableringar genomfördes och årets mål uppfylldes 
därmed. Totalt är nu fyra av nio objekt etablerade. 
Dock finns problem med att verksamheterna inte har 
resurser att tillsätta som förvaltningsledare, vilket leder 
till att effekterna av objektförvaltningen inte uppnås.

Stabil och säker drift. En strategisk resurs 
tillsattes för att arbeta med IT-säkerhet. En ny 
IT-säkerhetspolicy togs fram liksom nya rutiner 
för allvarliga incidenter och IT-säkerhetsincidenter 
samt mallar för systemsäkerhetsbeskrivning och 
riskanalys. Ett antal tekniska säkerhetshöjande 
aktiviteter genomfördes.

Ordförande: Mikael Thalin (Orsa)
IS/IT-chef: Matthias Grahn
Förvaltning: Kommunledningskontoret
Värdkommun: Mora
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Åtgärder för att nå måluppfyllelse
För att uppnå högre måluppfyllelse behövs utökade 
resurser inom projekt, förvaltning och drift samt att 
verksamheterna avsätter tid för förvaltning. Dessa 
åtgärder blir till utmaningar, eftersom resurserna i 
kommunerna är ansträngda.

Framtid
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste för-
ändringsfaktorn i samhället. Med hjälp av digital-
isering kan kommunerna uppnå högre effektivitet, 
kvalitet, snabbare handläggning, ökad tillgänglighet, 
färre felaktigheter och högre säkerhet. Dessutom 
krävs interna e-tjänster för att möta de demografiska 
problem som kommunerna står inför.

IS/IT-enheten påverkas starkt av i vilken takt 
digitaliseringen utvecklas i kommunerna.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
På helår redovisas ett resultat på 0 tkr. Det ursprung-
liga överskottet var 3 463 tkr, vilket återfördes till 
kommunerna och bolagen enligt den procentuella 
andel som de nyttjat abonnemangstjänster för.

Överskottet bestod främst av lägre personalkost-
nader, lägre kapitalkostnader än budgeterat, buffert 
för licenser som inte nyttjades och av telefonikost-
nader som var budgeterade, men inte nyttjades.

Strategi och ledning hade lägre kostnader än 
budgeterat på grund av en tjänst som tillsattes först 
i augusti.

Driftens intäkter från abonnemangstjänster var 
lägre än budgeterat. Intäkterna borde ha varit ännu 
lägre, eftersom budgeterade intäkter för telefoni inte 
debiterades. Det täcktes dock av högre intäkter, bland 
annat beroende på fler användare, servrar, elev-iPads, 
accesspunkter och licenser. Personalkostnaderna var 
lägre än budgeterat på grund av en tjänst med lägre 
lönekostnader än budgeterat samt sjukskrivningar 
och föräldraledighet. Lokalkostnaderna var något 
högre än budget på grund av mindre ombyggnader 
och förbättringar av arbetsmiljön i lokalerna. Kapital-
kostnaderna var lägre än budgeterat på grund av en 
investering som aktiverades sent och för att inte hela 
budgeten användes. Kostnaderna för licenser var 
lägre än budgeterat på grund av en buffert som inte 
behövde nyttjas. Konsultkostnaderna var mycket 
högre än budgeterat. Hälften av dem härrör från 
incidenterna i april och maj.

Projektkontoret hade högre intäkter än budget. 
Överskottet berodde till största delen på ett par 
stora projekt, såsom de dalagemensamma projekten, 
införandet av en ny telefonioperatör och på den 
automatiserade gymnasieantagningen.

Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Kortsiktigt kan servicenämnden besluta om prisjuster-
ingar i tjänstekatalogen. Långsiktigt behöver verk-
samheterna bli bättre på att planera sina inköp och 
förändringar samt meddela IS/IT, så att en rättvisande 
budget kan göras. En förutsättning är att förvaltning 
etableras där varje objekt planerar sin IT-utveckling.

GeMensaM servicenäMnd för is/iT
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2018
Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade 
statsbidrag
Övriga intäkter 27 928 31 568 –3 640 30 110
Summa intäkter 27 928 31 568 –3 640 30 110
KOSTNADER
Personal
kostnader –13 722 –14 538 816 –12 347
Lokalkostnader –861 –746 –115 –1 064
Kapitalkostnader –3 982 –4 449 467 –4 722
Övriga 
kostnader –9 363 –11 835 2 472 –10 005
Summa kostnader –27 928 –31 568 3 640 –28 138
NETTOKOSTNAD, 
RAM 0 0 0 1 972

Per verksamhets område
Helår 
2018

Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Strategi och 
ledning –2 110 –2 386 276 –1 749
Drift 6 083 3 175 2 908 4 420
Projektkontor 228 0 228 –30
Förvaltning –738 –789 51 –671
Återfört –3 463 0 –3 463 –1 971
Summa 0 0 0 0

Investeringar
Kommentar till utfall och prognos
Ungefär 86 procent av investeringsbudgeten aktive-
rades. Den största delen avser investeringar för att 
utöka och förnya infrastrukturen för datacenter.

Årets nettoinvesteringar 
(tkr) 

Redovisat 
2018

Redovisat 
2017

Utvecklingsmedel 3 år 0 245
Utvecklingsmedel 5 år 0 0
Infrastruktur 5 år 4 084 2 216
Server och lagring 3 år 2 107 510
Säkerhet och backup 3 år 0 0
Möbler 0 56
Summa 6 191 3 027

Personalredovisning
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 26 25
Sjukfrånvaro (%) 10 3,1

Två rekryteringar genomfördes, en för digitaliserings-
arbetet och en som ska stärka Service desk. Resurser 
omfördelades så att enheten bättre ska kunna möta 
behoven.

IS/IT-enheten tog emot fem praktikanter från 
högstadiet.

Nyckeltal
Nyckeltal Utfall 

2018
Utfall 
2017

Mobiltelefoner 2 224 0
Datorer 3 181 3 881
MacBooks 1 479 1 476
iPads 4 102 2 750
Klienter totalt 11 006 8 107

Klienter för administrationen (%) 37,9 21,8
Klienter för elever (%) 62,1 78,2

Användarkonton 9 053 8 893
Servrar 158 148
Trådlösa accesspunkter 941 829

Felanmälningar (incidents) 6 547 6 583
Beställningar (service requests) * 5 289
Ärenden totalt * 11 872

Nöjdkundindex (NKI) 4,01 4,08
*Det har inte varit möjligt att få ut tillförlitlig statistik.

GeMensaM servicenäMnd för is/iT
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Inledning
Nämndens verksamhet bedrevs på ett fullgott sätt 
och med god ekonomisk hushållning. 

De främsta utmaningarna var arbetet med snabb 
hemgång från sjukhusvistelse av utskrivningsklara 
patienter, införandet av ett nytt verksamhetssystem 
och den nya arbetsmetoden IBIC (individens behov i 
centrum). 

Viktiga händelser
En ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (SUS), med ett nytt regio-
nalt avtal och riktlinjer började gälla i januari. Avta-
let innebär snabb hemtagning av utskrivningsklara 
patienter från tidigare fem dagar till två, vilket krä-
ver god samverkan mellan slutenvård, primärvård, 
handläggare och verkställighet.

Verksamhetssystemet Life Care infördes under 
hösten, liksom arbetsmetoden IBIC. IBIC kräver 
längre handläggningstid, vilket innebär att antalet 
ärenden per handläggare måste minska. Hand-
läggarna hann inte med uppföljningar av särskilt 
boende (säbo) i samband med att IBIC infördes. 
Handläggare inom LSS har sedan tidigare inte följt 
upp tillsvidarebeslut på grund av vakanta tjänster.

Den nya förvaltningslagen föranledde att delega-
tionsordningen reviderades och att medarbetarna 
fick genomgå en juristledd utbildning.

Analys av måluppfyllelsen
Antalet barnsamtal och föräldrasamtal i samband med 
samarbetssamtal vid familjerätten ökar för varje år.

Sedan tidigare har det funnits en ambition att 
införa utredning, beslut och uppföljning i enlighet 
med IBIC. Införandet påbörjades under hösten.

Målet för antalet överklagningar per år uppfylldes 
och tas inte med i nämndplanen 2019.

Brukarenkäter genomfördes delvis i respektive 
kommun, där myndighetsutövningen ingår.

Åtgärder för att nå måluppfyllelse
Arbetet med utskrivning från sluten vård förändrades 
under våren, så att tre handläggare arbetade heltid 
med snabb handläggning och hemtagning. För att 
klara arbetsbelastningen det innebär med kortare tid 
för hemtagning anlitades ytterligare en handläggare 
under våren. Vid jul och nyår samverkade handläg-
gare, primärvård och verkställighet och bemannade 
under tre röda helgdagar för att möta behovet och 
undvika kostnader.

Familjerätten hade en markant ökning av antalet 
ärenden med hög arbetsbelastning som följd. Det 
var både ärendena från tingsrätten och samarbets-
samtalen som ökade. Familjerättssekreterare från 
andra kommuner lånades in till särskilda utredningar.

Objektförvaltningsplanen var inte klar och ingen 
objektförvaltningsledare var tillsatt, vilket försvå-
rade införandet av Life Care. Det visade sig även att 
det behövdes stöd i form av superanvändare som 
kunde hjälpa till på plats när systemet infördes. De 
utsågs bland de befintliga medarbetarna och utbild-
ades för ändamålet.

För att kunna genomföra uppföljningar i tid enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och frigöra tid för 
handläggarna behöver det administrativa stödet till 
Norra Dalarnas Myndighetsservice utökas.

För att höja kvalitet, bemötande och tillgänglighet 
finns möjlighet att använda Skype-samtal och sms-
tjänst. Handläggarna har fått utbildning, men alla 
har inte börjat använda tjänsterna ännu.

Framtid
Familjerättens ökade ärendemängd behöver följas 
upp och åtgärdas, för att handläggningen ska vara 
rättssäker och kostnader för externa konsulter ska 
kunna undvikas.

Från den 1 januari 2019 gäller nya lagregler om 
föräldraskap. Lagen föregicks av regeringens pro-
position 2017/18:155, Modernare regler om assist erad 

Gemensam nämnd för  
social myndighetsutövning

Ordförande: Håkan Yngström (Orsa)
Myndighetschef:  Karin Hansson
Förvaltning: Socialförvaltningen
Värdkommun:  Mora



64

Gemensam nämnd för
social myndighetsutövning

befruktning och föräldraskap. Lagen innebär utökade 
arbetsuppgifter för familjerätten och berör följande 
områden:
• socialnämndens utredning när en ensamstående

kvinna fått barn genom assisterad befruktning
• socialnämndens utredning och fastställande av

faderskap och föräldraskap
• föräldraskap vid ändrad könstillhörighet och

socialnämndens utökade behörighet att – under
vissa omständigheter – medverka vid faststäl-
lande av faderskap när ett barn har hemvist
utomlands.

Superanvändarna, som utsågs när verksamhets-
systemet Life Care infördes, behöver tid för att ge det 
stöd som krävs.

Arbetsmetoden IBIC kräver längre handlägg-
ningstid och medför att handläggarna behöver ha 
färre ärenden.

Det administrativa stödet till Norra Dalarnas 
Myndighetsservice behöver utökas för att frigöra 
resurser för handläggarna, så att de ska kunna 
genomföra uppföljningar i tid enligt SoL och LSS.

De personella resurserna behöver utökas för att 
säkra bemanning, kompetens och minska sårbarhe-
ten. Det ska skapas en tydlighet i styrning, ledning 
och uppföljning. Vidare behöver Norra Dalarnas 
Myndighetsservice förtydligas vad gäller organisa-
tion, ekonomi och styrning.

Utvecklingsarbetet med digitalisering fortsätter.
Under 2019 utreds förenklad biståndsbedömning 

som underlag för beslut i nämnden.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
För 2018 redovisas ett överskott på 21 tkr. Det 
ursprungliga resultatet var ett underskott på 793 tkr.  
Eftersom verksamheten är intäktsfinansierad via 
samverkanskommunerna debiteras underskottet 
enligt den procentuella fördelningen Mora 57 pro-
cent, Orsa 21 procent och Älvdalen 22 procent. 

Kostnader tillkom för administration (500 tkr)
och för en hyreshöjning (737 tkr) som inte fanns 
med i budgeten. Införandet av Life Care och IBIC 
genererade högre utbildningskostnader än ramen. 
Arbetet med utskrivning från sluten vård förstärktes 
med en handläggare mars–juni. Kostnaden täcktes 
av vakanser, tjänstledigheter och vård av barn.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 2018 Helår 

2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade 
Statsbidrag
Övriga intäkter 16 398 15 585 813 13 765
Summa intäkter 16 398 15 585 813 13 765
KOSTNADER
Personalkostnader – 13 773 – 13 815 42 – 11 970
Lokalkostnader – 821 – 501 – 320 – 410
Kapitalkostnader
Övriga kostnader – 1 783 – 1 269 – 514 – 1 348
Summa kostnader – 16 377 – 15 585 – 792 – 13 728
NETTOKOSTNAD, 
RAM 21 0 21 37

Investeringar
Inga investeringar gjordes.

Personal
Personalredovisning År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 24 21
Sjukfrånvaro (%) 5,67 5,39

GeMenSaM näMnd för SOcial MYndiGHetSutövninG
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Gemensam
Servicenämnd Lön 

Årets händelser
• Morastrand AB tillkom som kund och den första

löneutbetalningen skedde i april.
• GDPR:s införande krävde översyn och

dokument ation av rutiner och processer runt
personuppgifts hantering. 

• Chefer och viss administrativ personal i kommu-
nen utbildades i rapport- och statistikprogrammet
Beslutsstöd.

• En kvalitets- och utvecklingssamordnare anställ-
des. Eftersom arbetet blir mer och mer komplext
och antalet kunder blir fler, ökar behovet av kon-
troller och samordning.

• I september pågick arbete med utbetalningar
och bokföring av löner och ersättningar till följd
av skogsbranden i Trängslet. Utbetalningarna
låg sedan till grund för återsökning av medel
från MSB och länsstyrelsen.

• I oktober skickades en kundundersökning till alla
chefer. Resultatet och åtgärderna redovisades för
verksamhetsrådet, servicenämnden, presidiet och
alla deltagande chefer.

• Arbetet med den nya kunden Brandkåren Norra
Dalarna påbörjades i oktober och den första
löneutbetalningen skedde i januari 2019.

Årsskiftet 2018/2019 innebar en ovanligt hög arbets-
belastning till följd av omorganisationer och lag-
ändringar som krävde stora förändringar i systemen.

Nämndens uppdrag
Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Löneservice 
sköter löneadministrationen åt kommunerna och de 
kommunala bolagen Nodava AB, Orsabostäder AB, 
Orsa Lokaler AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och 
Morastrand AB. Även arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i bolagens moder- och systerbolag 
hanteras. Från och med 2019 sköter nämnden även 
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarnas 
löner. Totalt hanterar enheten löneutbetalningar för 
14 arbetsgivare och betalar ut närmare 5 000 löner 
till ett nettobelopp av cirka 72 mkr per månad.

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer 
inom det löneadministrativa området. Arbetet består 
bland annat av support, utveckling av systemstöd 
inom löne- och personalområdet, uttag av rapporter 
och personalstatistik till chefer och myndigheter, 
inlämning av underlag till pensioner och informa-
tion om försäkringar. Enheten har 12,25 tjänster. 

Löneservice är en resultatenhet som finansierar 
verksamheten genom sålda tjänster i form av löne-
specifikationer per kommun och månadsavgifter 
från de kommunala bolagen.

Ordförande: Malin Höglund (Mora)
Förvaltningschef:  Mariana Resar Bogg
Förvaltning: Norra Dalarnas Löneservice
Värdkommun:  Älvdalen
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Framtid 
Upphandlingen av en ny pensionsförvaltare påbörjas 
våren 2019.

Tekniklyftet av HR-systemet står i fokus 2019. Stora 
förbättringar i det och i schema- och bemannings-
systemen finns i planen. Systemen ska integreras, bli 
mer användarvänliga och helt webbaserade. 

Förhoppningen är att digital rapportering för 
förtroendevalda blir verklighet under 2019.

Målet att lönerapporteringen ska vara helt digital 
2020 är möjligt att uppnå. Det som skulle kunna 
lägga hinder i vägen är stora lag- eller avtalsändringar 
eller större verksamhetsförändringar som kräver 
förändringar och omstrukturering i systemen.

Framtidens lönearbete kommer att bestå av kon-
troller, systemunderhåll, service och support. Vissa 
processer kan automatiseras. Det finns också möjlig-
heter att införa artificiell intelligens, eftersom många 
processer är regelstyrda och återkommande.

Ekonomi
Norra Dalarnas Löneservice visade ett överskott på 
253 tkr. Det bestod främst av intäkter tack vare fler 
lönespecifikationer än beräknat och avgifter från 
tilläggstjänster. Överskottet återbetalas till kom-
munerna i samband med januaris fakturering. För 
Moras del 148 tkr.

NoRRa DaLaRNas LöNeseRvice
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Nämnden för kostsamverkan är gemensam för 
Landstinget Dalarna och Mora kommun och har 
ansvar för kost till patienterna vid Mora lasarett 
samt till vårdtagare och boende i kommunens äldre
omsorg. Maten produceras i Aromköket vid Mora 
lasarett och levereras till äldreboenden och till 
 lasarettets avdelningar.

Verksamheten
Samverkansavtalet mellan kommunen och lands
tinget löper till och med den 31 december 2019. 
Mora kommun gav 2017 konsultfirman Dining 
Development AB i uppdrag att utreda kostsam
verkans framtid. Rapporten med analys och förslag 
redovisades i början av året. Utredningen har efter 
det fortsatt.

En analys av årets producerade portioner visade 
att kommunens totala volym uppgick till 95,7 procent 

av den budgeterade volymen. Antalet brukare mins
kade, liksom specialkoster och matlådor. Minskning 
av frukost skedde generellt. En verksamhetsöversyn 
av frukostservering för att få likvärdiga serveringar 
vid kommunens hemtjänstavdelningar genomfördes.

Verksamheten arbetar ständigt för att minska 
svinnet, analysera varför det har uppstått och  arbetar 
med åtgärdsplaner.

Framtid
År 2019 inleds en utredning om framtida kost
försörjning i Region Dalarna. Resultatet ska  stämmas 
av med tidigare kostutredningars.

Arbetet med benchmarking fortsätter med ambi
tionen att framförallt minska svinnet.

En processägare för kost och måltid rekryterades 
till Regionservice, vilket innebär ett kompetens
tillskott i det strategiska planeringsarbetet. 

Gemensam nämnd 
kostsamverkan

Förvaltningschef: Viktor Zakrisson (Leksand)
Värdorganisation: Landstinget Dalarna
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Mora-Orsa miljönämnd

Nämnden gjorde en omfattande uppgradering av 
verksamhetssystemet, vilket innebar förändrade 
arbetssätt och nya rutiner. Medarbetare utbildades, 
som i sin tur lärde upp kollegerna på kontoret. Det 
här tog mycket tid i anspråk och en del återstår fort
farande att göra.

Tillsynen av enskilda avlopp tog ordentlig fart i 
både Orsa och Mora kommuner. En mässa för fast
ighetsägare som är på gång att åtgärda sina avlopp
sanläggningar genomfördes. Den var välbesökt och 
uppskattad.

I samband med årsredovisningen 2017 i Orsa 
kommun fick miljönämnden en anmärkning av 
revisorerna. Därför togs en handlingsplan för 
utvecklingsarbete fram som nämnden arbetat efter 
med kontinuerlig uppföljning.

Cirka 90 procent av den planerade tillsynen 
och kontrollen genomfördes både inom miljö och 
livsmedel, vilket var ett bra resultat jämfört med 
tidigare år.

Viktiga händelser
Nämnden ordnade mässor, deltog i företagsfrukostar 
och informerade via Facebook och webbplats för att nå 
ut med information och ge råd till både privatpersoner 
och företag. För att skrivelser och beslut ska vara rätts
säkra och enkla att förstå sågs de över löpande. En ny 
inspektionsrapport för livsmedelskontrollen togs fram 
och miljökontoret deltog i en utbildning om hur man 
skriver lättförståeliga beslut. Ett utvecklingsarbete 
för att förbättra och utveckla tillsynen och kontrollen 
pågick.

Inom miljöbalkens område lades fokus på energi
tillsyn, miljögifter, förorenade områden, enskilda 
avlopp och hälsoskyddstillsyn.

Livsmedelsverket har bedömt inom vilka områden 

de största riskerna finns för människors hälsa och 
har satt operativa mål kring det. Miljönämnden 
fokuserade på att genomföra kontroller som leder till 
att de nationella operativa målen nås.

Den planerade tillsynen med inriktning på avfall 
genomfördes. Nämnden tittade på hur man hanterar 
och tar hand om avfall på bland annat motorbanor, 
förbränningsanläggningar, fordonsservice, jordbruk, 
skolor och förskolor. Företagen var bra på att sortera 
ut sitt farliga avfall, men det finns utvecklingsmöjlig
heter när det gäller plastförpackningar och övrigt 
plastavfall.

Framtid
Inför 2019 behövs ytterligare medarbetare om 
nämnden ska kunna utföra sitt grunduppdrag.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit 
fram en ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljö
balken. Underlaget behöver anpassas till nämndens 
verksamhet. Det beräknas att vara klart 2019 och en 
ny taxa kan gälla från den 1 januari 2020. 

Livsmedelsverket håller på med en ny avgifts
modell och en riskklassningsmodell. Avgifts modellen 
ska göra det möjligt att debitera i efterhand. Risk
klassningsmodellen fokuserar på antalet kontroll
besök istället för timmar. Om allt går som planerat 
införs modellerna 2021.

Mora och Orsa kommuner ska 2019 utreda en 
eventuell sammanslagning av miljö och byggförvalt
ningarna. Utredningen ska bland annat ta fram en 
modell för organisationen, förslag på lokalisering, 
ekonomi och resursfördelning.

År 2019 deltar miljökontoret i projektet Främ-
jande myndighetsutövning tillsammans med andra 
myndighetsutövare i Mora, Orsa och Älvdalens 
kommuner.

Ordförande: Christina Bröms
Förvaltningschef: Camilla Björk
Förvaltning: Miljökontoret
Värdkommun: Orsa
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Ekonomi
Miljökontoret redovisar ett underskott som berodde 
på minskade intäkter och högre kostnader för personal 
och IT.

Inom miljöbalkens område berodde underskottet 
på att kostnaderna för tillsynen av enskilda avlopp 
uppstod 2018, men att intäkterna kommer först 2019. 
Inom administrationen berodde underskottet på kost
nader för virtuella servrar på grund av uppgraderingen 
av verksamhetssystemet. Livsmedels området hade 
lägre intäkter och högre lönekostnader än budgeterat, 
vilket gav ett underskott.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2018
Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader –233 –208 –25 –247
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader –4 630 –4 374 –256 –4 543
Summa kostnader –4 863 –4 582 –281 –4 790
NETTOKOSTNAD, 
RAM –4 863 –4 582 –281 –4 790

Per verksamhets-
område 

Helår
 2018

Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Miljönämnd –258 –246 –12 –249
Livsmedel –395 –288 –107 –497
Miljötillsyn –883 –823 –60 –768
Gemensam 
administration –2 697 –2 629 –68 –2 748
Kalkning –155 –125 –30 –83
Naturvård –477 –472 –5 –445
Summa –4 863 –4 582 –281 –4 790
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Inledning
Morastrand AB är ett av Mora kommun helägt bolag 
och har som ändamål att tillhandahålla bostäder och 
lokaler. Det råder stor efterfrågan på bostäder i Mora 
och tillsammans med kommunen tittar bolaget på 
möjligheter till ytterligare produktion.

Morastrand har de senaste åren stärkts ekono
miskt. Det ger ekonomiska möjligheter att bygga 
bostäder de närmaste åren. Några bostadsprojekt är 
igång och några planeras. Åren 2016–2018 byggdes 
77 lägenheter.

På Ljungvägen Canada byggdes 2 hus med 16 
hyresrätter, tvåor och treor med balkong, carport 
och gemensam tvättstuga på gården. Alla lägenheter 
hyrdes ut och inflyttningen var i december.

I området Tuvan byggs 39 hyresrätter i sju plan. 
Byggnaden är modern, men passar samtidigt in 
i Tuvans unika miljö. Byggstarten var i maj och 
inflyttning planeras ske i december 2019.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Utfallet den sista december visade ett negativt resul
tat på 92,3 mkr före skatt. I beloppet ligger kostna
den för lösen av räntederivat om 92,6 mkr. Resul
tatet för den löpande, ordinarie verksamheten blev 
+0,3 mkr mot budgeterade +0,4 mkr.

Budgetavvikelser förekom åt båda hållen. Fastig
hetsskötseln fick högre kostnader för snöröjning 
med cirka 1,5 mkr på grund av den långa och snörika 
vintern, medan kostnaden för extern fastighets
uppföljning och liknande minskade med nästan 
1 mkr. Kostnaderna för skador ökade efter några års 
minskning och överskred det budgeterade beloppet 
med cirka 2 mkr. Det rörde sig främst om takskador 
på grund av snömängden, vattenskador och röksane
ringar. De taxebundna kostnaderna var något högre; 
bolaget sparade genom minskade förbrukningar, 
men sedan kom retroaktiva effektavgifter för fjärr
värmen för perioden 1 april 2016 till 1 april 2018 på 
cirka 0,9 mkr och budgeten överskreds. Räntekost
naderna (de ordinarie) var däremot cirka 4 mkr lägre 
än budgeterat, tack vare att den negativa räntan 
genererade ränteutbetalningar från Kommuninvest. 
Den genomsnittliga räntan blev något lägre och 
upplåning för nybyggnader senarelades på grund av 
god likviditet.

Morastrand AB

Ordförande: Lars Vilhelmsson
Vd: Stefan Larsson
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Driftsredovisning bolag 
Resultaträkning Helår 

2018
Helår 
2017

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Rörelsens intäkter 172 454 171 684 770 168 316
Rörelsens 
kostnader –112 652 –108 110 –4 542 –104 711
Avskrivningar –28 600 –27 891 –709 –27 392
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella 
kostnader –123 520 –35 278 –88 242 –33 041
RESULTAT –92 318 405 –92 723 3 172

Investeringar
Årets nettoinvesteringar (tkr) Redovisat 

2018
Redovisat 

2017

Nyproduktion 66 116 37 969
Mark 456 0
Investeringsbidrag –7 090 –4 779

391
569 6 125

Maskiner och inventarier 1 201 4 297
Summa 62 598 44 003

Personal
År 2018 År 2017

Årsarbetare (antal) 39 36
Sjukfrånvaro (%) 3,5 2,65

Nyckeltal
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Hyresbortfall, % av bostäder 0,4 0,3
Hyresbortfall, % av lokaler 1,1 0,5
Avskrivningar, % av produktionskostnad 2,43 2,33
Bruttoränta, % 15,26 4,6
Belåningsgrad, % 91,83 82,48
Soliditet, % 10,59 14,05
Rörelsemarginal, % 18,17 21,60

Om- och tillbyggnad i befintligt bestånd
Reinvesteringar i befintligt bestånd
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Bolaget äger och förvaltar Mora kommuns återvinnings
central, vatten och avloppsanläggningar, avfalls
anläggningar och svarar för renhållningen (VAverk
samhet) i Mora kommun. Bolaget äger kommunens 
aktier i utförarbolaget Nodava AB, som på uppdrag 
har hand om VAverksamhet och avfall i kommu
nen. Moravatten AB har ingen egen personal, utan 
den finns i Nodava AB.

VA-verksamheten finansieras genom avgifter för 
vattenförbrukning och avloppsrening. Kommunen 
betalar avgift för dagvattenavledning och för en del 
övriga tjänster. Även avfallshanteringen finansieras 
genom avgifter.

Ekonomisk långtidsplan (ELP)
Mora kommuns vatten och avloppsplan  innebär 
omfattande investeringar, flera nya anslutande 
abonnenter och ökade kostnader för  Moravattens 
VA-verksamhet. En analys av kostnader och  intäkter 
för att bedöma om förbrukningsavgifterna  behöver 
anpassas de kommande åren genomfördes. Det 
framtida intäktsbehovet i form av ökade  avgifter 
 simulerades, för att de ska kunna möta kartlagda 
kostnader och samtidigt uppfylla kraven på hantering 
av tillfälliga överuttag och underskott enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Analysen visar att brukningsintäkterna bör höjas 
ett antal år för att möta kostnadsökningen som 
verksamheten står inför. Storleken på höjningen 
beror på om investeringsplanen genomförs eller om 
investeringar av någon anledning inte genomförs 
som planerat. 

VA-verksamheten
Kommunfullmäktige antog 2016 en vatten och 
avlopps plan. Den är en handlingsplan för åren 2015–
2019 med bland annat skydd av vattentäkter, allmän 
vatten- och avloppsförsörjning och utbyggnadsplan 
för allmän VAförsörjning. Planen revideras 2019.

Moravatten AB:s största investeringsprojekt 2018 
var renoveringen av vattentornet i Noret. Projektet 
blir färdigt 2019, sånär som på målning. Den totala 
upparbetade investeringskostnaden var 6,5 mkr. 
Ledningsarbetena i Kyrkogatan gjordes klara. De 
var påkallade av kommunens renovering av gågatan. 
Den totala investeringskostnaden var 2,6 mkr.

En så kallad vägvalsutredning om hur VAanlägg
ningen i Mora ska se ut i framtiden genomfördes 
2016–2017. Bland annat diskuterades om man ska 
koppla samman ledningsnätet i Mora med Orsa, 
eller om Mora ska fortsätta på egen hand. Processen 
ledde fram till att respektive kommun arbetar för att 
lösa sin VAförsörjning var och en för sig. 

Det största VA-projektet var utbyggnad av vatten 
och avlopp i Ryssa. Entreprenaden slutbesiktigades, 
ledningsnätet driftsattes och projektet avrapporterades 
till länsstyrelsen. Den totala upparbetade investerings-
kostnaden var 23,5 mkr. Investeringen ligger till 
grund för utbyggnaden av VA-ledningsnätet till 
Borstnäs. Det arbetet startade och de upparbetade 
investeringarna vid årsslutet var 2,2 mkr.

Bland investeringsprojekten som blev färdiga i 
övrigt kan nämnas renoveringen av VAlednings
nätet vid Badvägen i Kråkberg, med en upparbetad 
investeringskostnad på 2,2 mkr.

Moravatten AB

Ordförande: Joakim Holback
VD: Marilou Hamilton Levin
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Driftsredovisning bolag
(tkr) Helår 2018 Helår 

2017

Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Rörelsens intäkter 67 891 63 190 4 701 63 380
Rörelsens kostnader –61 845 –57 170 –4 675 –57 396
Avskrivningar –5 764 –6 085 321 –4 825
Finansiella intäkter 17 0 17 9
Finansiella kostnader –963 –1 365 402 –1 283
RESULTAT –664 –1 430 766 –115

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 

2018
Redovisat 

2017

Byggnader, mark, ledningsnät 
och inventarier 13 506 34 800
Pågående nyanläggningar 40 369 22 395

Avfallsverksamheten
En gemensam avfallsplan för Mora, Orsa och Älv
dalens kommuner fastställdes i kommunfullmäktige 
i maj. Planen är i stort sett gemensam för alla kom
muner i Dalarna och gäller 2018–2022.  Arbetet med 
planen sker bland annat via en lokal arbetsgrupp, 
där Nodava finns med som samordnare.

Nyckeltal för avfallsverksamheten fastställdes och 
följs upp 2019.

En ny slamtömningsentreprenad startade i mars. 
Det var en strulig start och strulet höll i sig i stort 
sett hela slamtömningssäsongen, med eftersläpning 
av tömningarna på upp till tre månader. Till nästa 
slamsäsong ska problemen vara lösta.

En ny slamtaxa antogs i kommunfullmäktige och 
började gälla från den 1 mars. För normalabonne
manget innebar det en sänkning, medan vissa tilläggs
avgifter höjdes.

Avfallstaxan, särskilt grundavgifterna, utreddes 
under året. 

En ny mall för avfallsföreskrifter arbetades fram 
gemensamt i Dalarna. Den ska användas när före
skrifterna revideras lokalt under året som kommer. 

Sedan i maj rullar en ny hjullastare på återvinnings-
centralen. Centralen utrymdes i juli på grund av att 
man hittat sprängkapslar. Utrymningen fungerade 
bra. En utbyggnad av skärmtak för förvaring samt en 
ranger- och parkeringsyta började byggas. Arbetet 
avslutas 2019.

Miljöpåverkan
Av matavfallet som samlas in i Dalarna kommer 9 
procent från Mora. Avfallet från Dalarnas hushåll 
körs till Fågelmyra avfallsanläggning i Borlänge. 
Där behandlas det för att kunna transporteras till 
en biogasanläggning för produktion av fordonsgas 
och växtnäring. Biogas minskar koldioxid utsläppen 
med 90 procent. Matavfallet i Dalarna räcker till 
att gödsla cirka 500 hektar jordbruksmark (17 m2 
per person). Gödsel baserat på matavfall är, om 
kvalitets kraven uppfylls, godkänt för att användas i 
ekologisk odling. Gödseln ersätter cirka 25 000 kg 
fosfor, som annars hade behövt köpas in som konst
gödsel. Fordonsgasen som produceras ur matavfallet 
räcker till att köra cirka 1 400 personbilar under ett 
år (1 500 mil), motsvarande en  koldioxidbesparing 
på cirka 4 000 ton. Gasen och biogödseln  användes i 
Mälardalen. Energiförlusten för transporterna bedöms 
vara cirka 5 procent jämfört med lokal avsättning.

I den senaste upphandlingen av slaminsamling 
ställdes krav på att drivmedlen som används i upp
draget, separat eller i blandningar, årsvis  sammanlagt 
ska uppvisa minst 24 procents besparing av koldioxid-
ekvivalenter. Det gällde större delen av året och en 
uppföljning sker senare.

I entreprenaden för insamling av mat och rest
avfall finns inga krav på fossilfritt drivmedel.

Återbruksverksamheten på Mora återvinnings
central som sker i samverkan med Mora kommun 
(arbetsmarknadsenheten) fungerar bra, men på 
grund av brist på lagringsutrymmen kan den inte 
ta emot så mycket som vore önskvärt. Ett annat 
återbruksprojekt handlar om att bidra med material 
från centralen till ett samverkansprojekt med Mora 
kommun och Mora församling.
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Driftredovisning

(tkr) REDOVISAT  2018 2017
Styrelse/nämnd Budgetram Intäkter Kostnader Resultat Resultat

Revisorer 909 0 – 909 0 5
Kommunstyrelse 103 937 60 175 – 159 631 4 481 4 423
därav Mora Brandkår 18 218 4 932 – 23 150 0 153
Valnämnd 200 419 – 429 190 43
Gemensam överförmyndare 0 4 165 –4 163 2 –1
Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 27 928 – 27 928 0 0
Byggnadsnämnd 11 711 11 236 – 22 316 631 791
Tekniknämnd 57 124 138 130 – 198 692 – 3 438 3 445
Kulturnämnd 26 879 2 786 – 29 043 622 83
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 4 582 0 – 4 863 – 281 – 594
För- och grundskolenämnd 359 066 48 366 – 411 886 – 4 454 – 3 199
Gymnasienämnd 92 031 217 548 – 313 974 – 4 395 2 636
Socialnämnd 509 977 109 921 – 659 522 – 39 624 2 833
därav IFO 204 736 44 312 – 261 820 – 12 772 4 753
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 0 16 398 – 16 377 21 36
Finansförvaltning vht 2 837 1 137 – 3 744 230 – 4 734

Summa styrelser/nämnder 1 169 253 638 209 – 1 853 477 – 46 015 5 768

Finansförvaltning – 1 169 253 1 569 919 – 340 114 60 552 38 398

Total driftredovisning 0 2 208 128 – 2 193 591 14 537 44 166
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Investeringsredovisning

(tkr) REDOVISAT 2018 2017
Styrelse/nämnd Inkomster Utgifter Netto Budget

netto
Avvikelse

netto
Redovisat

netto

Kommunstyrelse 0 – 3 122 – 3 122 – 2 900 – 222 – 656
därav Mora Brandkår 0 – 2 620 – 2 620 – 2 860 240 – 533
Byggnadsnämnd 0 0 0 0 0
Tekniknämnd 0 – 98 243 – 98 243 – 102 500 4 257 – 83 189
Kulturnämnd 0 – 214 – 214 0 – 214 0
Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 – 6 191 – 6 191 – 2 500 – 3 691 – 3 027
För- och grundskolenämnd 0 – 478 – 478 – 400 – 78 – 1 981
Gymnasienämnd 0 – 1 386 – 1 386 0 – 1 386 0
Socialnämnd 0 – 233 – 233 – 2 000 1 767 – 1 532
Summa styrelser/nämnder 0 – 109 867 – 109 867 – 110 300 433 – 90 385
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Resultaträkning

(tkr)  KOMMUNEN  KONCERNEN

Not 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 366 341 398 711 541 668 568 303
Verksamhetens kostnader 2 – 1 531 091 – 1 517 934 – 1 640 571 – 1 617 937
Avskrivningar 3 – 51 168 – 48 641 – 85 531 – 80 858
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 1 215 918 – 1 167 864 – 1 184 434 – 1 130 492

Skatteintäkter 4 949 146 942 989 949 146 942 989
Generella statsbidrag och utjämning 5 266 272 257 217 266 272 257 217
Finansiella intäkter 6 21 475 16 817 18 973 14 462
Finansiella kostnader 7 – 6 438 – 4 993 – 128 402 – 36 953
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 14 537 44 166 – 78 445 47 223

Skatt 0 0 20 103 – 668
ÅRETS RESULTAT 8 14 537 44 166 – 58 342 46 555
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(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14 537 44 166 – 58 342 46 555
Justering för av- och nedskrivningar 3 51 168 48 641 85 531 80 858
Justeringar för gjorda avsättningar 9 3 796 1 493 4 150 1 493
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 – 709 – 1 854 – 21 986 – 1 722
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 68 792 92 446 9 353 127 184

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 8 179 22 689 – 21 019 34 432
Ökning/minskning förråd och varulager – 24 203 – 11 685 – 24 203 – 11 685
Ökning/minskning kortfristiga skulder 28 738 – 9 776 27 284 – 7 676

81 506 93 674 – 8 585 142 255

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 – 34
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 – 109 867 – 90 381 – 213 334 – 161 525
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 10 0 10 160

13 – 45 262 0 – 262 0
14 0 34 0 34

INVESTERINGSNETTO – 155 119 – 90 347 – 213 586 – 161 365

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändringar av räntebärande skulder 45 000 20 000 186 004 37 005
Förändring av övriga långfristiga skulder 24 596 10 725 32 454 15 393
Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0
Förändring av långfristiga fordringar 829 0 801 716

70 425 30 725 219 259 53 114

ÅRETS KASSAFLÖDE – 3 188 34 051 – 2 912 34 004
Likvida medel vid årets början 208 976 174 924 208 991 174 988
Likvida medel vid årets slut 205 788 208 976 206 079 208 991

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Balansräkning

(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2018 2017 2018 2017

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
    Dataprogram och ledningsrätter 15 0 0 804 1 108
Materiella anläggningstillgångar
    Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 826 200 793 012 1 938 674 1 838 113
    Maskiner och inventarier 17 153 337 129 216 170 949 144 794
    Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
    Aktier och andelar i dotterbolag 18 100 872 55 872 2 872 2 872
    Övriga aktier och andelar 19 19 209 19 281 19 759 19 831
     Långfristiga fordringar 20 4 200 5 029 7 934 5 391
Summa anläggningstillgångar 1 103 818 1 002 410 2 140 992 2 012 109

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 21 93 121 68 918 93 121 68 918
Fordringar 22 108 569 116 747 131 121 129 438
Kortfristiga placeringar 23 159 500 145 783 159 500 145 783
Kassa och bank 24 46 288 63 193 46 578 63 208
Summa omsättningstillgångar 407 478 394 641 430 320 407 347

SUMMA TILLGÅNGAR 1 511 296 1 397 051 2 571 312 2 419 456

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 25
Årets resultat 14 537 44 166 – 58 342 46 555
Resultatutjämningsreserv 58 171 58 171 58 171 58 171
Pensionsreserv 145 700 145 700 145 700 145 700
Övrigt eget kapital 637 994 593 828 731 489 684 934
Summa eget kapital 856 402 841 865 877 018 935 360

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 66 569 62 772 69 996 65 846
Övriga avsättningar 0 0 2 406 19 279
Summa avsättningar 66 569 62 772 72 402 85 125

SKULDER
Långfristiga skulder 27 316 924 249 751 1 325 062 1 112 028
Kortfristiga skulder 28 271 401 242 663 296 829 286 945
Summa skulder 588 325 492 414 1 621 891 1 398 973

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 511 296 1 397 051 2 571 312 2 419 456
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna 29 458 132 496 856 460 256 498 960
Övriga ansvarsförbindelser 30 992 837 907 432 13 973 26 602
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 23 598 22 253 23 598 22 253 
Taxor och avgifter 41 204 38 183 84 652 82 843 
Hyror och arrenden 47 717 43 899 169 820 162 183 
Bidrag 193 159 241 890 193 159 241 890 
Försäljning av verksamheter 60 454 52 287 61 449 53 246 
Övrigt 209 199 8 990 5 888 
Summa intäkter 366 341 398 711 541 668 568 303

Not 2 Verksamhetens kostnader
Inköp av inventarier mindre värde – 5 758 – 5 431 – 5 758 – 5 431
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 351 – 1 139 – 351 – 1 139
Lämnade bidrag – 38 976 – 40 550 – 38 976 – 40 550
Köp av huvudverksamhet – 219 811 – 239 072 – 248 711 – 268 072
Löner och ersättningar – 681 299 – 663 553 – 695 264 – 676 617
Sociala avgifter – 225 476 – 217 258 – 229 703 – 221 319
Pensionskostnader – 58 076 – 53 297 – 61 114 – 54 148
Övriga personalkostnader – 205 – 178 – 205 – 178
Lokal- och markhyror – 58 411 – 57 006 – 3 746 – 2 277
Fastighetskostnader/entreprenader – 49 417 – 47 381 – 92 537 – 92 809
Bränsle, energi och vatten – 19 176 – 18 491 – 42 899 – 40 732
Hyra leasing anläggningstillgång – 16 999 – 15 939 – 17 825 – 16 737
Förbrukningsinventarier – material – 36 907 – 37 843 – 45 403 – 44 102
Kontorsmaterial, trycksaker – 2 012 – 2 314 – 2 012 – 2 314
Reparation, underhåll – 4 146 – 3 975 – 4 146 – 3 975
Tele- och IT-kommunikation – 4 985 – 5 099 – 4 985 – 5 099
Kostnad för transportmedel – 7 872 – 6 903 – 7 872 – 6 903
Transporter och resor – 14 353 – 18 651 – 14 353 – 18 651
Representation – 1 515 – 1 713 – 1 515 – 1 713
Annonser reklam – 2 339 – 2 512 – 2 339 – 2 512
Försäkringsavgifter och riskkostnader – 4 875 – 5 037 – 4 875 – 5 037
Övriga främmande tjänster – 66 092 – 58 019 – 66 340 – 58 182
Tillfälligt inhyrd personal – 805 – 1 764 – 805 – 1 764
Diverse kostnader – 11 235 – 14 789 – 48 838 – 47 657
Nedskrivningar och utrangeringar 0 – 20 0 – 20
Summa kostnader – 1 531 091 – 1 517 934 – 1 640 571 – 1 617 937

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar – 36 725 – 34 481 – 68 720 – 65 046
Avskrivning maskiner och inventarier – 14 443 – 14 160 – 16 507 – 15 496
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 304 – 315
Summa avskrivningar – 51 168 – 48 641 – 85 531 – 80 858

För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet 
Redovisningsprinciper

Noter
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 953 354 946 055 953 354 946 055
Preliminär slutavräkning innevarande år – 3 876 1 063 – 3 876 1 063
Slutavräkningsdifferens föregående år – 332 – 4 129 – 332 – 4 129
Summa skatteintäkter 949 146 942 989 949 146 942 989

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
196 378 189 590 196 378

 10 033 – 10 444 – 10 033 – 10 444
3 201 – 197 3 201 – 197
2 279 2 267 2 279 2 267

16 949 14 175 16 949 14 175
52 788 44 665 52 788 44 665
6 657 7 792 6 657 7 792
2 264 2 581 2 264 2 581

0 2 577 0
257 217 266 272 257 217

Not 6 Finansiella intäkter
54 49 195 204
58 105 58 105

15 515 12 654 15 515 12 654
2 658 2 526 15 16
3 105 1 483 3 105 1 483

85 0 85 0
21 475 16 817 18 973 14 462

Not 7 Finansiella kostnader
– 1 797 – 213 – 1 797 – 213
– 2 706 – 3 086 – 124 670 – 35 047
– 1 327 – 1 426 – 1 327 – 1 426

– 237 – 209 – 237 – 209
– 7 – 7 – 7 – 7

– 364 – 51 – 364 – 51
– 6 438 – 4 993 – 128 402 – 36 953

Not 8 Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 14 537 44 166
Avgår samtliga realisationsvinster 0 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14 537 44 166
Tillägg medel från resultatutjämningsreserven 0 0
Årets balanskravsresultat 14 537 44 166
Balanskravsresultat från tidigare år 0 0
Summa balanskravsresultat 14 537 44 166

Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift 
Välfärdsmedel
Byggbonus

Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 
Summa generella statsbidrag och utjämning

Ränteintäkter 
Ränteintäkter kundfordringar 
Reavinst pensionsfond 
Borgensavgift
Återbäring Kommuninvest 
Övriga finansiella intäkter 
Summa finansiella intäkter

NOTER

Förlust avyttring pensionsfond
Räntekostnader lån
Ränta på pensionsskuld
Bankkostnader
Dröjsmålsränta leverantörsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 9 Justeringar för gjorda avsättningar
Förändring avsättning till pensioner 3 055 1 118 3 409 1 118
Förändring löneskatt på pensioner 741 375 741 375
Förändring ränta på avsättning till pensioner 0 0 0 0
Förändring obeskattade reserver 0 0 0 0
Summa 3 796 1 493 4 150 1 493

Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
– 334 0 – 334 0

0 0 0 – 157
0 0 0 0
0 0 0 0

– 2 423 – 1 837 – 2 423 – 1 837
2 048 – 17 – 19 229 272
– 709 – 1 854 – 21 986 – 1 722

Not 11 Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar 71 317 37 365 170 686 96 086
Investering i maskiner och inventarier 38 550 53 016 42 648 65 439
Summa 109 867 90 381 213 334 161 525

Not 12 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 0 10 160
Summa 10 0 10 160

45 000 0 0 0
262 0 262 0

45 262 0 262 0

0 0 0 0
0 34 0 34

Försäljning bostadsrätter 
Försäljning aktier 
Summa 0 34 0 34

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 0 0 2 393 2 393
Ackumulerade avskrivningar 0 0 – 1 589 – 1 285
Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0
Bokfört värde 0 0 804 1 108

Immateriella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början 0 0 1 108 1 390
Investeringar 0 0 0 34
Avskrivningar 0 0 – 304 – 316
Redovisat värde vid årets slut 0 0 804 1 108

Investering i aktier i dotterbolag
Investeringar i aktier
Summa

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

NOTER

Nedskrivning finansiella tillgångar
Reavinster
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar
Utrangering materiella anläggningstillgångar
Återföring av investeringsbidrag 
Övriga ej likviditetspåverkande poster

Not 13     Investering i finansiella anläggningstillgångar
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 16 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 476 102 1 406 175 3 007 737 2 839 401
Ackumulerade avskrivningar – 604 046 – 567 307 – 1 046 984 – 979 108
Ackumulerade upp- och nedskrivningar – 45 860 – 45 860 – 22 079 – 22 180
Bokfört värde 826 200 793 012 1 938 674 1 838 113

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

793 012 790 127 1 838 113 1 811 855
71 317 37 365 170 686 91 304
– 1 390 0 – 1 390 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

– 36 739 – 34 483 – 68 733 – 65 046
826 200 793 012 1 938 674 1 838 113

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Verksamhetsfastigheter 588 689 604 199
Publika fastigheter 140 333 146 487
Fastigheter för annan verksamhet 17 569 17 569
Pågående om- och tillbyggnad 64 176 9 333
Exploateringsfastigheter 15 432 15 423
Bokfört värde 826 200 793 012

Not 17 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde 423 122 384 572 510 263 467 616
Ackumulerade avskrivningar – 269 785 – 255 356 – 339 314 – 322 822
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Bokfört värde 153 337 129 216 170 949 144 794
Avskrivningstider 3– 20 år 3– 20 år 3– 20 år 3– 20 år

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 129 216 90 346 144 794 94 838
Investeringar 38 550 53 016 42 648 65 439
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 0 0 0 – 846
Nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Avskrivningar – 14 429 – 14 146 – 16 493 – 14 637
Redovisat värde vid årets slut 153 337 129 216 170 949 144 794

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Inventarier 146 078 123 575
Bilar och transportmedel 7 259 5 641
Bokfört värde 153 337 129 216

NOTER

Avskrivningstider

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificering till omsättningstillgångar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 18 Aktier i dotterbolag
Morastrand AB 88 000 43 000 0 0
Moravatten AB 10 000 10 000 0 0
Siljansutbildarna 2 872 2 872 2 872 2 872
Summa aktier i dotterbolag 100 872 55 872 2 872 2 872

Not 19 Övriga aktier och andelar 
300 300 300 300
220 334 220 334

0 0 0 0
230 230 230 230
281 281 281 281

8 923 8 923 8 923 8 923
9 140 9 140 9 140 9 140

0 0 0 0
24 24 574 574
48 48 48 48
43 0 43 0

19 209 19 281 19 759 19 831

Not 20 Långfristiga fordringar
4 200 4 200 4 200 4 200

0 829 0 829
0 0 3 734 362

4 200 5 029 7 934 5 391

Not 21 Förråd med mera
Tomtmark för försäljning 93 121 68 918 93 121 68 918
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Summa 93 121 68 918 93 121 68 918

Not 22 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 749 13 146 28 746 13 731
Fordringar hos staten 1 751 9 163 1 751 9 163
Avräkningskonton 3 133 3 133
Moravatten, koncernkonto 0 8 835 0 8 835
Andra kortfristiga fordringar 630 626 8 465 9 737
Fordringar moms 12 569 16 206 12 569 16 206
Förutbetalda kostnader 13 659 17 182 15 379 20 129
Upplupna intäkter 22 210 18 144 22 210 18 144
Upplupen fastighetsavgift 41 998 33 312 41 998 33 312
Skattefordran 0 0 0 47
Summa 108 569 116 747 131 121 129 438

NOTER

Inlandsbanan AB
Visit Dalarna
Musik vid Siljan
AB Dalaflyget
Region Dalarna
Kommuninvest ekonomisk förening
Grönklittsgruppen AB
VÄMO AB
Övriga aktier och andelar
Lisselby/Balder, bostadsrätt
Inera AB/SKL
Summa

Kommuninvest förlagslån
AB Dalatrafik
Övrigt
Summa
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 23 Kortfristiga placeringar
Bokförda värden
Räntebärande fonder 20 997 44 333 20 997 44 333
Aktiefonder 20 090 43 987 20 090 43 987
Strukturerade produkter 113 413 45 463 113 413 45 463
Alternativa tillgångar 5 000 12 000 5 000 12 000
Redovisade värden vid årets slut 159 500 145 783 159 500 145 783

Marknadsvärden
Räntebärande fonder 20 605 46 957 20 605 46 957
Aktiefonder 23 805 53 871 23 805 53 871
Strukturerade produkter 106 554 48 462 106 554 48 462
Alternativa tillgångar 5 610 13 148 5 610 13 148
Marknadsvärde vid årets slut 156 574 162 438 156 574 162 438

Orealiserad kursvinst – 2 926 16 655 – 2 926 16 655

Not 24 Kassa och bank
Koncernkonto
Mora kommun 14 303 60 883 0 0
Morastrand AB 13 309 8 732 0 0
Moravatten AB 13 646 – 8 835 0 0
Siljansutbildarna AB 2 984 2 984 0 0

44 242 63 764 0 0

Övriga bankkonton
Kassa 114 41 114 41
Plusgiro 792 – 2 000 45 324 61 779
Bank 1 140 1 388 1 140 1 388

2 046 – 571 46 578 63 208

Summa kassa och bank 46 288 63 193 46 578 63 208

Not 25 Eget kapital
Eget kapital 856 402 841 865 877 018 935 361
varav öronmärkt för pensioner
2005 – 12 600 – 12 600 – 12 600 – 12 600
2006 – 10 400 – 10 400 – 10 400 – 10 400
2007 – 15 700 – 15 700 – 15 700 – 15 700
2008 – 38 000 – 38 000 – 38 000 – 38 000
2009 – 19 000 – 19 000 – 19 000 – 19 000
2010 – 20 000 – 20 000 – 20 000 – 20 000
2011 – 6 000 – 6 000 – 6 000 – 6 000
2012 – 6 000 – 6 000 – 6 000 – 6 000
2013 – 18 000 – 18 000 – 18 000 – 18 000
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0

NOTER
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Särskild avtals/ålderspension 8 333 9 155 8 333 9 155 
PA-KL pensioner 3 147 2 629 3 147 2 629 
Förmånsbestämd/kompletterande pension 37 423 34 511 40 850 37 585 
Pensionsbehållning 1 1 1 1 
Pension till efterlevande 789 1 454 789 1 454 
Visstidspensioner, förtroendevalda 3 879 2 767 3 879 2 767 
Summa pensioner 53 572 50 517 56 999 53 591 
Löneskatt 12 997 12 255 12 997 12 255 
Summa avsatt till pensioner 66 569 62 772 69 996 65 846 

Antal visstidsförordnanden
Politiker 1 1 
Tjänstemän 0 0 

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 62 772 61 279 65 846 64 733
Nya förpliktelser under året, varav
    Nyintjänad pension 5 818 2 239 6 171 1 859
    Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 327 1 426 1 327 1 426
    Ändring av försäkringstekniska grunder 713 0 713
    Pension till efterlevande 0 0 0 0
    Övrig post – 2 208 – 537 – 2 208 – 537
Årets utbetalningar – 1 882 – 2 782 – 1 882 – 2 782
Förändring av löneskatt 742 434 742 434
Utgående avsättning 66 569 62 772 69 996 65 846

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 % 96 %

Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 
23 tkr per 2018-12-31. 
Visstidspension har utbetalats till en förtroendeman 
under 2018.

NOTER

Not 26 Specifikation – avsatt till pensioner 
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 27 Långfristiga skulder

32 762 23 117 62 036 44 534
29 162 16 634 29 162 16 634
61 924 39 751 91 198 61 168

Lån i banker och kreditinstitut 255 000 210 000 1 233 864 1 050 860
Summa lån 255 000 210 000 1 233 864 1 050 860

Summa långfristiga skulder 316 924 249 751 1 325 062 1 112 028

Förfall av lån inom 1 år 20 000 45 000 131 830 222 030
Förfall inom 1–5 år 145 000 105 000 882 034 648 830
Förfall senare än om 5 år 90 000 60 000 220 000 180 000
Summa 255 000 210 000 1 233 864 1 050 860

Genomsnittlig upplåningsränta 1,3 % 1,4 % 2,9 % 3,2 %
Genomsnittlig räntebindning 2,9 år 2,9 år 2,1 år 3,6 år
Genomsnittlig kapitalbindning 4,1 år 3,3 år 3,1 år 2,8 år

Not 28 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 60 803 48 793 85 625 65 867
Moms och punktskatter 2 213 2 341 2 213 2 341
Källskatt 14 863 14 260 14 863 14 260
Kvarskatt 679 0 679 0
Upplupen pensionskostnad individuell del 29 662 30 561 29 662 30 561
Upplupen löneskatt individuell del 7 196 7 414 7 196 7 414
Semesterlön 52 774 49 041 52 774 49 041
Upplupna löner 13 592 17 662 14 752 18 713
Upplupna räntor 262 263 398 4 933
Förutbetalda skatteintäkter och statsbidrag 8 346 7 198 8 346 7 198
Förutbetalda intäkter 11 022 9 309 21 613 19 519
Upplupna kostnader 22 091 26 715 29 671 38 025
Avräkningskonto arbetsgivaravgift 17 388 16 703 18 092 17 335
Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0
Morastrand AB, del i koncernkonto 13 309 8 733 0 0
Moravatten AB, del i koncernkonto 13 646 0 0 0
Siljansutbildarna AB, del i koncernkonto 2 984 2 984 2 984 2 984
Övrigt 571 686 7 960 8 754
Summa 271 401 242 663 296 829 286 945

NOTER

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Anslutningsavgifter stadsnät
Investeringsbidrag
Summa förutbetalda intäkter
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 29 Ställda panter och ansvarsförbindelser

298 774 319 319 300 645 321 169
1 314 2 065 1 314 2 065

17 132 18 782 17 132 18 782
3 750 1 518 3 750 1 518

47 719 58 169 47 719 58 169
368 689 399 853 370 560 401 703

Löneskatt 89 444 97 004 89 444 97 004
Summa pensionsförpliktelser och löneskatt 458 132 496 856 460 003 498 706

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse 496 856 506 022 498 706 508 103
Aktualisering 0 0 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 991 10 993 8 991 10 993
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
Övrig post – 20 423 785 – 20 423 785
Årets utbetalningar – 19 732 – 19 154 – 19 711 – 19 385
Bromsen 0 0 0 0
Summa pensionsförpliktelser 465 692 498 646 467 563 500 496
Förändring av löneskatt på pensionsförpliktelser – 7 560 – 1 790 – 7 560 – 1 790
Utgående ansvarsförbindelser 458 132 496 856 460 003 498 706

Övriga ansvarsförbindelser
Fastigo 0 0 253 254
Summa övriga ansvarsförbindelser 0 0 253 254

Summa ansvarsförbindelser 458 132 496 856 460 256 498 960

NOTER

Ansvarsförbindelser
Specifikation – pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Livränta
Utgående pension till efterlevande
PA-KL och äldre utfästelser
Summa pensionsförpliktelser
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Not 30 Borgensförbindelser
Återstående borgensbelopp
Borgen gentemot kommunens företag
   Morastrand AB 810 034 762 000 0 0
   Moravatten AB 168 830 118 830 0 0

978 864 880 830 0 0

Borgen gentemot andra
6 996 7 066 6 996 7 066

0 12 866 0 12 866
5 762 5 942 5 762 5 942
1 000 500 1 000 500

0 0 0 0
215 228 215 228

13 973 26 602 13 973 26 602

Summa borgensförbindelser 992 837 907 432 13 973 26 602

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 450 969 1 404 288 474 229 525 562

Övriga förpliktelser
Koncernkontokredit 50 000 50 000

Not 31 Leasing
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 3 år
Minimileaseavgifter
Med förfall inom 1 år 13 089 12 271 13 990 13 071
Med förfall inom 1–5 år 15 010 17 262 15 304 17 520
Med förfall senare än om 5 år 10 126 2 017 2 181
Summa 28 109 29 659 31 311 32 772

NOTER

   Bostadsrättsföreningar
   AB Dalatrafik  
   Idrottsföreningar
   Övriga föreningar
   Handel
   Daghemskooperativ

Som säkerhet för kommunens borgensåtagande gentemot Morastrand AB innehar kommunen pantbrev i fastigheter tillhörande 
bolaget à 109 859 tkr. Mora kommun har i juli 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mora kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
348 849 370 005 kronor och totala tillgångar till 355 709 939 011 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 1 190 307 665 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 213 716 588 kronor.



89

Finansiella nyckeltal

Kommunen Koncernen

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

Folkmängd  31/12 20 390 20 369 20 279 20 101 20 390 20 369 20 279 20 101
Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 59 633 57 335 54 223 54 355 58 089 58 149 51 068 52 399
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
per invånare, kr 59 609 58 923 56 902 54 488 59 609 59 670 56 902 54 488
Verksamhetens nettokostnader i procent av
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 100 97 95 100 97 97 90 96
Finansnetto, tkr 15 037 11 824 5 904 2 773 – 109 429 – 22 491 – 29 195 – 33 024
Finansnetto i procent av skatteintäkter 
inklusive generella statsbidrag 1,2 1,0 0,5 0,3 – 9,0 – 1,9 – 2,5 – 3,0
Resultat före extraordinära poster
i procent av skatteintäkter inklusive
generella statsbidrag 1,2 3,7 5,2 0,5 – 6,5 – 6,5 7,7 0,8
Anläggningstillgångar/invånare, kr 54 135 49 213 47 374 43 526 105 002 105 110 95 514 89 385
Omsättningstillgångar/invånare, kr 19 984 19 375 18 324 17 150 21 104 21 126 18 894 17 483
Totala tillgångar/invånare, kr 74 119 68 587 65 698 60 676 126 107 126 237 114 408 106 868
Långfristiga skulder/invånare, kr 12 506 10 310 9 369 8 457 60 513 51 591 49 995 47 453
Skuldsättningsgrad (långfristig) i procent 21 20 19 19 51 44 47 48
Eget kapital/invånare, kr 42 001 41 331 39 336 36 688 42 989 43 033 43 829 40 099
Soliditet (eget kapital i procent 
av totala tillgångar) 57 60 60 60 34 34 38 38
Soliditet (inklusive pensionsskuld 
som ansvarsförbindelse) 26 25 22 18 16 15 16 13
Resultatutveckling i procent
(resultat/eget kapital) 2 5 8 1 – 7 – 7 9 1
Kassalikviditet = likvida medel och 
kortfristiga placeringar/kortfristiga
skulder i procent 76 86 69 74 69 69 65 59
Betalningsberedskap i antal dagar – likvida 
medel 14 20 14 12 14 14 15 12
Borgensförbindelser/invånare 48 692 44 550 42 966 41 986 685 1 306 1 355 1 250
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Förvaltade stiftelser (tkr)
Ändamål Tillgångar Avkastning Utdelning

Utbildning
- grundskola 1 013,8 47,7 35,6
- gymnasieskola 6 744,7 297,1 120,0
- musik 566,0 26,2 21,7
- annat 1 334,1 60,2 49,4
Kulturella 295,4 9,2 0,0
Sociala 1 069,8 44,4 0,0
Övriga 1 093,0 42,1 0,0
Summa 12 116,8 527,0 226,7

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

Medlen placeras i en blandfond hos Swedbank 
med ett särskilt fondkontonummer för varje  stiftelse 
knutet till ett avkastningskonto hos banken. 

Blandfonden placerar i svenska och globala aktier 
samt räntebärande instrument med en fördelning 
som kan variera efter förvaltarens bedömning om 
 aktuellt marknadsläge och risk. 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 på ändamål, därav  uppdelningen 
på utbildning, kulturella, sociala och övriga 
 ändamål. Utdelningen 2018 grundar sig på avkast
ningen 2017. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Enligt 
stiftelse lagen är kommunen skyldig att lämna 
 årsredovisning för Ragnar och Anna Olssons min
nesfond, Svea och Karl Lärkas stiftelse, Ryssa elverks 
stipendiefond samt Marget och Stig Richardssons 
stiftelse.

Stiftelseförvaltning



91

Redovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och i överensstämmelse med den 
kommunala redovisningslagen. Avsteg från den kom
munala redovisningslagen sker dock när det gäller 
kravet på systemdokumentation för redovisnings
systemet. Ett arbete påbörjades under 2017 tillsam
mans med Orsa och Älvdalens kommuner.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno
likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att till
godogöras kommunen och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

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

Intäkter
Skatteintäkter
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) 
rekommendation 4,2 redovisas innevarande års pre
liminära skatteinbetalningar, den preliminära slut
avräkningen för innevarande år samt den definitiva 
avräkningen avseende föregående år i bokslutet.

Prognosen baseras på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) decemberprognos i enlighet med 
rekommendationen.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Specialdestinerade statsbidrag periodiseras till den 
period och det år där kostnaderna som statsbidraget 
avser är bokförda.

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.

Övriga intäkter
Barnomsorgsavgifter intäktsförs i samband med fak
turering, som sker för innevarande månad. Äldre
omsorgsavgifter faktureras också månadsvis men 
endast hyran avser innevarande månad. Avgiften för 
hemtjänst, trygghetslarm och måltider avser mån
aden innan fakturering.

Försäljning av varor och tjänster i övrigt redovisas 
vid leverans till kund. Periodisering har skett och 
inkomster intäktsförs det år som intäkterna genereras. 
Även intäkter som fakturerats efter redovisningsåret 
men som hör till redovisningsåret har bokförts.

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

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

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

Lånekostnader
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, det 
vill säga de belastar resultatet för den period de upp
kommer.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av beräknade, 
procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen enligt SKL:s rekommen
derade nivå.

Leasing
Kommunens samtliga avtal är operationella och består 
av leasing och hyresavtal. I not lämnas upplysning 
om ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid över
stigande 3 år.

Tillämpade 
redovisningsprinciper
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Tillämpade
redovisningsprinciper

Övriga kostnader
Huvudregeln är att utgifterna kostnadsförs det år 
förbrukningen skett. Leverantörsfakturor inkomna 
efter årsskiftet men som hör till redovisningsåret har, 
där det har varit möjligt, bokförts på redovisnings
året. Förväntade kostnader till betydande belopp 
över 100 000 kronor har bokats upp.

Anläggningstillgång
För att en investering ska bokföras som en anlägg
ningstillgång ska anskaffningsvärdet uppgå till minst 
ett basbelopp och den ekonomiska livslängden 
uppgå till minst tre år.

Exploateringsredovisning
Under 2014 ändrades redovisningsprincipen för 
kommunens exploateringsredovisning. Tidigare 
bokfördes exploateringsprojekt mot balansräkningen. 
I enlighet med RKR 18 kommer nu intäkter att 
 successivt 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: 
Ljungvägen och Lundstigen. Arbetet med att justera 
ytterligare exploateringsområden kommer att fort
sätta under 2019.

Finansiella tillgångar
Den pensionsfond som förvaltas för att möta utbe
talningarna av pensioner intjänade före 1998 har 
från år 2012 klassificerats som en omsättningstill
gång utifrån gällande rekommendationer. Tidigare 
år klassificerades den som en anläggningstillgång.

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

Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten har periodiserats enligt samma principer 
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 när det gäller 
garantipensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp 
(kompletterande ålderspension), efterlevande
pensioner samt personer som omfattas av PAKL 
(främst personer födda 1938 och tidigare). Övriga 
pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som 
individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98 och 
KAPKL. Den individuella delen avseende 2018 
redovisas som en kortfristig skuld och utbetalas i 
mars 2019.

Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid samt 
upplupen ersättning för timanställda har beräknats 
och skuldförts.

Redovisningsprinciper för kommun-
koncernen
I koncernredovisningen ingår de helägda bolagen 
Morastrand AB och Moravatten AB.

I enlighet med rekommendation 8,2,  sammanställd 
redovisning, från RKR har kommunen valt att inte ta 
med Nodava AB i sin koncernredovisning utifrån att 
bolagets verksamhet är av obetydlig omfattning för 
kommunen.

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

Eliminering har gjorts för interna  mellanhavanden 
mellan kommun och respektive företag samt  företagen 
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna 
skuld och fordringsposter har eliminerats utifrån 
väsentliga belopp. Avskrivningarna i dotter bolagen 
är hanterade enligt rådande praxis. Inga justeringar 
till kommunens redovisningsprinciper har skett då 
eventuella skillnader bedömts som oväsentliga.

TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
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Långfristiga skulder
Skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
bidrag med mera.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar.

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 kortfristiga 
skulder. Rörelsekapitalet är den del av eget kapital som 
används för att finansiera löpande verksamhet.

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

Ord- och
begreppsförklaring

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).

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas 
inom en viss verksamhet.

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

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

Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder hänförbara till den löpande 
verksamheten och som förfaller till betalning inom 
ett år.

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

Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kort-
fristiga skulder

Betalningsberedskap i antal dagar: Likvida medel = 
(likvida medel/verksamhetens nettokostnad) x 365.
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