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VISION/MÅLBILD 2022
REGIONSTAD MORA – FÖR ETT AKTIVT LIV

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

VÄRDEGRUND
Mora kommuns värdegrund, Mora för utveckling, anger riktningen för det förhållningssätt som ska
genomsyra all verksamhet i Mora kommun. Den är gemensam för alla verksamheter och den naturliga
utgångspunkten för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet med invånare
och övriga intressenter.
Mora för utveckling uppnår vi genom att vi:
 Tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt
förhållningssätt.
 Tar ansvar för verksamheten samt vår egen och andras arbetssituation.
 Har medborgaren/kunden i fokus, genom att vara serviceinriktade och genom att bemöta alla
med respekt.
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KOMMUNPLAN 2016 MED UTBLICK MOT 2017-18
Kommunplanen redogör för kommunens politiska vilja med verksamhet och ekonomi. Här redovisas
vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Kommunplanen är kommunens budget enligt 8 kapitlet
kommunallagen. Innehållet i kommunplanen styrs av planeringsanvisningarna som kommunstyrelsen
fastställer inför varje ny planeringsperiod. Enligt planeringsprocessen är huvudprincipen att
kommunplanen beslutas i juni av kommunfullmäktige och revideras på hösten för att gälla under
kommande år samt med utblick över ytterligare två år.

MORA KOMMUNS STYRMODELL
Mora kommun har en anpassad styrmodell som bygger på mål- och resultatstyrning som grund för att
prioritera och styra kommunens utveckling. Planering och genomförande ska utgå från ett internt och ett
externt perspektiv. Det externa perspektivet har medborgarna i fokus och handlar om den verksamhet,
service och bemötande som kommunen levererar. Det interna perspektivet har medarbetaren och Mora
kommuns organisation i fokus och handlar om förutsättningar som är av betydelse för genomförande av
verksamhet och resultat. Med utgångspunkt från visionen formuleras strategier och mål som syftar till att
styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytt för kommunens invånare.
En ny mandatperiod har inletts 2015-2018 och under 2015 har en ny strategisk plan för perioden 20152018 utarbetats. Den strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige och styr verksamheternas
inriktning tillsammans med övriga styrdokument i kommunen. Den strategiska planen utgör grunden för
den årliga kommunplanen som följs upp under året och redovisas i kommunens årsredovisning. I
avvaktan på att en ny strategisk plan beslutats innehöll anvisningarna för verksamhetsplanering och budget
2016-2018 direktiv om fortsatt planering enligt gällande strategiska mål med anledning av dess långsiktiga
fokus.
.
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Kommunens mål utgör en styrkedja och bildar en röd tråd i målstrukturen. Politikens viljeinriktning tar
avstamp i visionen och redovisas som fyra målområden som anger prioriterade områden för utveckling.
Till respektive målområden fastställs ett begränsat antal strategiska mål som riktar sig till en eller flera
nämnder. Målen är formulerade som den effekt kommunen vill uppnå. Till de strategiska målen beslutar
fullmäktige om ett antal nämndmål med tillhörande mått. Uppföljning av måtten ska ge svar på
måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret och planeringsperioden. Genom nämndmål åtar sig
nämnderna att uppnå de uppsatta målen. Utöver målen kan nämnderna styras genom särskilda direktiv
eller uppdrag. Varje nämnd formulerar därefter nämndmål med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
prioriterade mål. Nämnden kan också skapa helt egna resultatmål inom verksamheten. För att kunna följa
upp vidtagna insatsers resultat anges mått för respektive mål och år. Vid bedömning av de strategiska
målens måluppfyllelse sker en sammanvägning av kvantitativa mätningar och kvalitativ uppföljning som
redovisas från nämnderna i samband med uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.
Mora kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god kvalitet till
kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en aktiv roll i arbetet med
att utveckla Mora och regionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens
varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med
detta krävs en god styrning av verksamheten. Processen för planering och uppföljning ska stödja
genomförande av verksamhet så att resurser utnyttjas effektivt och tjänster tillhandahålls med god kvalitet.
Processen för planering och uppföljning bygger på kommunens styrmodell.

STRUKTUR FÖR MÅL OCH RESULTATSTYRNING
MÅLOMRÅDE – LIVSLÅNGT LÄRANDE




Moras grundskola ska utvecklas och rankas högre än tidigare år
Mora ska ha en stark gymnasieskola utifrån ett samlat behov.

MÅLOMRÅDE – VÅR HÅLLBARA KOMMUN




Mora ska vara ett hållbart samhälle.
Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning.

MÅLOMRÅDE – TILLVÄXT OCH UTVECKLING




Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen.
Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum.

MÅLOMRÅDE – LIVSKVALITET FÖR ALLA





Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet.
Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla.
Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande.
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VERKSAMHETSPLANERING – MÅLOMRÅDE, MÅL OCH MÅTT
Nya målområden har beslutats i samband med strategisk plan 2015-2018. Mål med tillhörande
mått ses löpande över i den årliga planeringsprocessen.
LIVSLÅNGT LÄRANDE
Strategiskt mål - Moras grundskola ska utvecklas och rankas högre än tidigare år

Nämndmål - Kunskapsresultaten skall förbättras i grundskolan.
Mått
Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6
Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9
Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9
Behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program

Mål 2016
100
100
220
76

%
%
%

Mål 2017
100
100
225
100

Mål 2018
100
100
230
100

Strategiskt mål - Mora ska ha en stark gymnasieskola utifrån ett samlat behov

Nämndmål - Ökad andel elever skall uppnå målen i de studieförberedande och yrkesförberedande
programmen / Verka för kvalitetsförbättringar
Mått
Andel elever med högskoleförberedande examen inom 3 år
Andel elever med yrkesexamen inom 3 år

%
%

Mål 2016
93
85

Mål 2017
94
87

Mål 2018
95
90

Mål 2017
64

Mål 2018
65

Nämndmål – Attraktiv gymnasieskola i regionen
Mått
Andel förstahandssökande från kommuner i förvaltningsområdet

%

Mål 2016
62
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VÅR HÅLLBARA KOMMUN
Strategiskt mål - Mora ska vara ett hållbart samhälle

Nämndmål – Mora kommun ska verka för ett ökat antal resande med kollektivtrafik
Mått
Antal resande med buss

Mål 2016
370 000

Mål 2017
370 000

Mål 2018
370 000

Nämndmål - Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunens byggnader och
kommunkoncernens resor ska minska från föregående år med 5 procent
Mått
Mål 2016
Mängd koldioxid från energianvändningen i byggnader ägda av
Mora kommun och Morastrand AB (mängd i ton)
-5 %
Mängd koldioxid från Mora kommuns och de kommunala bolagens
Resor (mängd i ton)
-5%
Andel miljöbilar (personbilar) i koncernens bilpark
> 60 %

Mål 2017

Mål 2018

-5 %

-5 %

-5 %

-5 %

> 62 %

>64 %

Nämndmål - Fler aktörer ska bygga i trä istället för betong
Mått
Andel påbörjade lägenheter i flerfamiljshus med trästomme

Mål 2016
50 %

Mål 2017 Mål 2018
50 %
50 %

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

Nämndmål - Kostnadseffektiv verksamhet och organisation
Mått
Årets resultat i andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som sker med
egna medel
Låneskuld i koncernen per invånare (kr)

Mål 2016
0,5 %

Mål 2017
0,5 %

Mål 2018
0,5%

100 %
< 55 000

100 %
100 %
< 55 000 < 55 000

TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Strategiskt mål - Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen

Nämndmål - Mora ska ta ansvar för regionens utveckling
Mått
Förvärvsfrekvens i Mora kommun
Antal nystartade företag (st)
Placering i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet
NKI företagsklimatet SKLs insikten
Servicemätning bemötande

Mål 2016
> 80 %
100
min 80
min 70
90

Mål 2017
> 80 %
100
min 80
min 70
90

Mål 2018
> 80 %
100
min 80
min 70
90

Nämndmål - Kommunstyrelsen ska driva, samordna och följa upp kommunens övergripande fysiska
planering
Mått
Antal påbörjade nyproducerade lägenheter (st)

Mål 2016
20

Mål 2017
20

Mål 2018
20
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Strategiskt mål -Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum

Nämndmål - Moras kulturliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med lyskraft och
med möjlighet till eget engagemang
Mått
NMI - Nöjd Medborgar Index – Kulturutbud

Mål 2016
61

Mål 2017
62

Mål 2018
62

LIVSKVALITET FÖR ALLA
Strategiskt mål - Vård 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
Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda
inom hemtjänsten
Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda
med sitt särskilda boende

Mål 2016
90

%
%

88

Mål 2017

Mål 2018

90

90

90

90

Nämndmål – Vård och omsorg av de multisjuka äldre ska samordnas och kvalitetssäkras
Mått
Andel avlidna personer med registrering i Palliativa registret %
Andel brukare som har riskbedömts i Senior Alert
%

Mål 2016
90
100

Mål 2017
90
100

Mål 2018
90
100

Mål 2017
72

Mål 2018
74

Strategiskt mål - Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla

Nämndmål - Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen.
Mått
Medborgarnas upplevda trygghet (index)

Mål 2016
70

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

Nämndmål - Medborgarna skall ges möjlighet att delta i kommunens utveckling
Mått
Mål 2016
Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter (index) 50
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling
71 %
(Andel som % av maxpoäng)

Mål 2017
50
75

Mål 2018
50
75
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANPERIODEN
OMVÄRLDSFAKTORER SOM PÅVERKAR DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Den globala återhämtningen är fortsatt mycket osynkroniserad där USA går betydligt bättre än övriga
världen, framför allt bättre än Europa. I USA har tillväxten etablerat sig på en hygglig nivå och
arbetslösheten pressats tillbaka. Europa fick under förra året däremot ett bakslag i tillväxten vilket var
särskilt tydligt för den tyska industritillväxten, trots rekordhög export och fallande arbetslöshet. En
förklaring kan vara en viss försiktighet av investeringar hos företagen, på grund av den geopolitiska
osäkerheten till följd av läget i Ukraina. Även Kina och tillväxtekonomier har visat försämrad tillväxt
främst på grund av stramare politik. Den amerikanska uppgången är dessvärre inte av lika stor vikt för de
svenska företagen, utan det som håller tillbaka tillväxten i Sverige är snarare svagare efterfrågan från
Europa. Den blygsamma investeringsaktiviteten i Europa kommer att förbli en begränsning för den
svenska exporten av investeringsvaror. Det som istället kan betraktas som positivt för den globala
tillväxten är lägre energipriser i spåren av det kraftiga prisraset på olja som skett under senaste året, vilket
är goda nyheter för konsumtionen. Detta leder till en minskad inflation globalt. Expansionen av den
okonventionella penningpolitiken i Europa har även bidragit till att räntor fallit till rekordlåga nivåer. Även
i Sverige har Riksbanken fortsatt sänka reporäntan under våren vilken nu ligger på minus 0,25 procent.
Det dröjer troligen till 2016 innan penningpolitiken börjar stramas åt och en höjning av reporäntan sker
enligt SKL:s prognos.

På grund av en svag internationell utveckling har även svensk ekonomi utvecklats förhållandevis svagt
med en tillväxt på 2,3 procent för helåret 2014. Förutsatt att den globala ekonomin får upp farten igen
kommande år, så är utsikterna för svensk ekonomi förhållandevis goda då svensk tillväxt förväntas uppgå
till runt 3 procent både 2015 och 2016.
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Trots relativt svag tillväxt har arbetsmarknaden stått emot och utvecklats förvånansvärt bra med en ökad
sysselsättning. Arbetslösheten väntas minska ned till omkring 6,6 procent 2016 enligt SKL:s prognos. Det
reala skatteunderlaget förväntas växa relativt snabbt med 2,1 procent 2015, 2,3 procent 2016 för att
därefter sjunka mot 1,4 procent 2017 enligt SKL. Tillväxten i skatteunderlaget för 2015 är den största
ökningen sedan 2008 och beror på tilltagande löneökningar och en snabb utveckling av
pensionsinkomsterna.
Det finns dock alltjämt risker på nedsidan. Den största, som riskerar att få mest negativ inverkan på
världskonjunkturen, är om åtgärderna för att rätta obalanserna i Kina leder till panik på finansmarknaden
och sprider sig till resten av världen. De politiska riskerna har också ökat. Terrorattentaten nyligen har lett
till ökade spänningar i många krisdrabbade länder i Europa, vilket kan stärka stödet för populistiska partier
som redan gynnas av missnöjet med de ekonomiska reformprogrammen (som syftar till att återställa
konkurrenskraft och tillväxt).
Kommunens största intäkter utgörs av skatter och generella statsbidrag, därför är utvecklingen av
sysselsättning och tillväxt av betydelse för utvecklingen av kommunens intäkter. Kommunens
kostnadsutveckling är till stor del beroende av befolkningsmässiga förändringar och ökade krav. För att
klara ökade behov inom prioriterade verksamheter för omsorg krävs att kommunen anpassar
kostnadsutvecklingen inom övriga verksamheter.
Prognoser för skatteunderlagets förändring i procent totalt för riket åren 2014 – 2018:

SKL, april
Regeringen, april
ESV, mars
SKL, feb

2014

2015

2016

2017

2018

3,2
2,6
3,1
3,2

5,0
5,3
4,9
5,1

5,4
5,7
4,5
5,1

4,3
5,3
4,5
4,5

4,2
4,7
4,4
4,3

20132018
23,9
25,9
23,3
24,1

Källa: SKL
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DISPONERING AV UTJÄMNINGSRESERV

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter
över en konjunkturcykel. Delar av kommunens tidigare positiva resultat har reserverats för att kunna täcka
eventuella negativa balanskravsresultat. När det får göras måste framgå av kommunens riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Om RUR får disponeras avgörs vid en jämförelse av utvecklingen för det årliga
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.
Reserven får användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med nuvarande
prognos är inte det möjligt för kommande år enligt tabellen nedan.
Genomsnitt samt årlig utveckling av skatteunderlag, förändring i procent
Snitt 10 år
Årlig
Differens

2014

2015

2016

2017

2018

3,9
3,6
-0,3

3,9
4,5
0,6

4,0
5,2
1,2

4,0
4,3
0,2

3,9
4,2
0,2

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Kommunens förutsättningar för verksamhet och ekonomi bygger till stora delar på hur kommunens
befolkning utvecklas avseende antal och ålder. Planering och underlag för beslut är därmed beroende av
väl utvecklade prognoser om befolkningsutvecklingen. Nuvarande prognos för planering avser perioden
2013-2033. Från starka positiva födelsenetton under 1980-talet har under 2000-talet i stället negativt
födelsenetto varit anledningen till ett minskat befolkningsantal. Det positiva flyttnettot gentemot utlandet
samt flyttnettot gentemot övriga riket har dock bidragit till att motverka minskningen av Moras
befolkning. Under prognosperioden 2013-2033 beräknas en ökning och år 2033 antas befolkningen uppnå
20 293 invånare. Tillväxttakten hämmas av strukturen av en åldrande befolkning och som en följd därav
ger ett större negativt födelsenettotal i slutet av prognosperioden.
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån SKL:s rekommendationer som bygger på en
befolkningsutveckling i riket varför vi i beräkningsunderlaget räknat med ett invånarantal för Mora på
20 000 vilket är ett avsteg från ovanstående befolkningsprognos men mer realistisk i jämförelse med
dagens invånarantal som vid årsskiftet 2014/2015 var 20 006 invånare.
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KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Intäkterna ökar men så gör även kostnaderna på grund av ökade krav och uppgifter i samband med nya
regleringar inom skola och omsorg. Utvecklingen i samhället går mot ökade krav i välfärden och de
demografiska behoven ökar i allt snabbare takt och är en stor utmaning för Mora kommun liksom för
övriga landet. Ökningen av andelen äldre innebär ökade behov av resurser i närtid och under en lång tid
framöver. Inom skolansområden finns demografiska svängningar mellan årskullarna vilket gör det extra
svårt att planera och nyttja tillfälliga nedgångar. Socialnämnden, gymnasienämnden och för- och
grundskolenämnden har sedan några år tillbaks underskott i sin drift av verksamheterna. Nämnderna har
tillskjutits medel för att täcka delar av de ökade behoven och för att vidta åtgärder för att utveckla och
effektivisera för att på sikt nå en ekonomi i balans. Parallellt med pågående handlingsplaner för åtgärder
sker förändringar i omvärlden som försvårar arbetet med effektiviseringar. Trots ökade ramar och
effektiviseringar i verksamheterna har det inte varit tillräckligt. För att åtgärda årets prognostiserade
underskott, kommande ökning av driftkostnader på grund av ökade behov och investeringar måste
ytterligare åtgärder vidtas. Det innebär att under innevarande och kommande år behöver ytterligare
åtgärder analyseras och vidtas för att klara en ekonomi i balans. Det innebär högre ställda krav på ständiga
förbättringar och ökad effektivitet.
RESULTAT

När politiska prioriteringar fastställts och ekonomiska ramar har fördelats beräknas årets resultat till 5,6
miljoner kronor. För åren 2017 och 2018 beräknas resultaten till 5,3 respektive 7,0 miljoner kronor. Det
motsvarar ett resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag på 0,5 procent och är därmed
ett planerat avsteg från det långsiktiga målet på 2 procent.

Resultat åren 2007-2014 samt prognos 2015 och budget 2016-2018 i miljoner kronor för kommunen
och kommunkoncernen.
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PENSIONER
Finansieringen av pensionsskulden som intjänades före 1998 har tidigare byggt på antagandet om en
ständig tillväxt och möjligheten att finansiera dessa pensioner via kommunalskatten. Dagens situation ser
väsentligt annorlunda ut med en svagare tillväxt och ökande behov av kommunal service, samtidigt som
pensionsutbetalningar från intjänande före 1998 ytterligare belastar utrymmet för kommunal verksamhet.
Därför har Mora kommun i ett antal år öronmärkt delar av resultatet för att kunna använda under de år
när utbetalningarna är som störst och det kan bli svårt att klara balanskravet, totalt har 146 miljoner
kronor öronmärkts. Sedan år 2000 har avsättningar skett till en pensionsfond för att möta kommande
utbetalningar. Den uppgår för närvarande till 153 miljoner kronor. Under de senaste åren har ingen
avsättning skett till fonden.
Det övergripande förvaltningsmålet är främst att skapa en buffert för att finansiera stigande
pensionsutbetalningar. Fonderingen kan således användas för att ”kapa topparna” och jämna ut
kassaflödena till dess betalningarna avtar, se diagrammet nedan. En viktig del i förvaltningsuppdraget är
etiska aspekter på pensionsfondens placeringar. Den totala pensionsskulden uppgick vid det senaste
årsskiftet till 618 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 86 procent av skulden.

EKONOMISKA RAMAR

Nämnderna erhåller en totalram av fullmäktige. Inom den ska fullmäktiges prioriterade mål uppfyllas samt
de lagar och regler som nämnden har att följa. Nämnderna har skyldighet att omdisponera sin budget för
att klara detta. God ekonomisk hushållning bedöms genom att målen är uppfyllda eller att ansträngningar
gjorts för att nå dem och att mätningarna visar att verksamheten är på rätt väg. Dessutom ska nämnderna
inte överskrida sina tilldelade ramar.
Ingen generell uppräkning av nämndernas ramar har planerats för 2016 och framåt. Istället har 20 miljoner
kronor per år avsatts till ett löneutrymme att användas för en gemensam lönebildningsprocess inom
kommunen. Någon kompensation för allmän kostnadsökning sker i vanlig ordning inte i nämndernas
ramar utan det utrymme som skapas används för särskilda satsningar efter det att löneutrymmet räknats
av. Förutsatt att löneökningarna hamnar inom den nivå som täcks av planerat löneutrymme får
nämnderna kompensation i ramen i förhållande till utfallet av lönerevisionen. Den blir därefter
nivåhöjande för kommande års ram. Förändringen av de ekonomiska ramarna har skett utifrån en analys
av nämnders rådande underskott, redovisade behov och kostnadsökningar för kommande år samt
redovisade förslag till besparingar och demografiska förändringar. Analysen av förändrade ramar bygger
även på jämförelser av nettokostnader och standardkostnader med andra kommuner.
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I arbetet med analys av innevarande års ekonomiska underskott och framtida behov har förslag på
åtgärder som bedöms ge besparingar inom samtliga nämnder inhämtats. Det är av stor vikt att
besparingsåtgärder vidtas på såväl kort som lång sikt med anledning av pågående åtgärder för att nå en
ekonomi i balans för berörda nämnder. Samtidigt med en generell ökad efterfrågan av service och ett ökat
behov utifrån demografisk utveckling. Förändrade ramar innebär en kombination av ökade ekonomiska
ramar parallellt med uppdrag om besparingsåtgärder. Utvecklingen av vidtagna och föreslagna
besparingsåtgärder ska löpande följas upp avseende ekonomiska resultat och effekter i verksamheten för
att ge underlag för ytterligare analys av innevarande och kommande års ekonomiska ramar.
Nedan följer en sammanställning av de förändringar som hittills planerats för respektive nämnd:
FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

I enlighet med tidigare beslut återförs 2 000 tkr i strukturmedel 2016. Utifrån ökade behov sker en ökning
med 6 500 tkr varav 1 500 tkr utgörs av strukturmedel. Nämnden har redovisat förslag till
besparingsåtgärder varav förändrade ramar innebär ett uppdrag till nämnden att vidta besparingsåtgärder
motsvarande 5 000 tkr under 2016. Inför 2017 kommer strukturmedlens långsiktiga behov att utvärderas.

SOCIALNÄMNDEN

I enlighet med tidigare beslut återförs 2 000 tkr i strukturmedel 2016. Utifrån ökade behov av omsorg och
ökade driftkostnader i samband med investeringar sker en ökning med 18 000 tkr varav 10 000 tkr är
strukturmedel. Nämnden har redovisat förslag till besparingsåtgärder varav förändrade ramar innebär ett
uppdrag till nämnden att vidta besparingsåtgärder motsvarande 7 000 tkr under 2016. Strukturmedel
tillämpas för att kunna följa utvecklingen och avvakta resultatet från pågående och planerade
besparingsåtgärder. Dessutom inväntas uppdaterade driftkalkyler för bland annat LSS och SÄBO. Inför
2017 kommer strukturmedlens långsiktiga behov att utvärderas.
GYMNASIENÄMNDEN

I enlighet med tidigare beslut återförs 2 000 tkr i strukturmedel 2016. Se nedan avseende uppdrag om
besparingsåtgärder.
KOMMUNSTYRELSEN

Ökade kostnader för avtal om flygförbindelse innebär ökade kostnader på knappt 5 000 tkr per år i fyra år.
Under perioden utökas kommunstyrelsens ram med 2 000 tkr och en omfördelning av 2 000 tkr sker från
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. En omfördelning av 1 000 tkr sker också utifrån det samlade
uppdraget, se nedan, om besparingsåtgärder på totalt 5 000 tkr.
UPPDRAG OM BESPARINGSÅTGÄRDER

Nämnderna för kommunstyrelse, gymnasienämnd, byggnadsnämnd, kulturnämnd och teknisk
nämnd har i uppdrag att genomföra besparingsåtgärder under 2016 motsvarande 5 000 tkr. Bland annat
ingår åtgärdsförslag avseende minskade driftkostnader efter försäljning av fastigheter samt översyn av
bidrag och arvoden. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna uppdraget om besparingarsåtgärder.
Respektive ramar för berörda nämnder kommer att minskas efter överenskommelse om områden
för besparingar.
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NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR FÖRÄNDRAS ENLIGT FÖLJANDE MELLAN ÅREN
(UTGÅNGSLÄGE 2015)

Belopp tkr
Uppräkning av ramar generellt

2016

2017

2018

0

0

0

2 000

2 000

FGN strukturmedel 2015
FGN ökade medel
FGN strukturmedel 2016

-2 000
5 000
1 500

Socialnämnd struktur 2015
Socialnämnd ökade medel
Socialnämnd strukturmedel 2016

-2 000
8 000
10 000

Gymnasienämnd strukturmedel 2015

-2 000

Kommunstyrelsen strukturmedel

2 000

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLANDE INVESTERINGAR
Investeringsplanen inrymmer både investeringar för kommunens egna verksamheter samt strategiska
investeringar i infrastruktur, det vill säga gator, vägar, stadsutvecklande åtgärder, handelsområden med mera.
Nedan beskrivs några av de större investeringarna.
Investeringar kopplade till Energitjänsteprojekt (EPC) som startades under 2013 beräknas vara klara under
2015 och förväntas kosta totalt 60 miljoner kronor vilket är enligt plan. Projektets syfte är att nå
energibesparingar som sänker energi- och driftkostnader för kommunens byggnader, vilka således ska
finansiera räntor och amorteringar inom cirka 15 år.
För flygplatsen i Mora som drivs av AB Dalaflyget planeras en utbyggnad och anpassning av terminalen. I
takt med stigande krav på passagerarutrymmen, säkerhetskontroll, bagagehantering, incheckning ökar kraven
på flygplatsens utformning och infrastruktur. Även för passkontroll och tull ställs särskilda myndighetskrav på
anpassade lokaliteter. Mora Siljans flygplats är av stor regional vikt då den ger norra Dalarna tillgänglighet till
de globala marknaderna i Europa och övriga världen för den expanderade besöksnäringen liksom för övrigt
näringsliv. Under hösten 2014 gjordes en upphandling som blev dyrare än budgeterat varvid projektet skjutits
fram och beräknas starta under 2015. En projektering pågår för att tillgodose Landstinget Dalarnas önskan
om att etablera helikopterambulansverksamhet, vilket även innebär en om- och tillbyggnad för en
helikopterhangar belägen på Mora Siljans flygplats.
Avseende genomfartstrafiken i Mora har kommunen tidigare ingått avtal med Trafikverket, men det är först
2020 som Trafikverket har medel i den nationella planen till en planerad byggstart. Kommunen vill prioritera
vägbiten mellan Strandens skola och Noretbron, som har den högsta trafikintensiteten, där fyra rondeller
planeras. Projektering startar 2015 vilket skulle kunna innebära en tidigare byggstart om medel från nationella
planen och kommunen finns tillgängliga tidigare.
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Under förra året togs beslut om en centrumutvecklingsplan som ligger till grund för fortsatt arbete med en
fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Planen bygger på tankar och idéer i visionsarbetet ”Mora
Regionstad”. Som en första etapp i planen planeras en upprustning/ombyggnad av Fridhemsplan samt
Kyrkogatan/gågatan. Initialt beslutades en budget på 30 miljoner kronor. Under 2015 har alternativa
lösningar lett till besparingar och innebär en ny budget på 18 miljoner kronor.
Sedan 2002 har kommunen byggt ett fiberbaserat stadsnät med syfte att dels förse kommunens egna
verksamheter med goda kommunikationsmöjligheter och dels att underlätta för bygdens näringsliv och
privatpersoner. Under de senaste åren har fokus varit på att nå alla våra byar med fler än 50 hushåll. Det som
återstår nu är att bygga anslutningsnät för fler områden i kommunen. År 2009 tog regeringen fram en
bredbandsstrategi för Sverige där målet är att 90 procent av befolkningen bör ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2020. Mora stadsnät har nu arbetat fram en handlingsplan för att Mora kommun ska nå
dessa mål. Kostnaden för stadsnätet är till stor del avgiftsfinansierad via anslutningsintäkter beroende på
anslutningsgrad.

Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2014 vilket område som den nya brandstationen planeras ligga
på där en planläggning nu pågår. Byggnationen beräknas kunna påbörjas i mitten av år 2016.
Socialnämnden har genomfört en utredning gällande behovet av särskilda boenden för äldre som baseras på
hur befolkningens åldersstruktur förväntas utvecklas framåt över en längre tidsperiod. Det innebär att nya
boendeplatser måste skapas genom en nybyggnation av äldreboende. Befolkningsprognosen för äldre visar
att det kommer behövas 14 procent fler boendeplatser år 2022 och 36 procent fler boendeplatser år 2036.
Dessutom finns idag ett underskott av antalet platser. Kommunstyrelsen fattade i mars 2015 beslut om att
påbörja projektering för ett nytt boende om 32 platser. Det nya boendet planeras till området i Noret Norra
och beräknas vara klart för inflyttning våren 2017. Det kommer att behövas ytterligare drygt 30 platser för att
svara upp mot kommande behov. Socialnämnden förordar att en projektering påbörjas i direkt anslutning till
att det första boendet står klart för att inte förlora tiden.
Socialnämnden redovisar även behov av ny gruppbostad enligt LSS. Socialnämnden har genomfört en
utredning där bland annat Tekniska förvaltningen har deltagit. Förslag har framställts i form av
programhandling, ramprogram inklusive ekonomisk kalkyl. Socialnämnden ser även behov av ytterligare
boenden för att möta de funktionsnedsattas behov i Mora.
En förstudie om ett nytt snösystem mellan Prästholmen och Hemus är beslutad där kommunen tecknat avtal
med Orsa Grönklitt samt Vasaloppet om arbete med tidig snö. En rad finns för behovet i investeringsplanen
men inget investeringsutrymme har föreslagits.
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Övriga infrastrukturinvesteringar avser trafiksäkerhetsåtgärder, viss utbyggnad av gång- och cykelvägar,
tillgänglighetsåtgärder och investeringar i parker och andra allmänna platser. Övriga fastighetsinvesteringar
avser främst energi- och tillgänglighetsåtgärder samt lokalanpassningar i kommunens verksamheter.
Kommunen har även gjort en lokalöversyn av samtliga fastigheter i syfte att ta fram en långsiktig
lokalförsörjningsstrategi. Denna ligger till grund för eventuella investeringar för verksamheternas
lokalbehov, där ett arbete fortlöper. För investeringar i inventarier åt nämnderna pågår även en satsning på
fler elevdatorer samt kopiatorer.
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RESULTATBUDGET
Bokslut
2014
-1 019 113
-46 819

Prognos
2015
-1 048 219
-50 000

Budget
2016
-1 079 861
-53 800

Plan
2017
-1 102 414
-59 200

Plan
2018
-1 123 760
-65 000

-1 065 932

-1 098 219

-1 133 661

-1 161 614

-1 188 760

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

824 497
240 611

869 917
225 528

909 478
231 187

940 235
228 092

970 401
226 792

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

15 298
-10 570

7 350
-4 450

2 700
-4 100

2 800
-4 200

2 900
-4 300

3 904

126

5 604

5 313

7 033

0

0

0

0

0

3 904

126

5 604

5 313

7 033

Verksamheternas netto
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

ÅRETS RESULTAT
Därav till pensioner, öronmärkning i
EK
ÅRETS RESULTAT
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KASSAFLÖDESBUDGET
Bokslut Prognos
2014
2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring rörelsekapital
Investering i markexploatering som
omsättningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

3 904
46 819
5 038

126
50 000
3 300

5 604
53 800
2 000

5 313
59 200
3 100

7 033
65 000
5 000

-2 376

-3 868

850

850

850

53 385
1 856

49 558
5 540

62 254
3 248

68 463
3 248

77 883
3 248

0
55 241

-5 000
50 098

0
65 502

0
71 711

0
81 131

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-82 034
28 961
0
0
-53 073

-74 650
0
0
0
-74 650

-132 400
0
0
0
-132 400

-90 000
0
0
0
-90 000

-70 000
0
0
0
-70 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
10 307
0
10 307

60 000
0
0
60 000

20 000
0
0
20 000

0
0
0
0

0
0
0
0

ÅRETS KASSAFLÖDE

12 476

35 448

-46 898

-18 289

11 131
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BALANSBUDGET
Bokslut Prognos
2014
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar, materiella och finansiella
Övr aktier, andelar, grundfondskapital
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar

764 119
67 223
5 029
836 371

788 798
67 223
5 000
861 021

867 369
67 223
5 000
939 592

898 169
67 223
5 000
970 392

903 169
67 223
5 000
975 392

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

137 069
123 269
49 651
309 989

142 071
123 269
85 099
350 439

142 071
123 269
38 200
303 540

142 071
123 269
19 911
285 251

142 071
123 269
31 042
296 382

1 146 361 1 211 460 1 243 132 1 255 643

1 271 774

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL
därav årets resultat

732 017
3 904

732 143
126

737 746
5 604

743 059
5 313

750 092
7 033

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

51 956

55 256

57 256

60 356

63 456

158 925
203 464

218 925
205 136

238 925
209 205

238 925
213 303

238 925
219 301

1 146 361 1 211 460 1 243 132 1 255 643
533 700 520 600 509 700 506 100

1 271 774
506 300

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN
OCH SKULDER
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
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INVESTERINGSBUDGET

Investeringsram
Planerade/prognos
investeringsprojekt
Investeringar i planeringsfas
Genomfart
Centrumutveckling
Brandstation, nybyggnad
Nytt äldreboende
Nytt LSS-boende
Snösystem Hemus
Noret Norra (utöver
exploatering)
Lastväxlare Brandkåren
Summa
Investeringar i
genomförandefas
Energitjänsteprojekt (EPC)
Utbyggnad flygterminal
Helikopterhangar
Stadsnätsutbyggnad
Summa

Total- Förbrukat Prognos
Budget t o m 2014
2015
114 750

Budget
2016
132 400

Plan
2017
90 000

Plan
Finans2018
Form*
70 000

74 650

132 400

88 800

20 000

0
4 000
1 500
5 000
1 000

500
14 000
25 000
30 000
12 400

11 500

81 900

20 000
3 750
7 000
7 000
37 750

6 500
15 000
7 000
28 500

7 000
7 000

0

2 500
5 000
3 000
6 770
8 130
25 400

2 000
5 000
2 000
5 500
7 500
22 000

2 000
5 000
2 000
5 000
6 000
20 000

2 000
5 000
2 000
5 000
6 000
20 000

86 000
18 000
70 000
51 000
13 400

966
950

2 300

60 000
11 250
22 000

40 203
934
70 846

Löpande investeringar
Nya gång- cykelvägar
Övr infrastrukturinvesteringar
Övr fastighetsinvesteringar
IT-utrustning gem nämnd
Inventarier inv nämnder
Summa

Sk
Sk
Sk
Avg/Sk
Avg/Sk
Sk
Sk

43 500
16 000

2 300
61 800

Sk
0

Avg
Avg
Avg

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

*: Sk = Skattefinansierad, Avg = Avgiftsfinansierad
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DRIFTSBUDGET
Bokslut
2014

Prognos
År 2015

Budget
År 2016

Plan
År 2017

Plan
År 2018

Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
Införandebidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Slutavräkning skatteintäkter
Summa skatt och statsbidrag

826 548
178 881
-5 395
4 635
4 316
0
14 585
43 589
-2 051
1 065 108

869 916
173 840
-10 440
-774
4 320
0
14 020
43 056
1 507
1 095 445

911 158
176 980
-7 500
-572
2 240
0
16 540
43 499
-1 680
1 140 665

940 235
177 440
-7 718
-3 909
2 240
0
16 540
43 499
0
1 168 327

970 401
181 680
-7 957
-9 210
2 240
0
16 540
43 399
0
1 197 193

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Strukturåtgärder
Avskrivningar
Kapitalkostnader
Lönereserv
Planeringsreserv
Personalomkostnad
Arbetsgivaravgift
Förändring pensionsavsättning
Årets intjänade, individuell pens
Pensionsutbetalningar
Förändring semesterlöneskuld
Summa övriga poster

15 298
-10 570
0
-46 819
80 786
0
0
205 848
-167 879
-5 038
-31 357
-26 097
-1 906
12 266

15 450
-4 450
0
-50 000
74 500
0
0
212 000
-175 506
-3 300
-33 000
-27 000
0
8 694

2 700
-4 100
-4 000
-53 800
75 200
-22 047
0
219 000
-179 000
-2 000
-34 700
-25 200
0
-27 947

2 800
-4 200
0
-59 200
82 500
-40 000
0
226 000
-185 000
-3 100
-36 300
-26 400
0
-42 900

2 900
-4 300
0
-65 000
80 400
-59 936
0
233 000
-191 000
-5 000
-38 000
-28 000
-65 936
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NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR

-Revisorerna
-Kommunstyrelsen
-Valnämnd
-Servicenämnd för IS/IT
-Mora Brandkår
-Byggnadsnämnd
-Teknisk nämnd
-Kulturnämnd
-Miljö- och hälsoskyddsnämnd
-För- o grundskolenämnd
-Gymnasienämnd
-Socialnämnd
-Kapitalkostnader finans
-Besparingsuppdrag
Summa nämnder

Bokslut
År 2014
-855
-85 307
-111
0
-18 135
-10 024
-59 225
-25 213
-3 530
-323 522
-98 004
-439 534
-10 010

Prognos
År 2015
-909
-90 930
-8
-800
-17 425
-10 640
-58 150
-26 634
-3 845
-337 104
-93 975
-463 598
0

-1 073 470

-1 104 013

Budget
År 2016
-909
-94 318
-55
0
-17 515
-11 203
-58 238
-26 852
-3 995
-329 313
-91 993
-463 772
-14 000
5 000
-1 107 114

Plan
År 2017
-909
-94 318
-55
0
-17 515
-11 203
-58 238
-26 852
-3 995
-329 313
-91 993
-463 772
-27 000
5 000
-1 120 114

Plan
År 2018
-909
-94 318
-165
0
-17 515
-11 203
-58 238
-26 852
-3 995
-329 313
-91 993
-463 772
-31 000
5 000
-1 124 224
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KOMMUNSTYRELSEN
Förvaltning
Ordförande
Kommundirektör

Kommunledningskontoret
Anna Hed (C)
Peter Karlsson

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och bistår kommunstyrelsen med att leda,
samordna och följa upp den kommunala verksamheten. Kommunledningskontoret utarbetar
styrdokument och driver utvecklingen så att verksamheten svarar upp mot framtida krav.
Kommunledningskontoret är organiserat på ett sådant sätt att kontoret kan stå för kontinuitet och
stabilitet i relation till den politiska ledningen. Verksamheten bedrivs inom stabsenheterna Kansli,
Ekonomi, Personal, Kommunikation, Samhällsutveckling (Näringsliv och samhällsplanering) samt stödoch serviceenheterna, Upphandling, Överförmynderi, Kontaktcenter, Integration, Kost och Säkerhet.
De viktigaste identifierade utmaningarna kan sammanfattas enligt följande:









Leda verksamhetsplanering och uppföljning på sådant sätt att organisationen genom en större
helhetssyn kan utvecklas på ett strategiskt sätt mot Regionstad 2022.
Genom omvärldsbevakning leda utvecklingen inom de olika verksamhetsområden som
kommunstyrelsen svarar för.
Leda kommunens förvaltning mot ett e-samhälle.
Leda arbetet för en effektiv, rättssäker och modern ärendehantering.
Verka för en hållbar och aktuell arbetsgivarstrategi med sikte på 2022 där strategisk
kompetensförsörjning omfattar allt från att attrahera och rekrytera kompetens till att utveckla och
behålla kompetens.
Arbeta med demokratifrågor för att utveckla och främja inflytande, delaktighet och dialog såväl
internt som externt.
Verka för långsiktig utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering med ledning
av kommunens Näringslivsstrategi.

Under 2016 råder fortsatt prioritering av de beslutade strategiska projekt som leder mot Regionstad 2022.
Utvecklingen går allt snabbare mot den trend som innebär att befolkningen söker sig till storstadsområden
och regioner i starkare utveckling. Mora har ett starkt varumärke och i arbetet med bilden av Mora har
utvecklingen mot Regionstad identifierats som en möjlighet att attrahera inflyttning och se till att boende i
Norra Dalarna fortsatt tycker att detta är en bra plats för boende. Alla övergripande planer och strategier
för den fysiska samhällsplaneringen ska samordnas så att de var för sig och tillsammans skapar bästa
möjliga förutsättningar för ortens utveckling som regionstad.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Kommunstyrelse
Summa

Utfall
2014
-85 307
-85 307

Prognos
2015
-90 930
-90 930

2016
-94 318
-94 318

Ram
2017
-94 318
-94 318

2018
-94 318
-94 318
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VALNÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef

Kommunledningskontoret
Nils Carlsson (C)
Peter Karlsson

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Valnämnden leder och ansvarar för att genomföra allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Vart
fjärde år sker allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger
rum vart femte år. Organisationen omfattar, förutom valnämnden och personal från
kommunledningskontoret, cirka 90 arvoderade röstmottagare.
Nämnden har inte någon planerad verksamhet för 2016 då det inte är ett valår.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Valnämnd
Summa

Utfall
2014
-111
-111

Prognos
2015
-8
-8

2016
-55
-55

Ram
2017
-55
-55

2018
-55
-55
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ÖVERFÖRMYNDARE GEMENSAM
Överförmyndare

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Ola Blumenberg

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna har till uppdrag att på ett enhetligt och rättssäkert sätt driva
och utveckla verksamheten. Överförmyndarkontoret är gemensamt för flera kommuner och handlägger
överförmyndarärenden för Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro.
Överförmyndarkontoret utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Huvudsakliga
arbetsuppgifter är:




Löpande handläggning
Granskning av redovisningshandlingar
Utbildning av ställföreträdare och information till andra verksamheter

Under 2016 kommer fokus ligga på att utveckla arbetsmetoder och rutiner för att på ett effektivare sätt
hantera den ökade mängden ärenden som framförallt beror på ett större antal ensamkommande
flyktingbarn.
På grund av det ökade antalet ärenden finns det behov av att utöka personalstyrkan med en medarbetare
under 2016. Förslag har skickats ut till de samverkande kommunerna.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Intäkter
Kostnader
Summa

Utfall
2014
3 193
-3 193
0

Prognos
2015
3 306
-3 306
0

2016
3 912
-3 912
0

Ram
2017
3 912
-3 912
0

2018
3 912
-3 912
0
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MORA BRANDKÅR
Förvaltning
Ordförande
Räddningschef

Mora Brandkår
Anna Hed (C)
Johan Szymanski

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Mora brandkårs uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt
ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och
miljö. För detta krävs att kunskap och förmåga hos den enskilde om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder kontinuerligt ökar. Det ingår därför i brandkårens uppdrag att stödja den
enskilde med rådgivning, information och utbildning inom brand- och säkerhetsområdet. I syfte att
säkerställa att de objekt som omfattas av lagens krav på exempelvis skriftlig redogörelse, har brandkåren
en fastställd tillsynsplan för varje år.
Brandkåren ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt, enligt lagen. För detta finns en brandstation i centralorten liksom två
brandvärn. Brandkåren har också samverkansavtal med angränsade kommuner. Mora, Orsa och Älvdalens
kommun har gemensamt funktionen som räddningschef i beredskap, som även är kommunens tjänsteman
i beredskap (TIB). Verksamhetens uppdrag bedrivs utifrån lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor. Just nu pågår utredning kring utökad samverkan med Orsa, vilket kan få
konsekvenser för Mora under 2016.
Antalet larm och dess komplexitet är faktorer som kraftigt kan påverka det ekonomiska utfallet från år till
år. Antalet larm ökar årligen, vilket gör att det ekonomiska utrymmet kommer behöva öka för att täcka
lönekostnader för deltidsbrandmännen. Ett nytt avtal för deltidsbrandmän tros innebära en ökning i
storleksordningen 5-10 %.
Arbetet med en detaljplan för den nya brandstationen pågår, målet är byggstart 2016. Vi samarbetar nu
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att hitta en lämplig lösning på hur
räddningscentralen ska utformas i den nya brandstationen för att få så god förmåga till samverkan och
ledning både lokalt, regionalt och nationellt som möjligt.
Under 2016 har brandkåren behov av en stabs- och ledningsenhet och 2017 en lastväxlare, båda dessa
kräver kostnadstäckning i ram för kapitalkostnadsökningen. Därtill tillkommer mindre investeringar i form
av ny rökskyddsutrustning, brandmaterial, skogsbrandsutrustning och pumpar.
Det finns behov av ökad förmåga till livräddning genom rökdykning. Ett första steg kan vara att en
deltidsbrandman förses med en mindre brandbil för att kunna rycka ut direkt hemifrån, så kallad FIP
(”första insatsperson”). Detta innebär att anspänningstiden motsvarar en heltidsanställd brandman med 90
sekunder men kostnaden blir betydligt lägre (ca 50 tkr/år kontra ca 3 miljoner). Våra grannkommuner
Vansbro, Malung-Sälen och Leksand har denna lösning som blir allt vanligare i Sverige då det är tiden från
larm till framkomst som oftast visar sig vara den avgörande faktorn. Detta innebär även att det blir lättare
att rekrytera deltidsbrandmän då avståndet till brandstationen inte blir lika viktigt och det finns möjlighet
att sprida ut styrkorna där de bäst behövs. Att driva detta, införandet av en "första insatsperson" som ett
projekt under tre år vore lämpligt.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Brandkår
Summa

Utfall
2014
-18 135
-18 135

Prognos
2015
-17 425
-17 425

2016
-17 515
-17 515

Ram
2017
-17 515
-17 515

2018
-17 515
-17 515
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen
Rose-Marie Bogg (C)
Inga-Lena Spansk
Nämnd i Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Målet är att förskolan och skolan ska vara en skola för alla med en verksamhet som fokuseras på kunskap
och lärande. I Moras skolor och förskolor pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra
kvalitén så att detta mål kan uppfyllas. Utgångspunkten för planen är att alla människor har ett lika värde,
att alla har en vilja och lust att lära och utvecklas. Därmed kan alla ta ett kunskapssteg till.
Utifrån visionen ”alla är olika och lika bra” vill vi verka för en skola där ingen hålls tillbaka och ingen
lämnas efter. Barn och unga som har fått sin utbildning i Mora ska vara rustade med god självkänsla, ett
demokratiskt och tolerant handlande samt ett entreprenöriellt förhållningssätt som ger individen goda
förutsättningar för ett aktivt liv.
Förskolans och skolans personal måste förena höga förväntningar på alla barns och elevers förmåga att
lära och utvecklas med ett arbetssätt som är anpassat efter barnens och elevernas förutsättningar. Alla
förskolor och skolor i Mora kommun kartlägger tillgängligheten i verksamheterna under 2015 med stöd av
projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten och arbetet ska synkroniseras med Skolverkets
allmänna råd för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Barns och ungas psykiska ohälsa ökar över hela landet och Mora kommun deltar tillsammans med
Landstinget Dalarna i projektet Psynk sedan 2012. Ett av delmålen i handlingsplanen är upprättande av en
familjecentral för att möta barn och föräldrar med en helhet så de får den hjälp de behöver, när de
behöver det. Arbetet intensifieras under 2015-2016 för en start av Familjens hus under 2016.
Allt fler barn går i förskolan och ca 90 % är inskrivna hösten 2014 och de flesta skrivs in vid 1-2 års ålder.
Sedan 2006 har gruppstorleken (genomsnittliga antalet barn per grupp) legat relativt konstant i landet på
cirka 17 barn. Den siffran stämmer bra med Mora kommuns förskolor. Födelsetalet i kommunen har
tyvärr sjunkit under 2012, 2013 och 2014 med ca 23 barn/år (226 barn födda 2009 och 174 barn födda
2014). För gruppen barn 0-5 år pekar folkbokföringsprognoserna på fortsatt lågt antal de närmaste tre
åren. I grundskolan ökar elevantalet något från 2011 elever läsåret 11/12 till 2120 elever för 15/16.
Volymförändring för personal visar att 476 tjänster planeras på årsbasis för 2015 och i budget för 2015
ligger 459 tjänster. Vad som kan komma att påverka antal anställda är regeringens vårproposition med
vårförändringsbudget för 2015, med en aviserad satsning på lågstadiet med 2 miljarder per år från 2015
samt minskade barngrupper i förskolan från 2015. Sammantaget kan satsningen betyda cirka 12 styck fler
anställda i förskola och skola, det vill säga totalt 471 anställda 2016.
Från hösten 2014 så har varje förskoleavdelning en förskollärare som är utvecklingspilot.
Utvecklingspiloternas uppdrag är att vara arbetslagets spjutspets i att förstå och genomföra läroplanen i
praktiken och att hålla den pedagogiska diskussionen levande på förskolan. Utvecklingspiloterna träffas en
gång i månaden, i nätverk med respektive förskolechef och även alla tillsammans. Förhoppningen är att
med hjälp av utvecklingspiloterna höja måluppfyllelsen i vår kommun.
Kommande utvecklingsområden inom förskolan är pedagogisk dokumentation, samt användande av
lärplattor som digitala verktyg tillsammans med barnen. De flesta pedagogerna inom förskolan har gått
pedagog-connectutbildning, på sikt skall alla pedagoger i förskolan ha genomfört utbildningen. Alla
förskolor har pedagoger som gått NTA-utbildning och man arbetar aktivt med dessa NTA-lådor, med
olika teman inom natur och teknik.
De nationella insatserna för att stärka likvärdigheten i grundskolan är viktiga och nya lagkrav, reformer
och allmänna råd kräver kompetensutveckling av både lärare och rektorer. Matematiklyftets sista del
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genomförs under läsåret 15/16 för lärare i åk 4-6. PISA (SKLs matematiksatsning) 2015 slutförs under
läsåret 15/16. Satsningen på NTA/NT fortsätter med löpande kompetensutbildning.
Skolverkets bedömning är att det behövs kraftfulla insatser för att förstärka likvärdigheten. Resurser i
form av stöd, skickliga lärare och ledare måste sättas in där de bäst behövs. Det krävs att huvudmän har
en medveten användning av tillgängliga resurser och även på andra sätt arbetar för god likvärdighet.
Arbete med god rekrytering, lärarlyftet II, utbildning av speciallärare/specialpedagoger och
rektorsprogrammet fortsätter. Arbetet inom SKLs projekt för att höja kunskapsresultaten, PRIO,
fortsätter. Kommande utvecklingsområden är Läslyftet som planeras för läsåret 16/17.
Tillgänglig utbildning bedrivs i Mora kommuns förskolor, skolor och fritidshem. Arbetet med digitalt
lärande och alternativa verktyg utvecklas i enlighet med framtagen media, informationskompetens plan,
MIK-plan.
Öppen förskola lockar många besökare och kommande utveckling är att ta del i ett Familjens hus.
Elevhälsan stödjer förskolechefer, rektorer och pedagoger i tillgänglighetsarbetet. I linje med
tillgänglighetsarbetet har en checklista och en ärendetrappa för särskilt stöd utformats. Ett arbete med
Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram har genomförts och
fortsätter vidare med stöd och insatser från Elevhälsan till förskolor och skolor. Kommande
utvecklingsområden är: skolnärvaro, neuro-psykiatrisk plan, revidering av läs- och skrivplan samt
åtgärdstrappa och checklista för förskolan.
För- och grundskolenämndens systematiska kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och
skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de
nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Enligt skollagen ska ett systematiskt
kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra
skolförfattningar. I kommunens förskolor och skolor pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och
förbättra kvaliteten och till det hör en viss kunskapskontroll. Verksamheterna använder Dexter för
redovisning av betyg och måluppfyllelse. Även screeningsresultat i matematik och svenska redovisas
digitalt. Underlagen används vid gemensamma analysdagar under läsåret. Prioriterade områden för
kommande läsår lyfts fram och förs in i kommande verksamhetsplan.
Prioriterade områden 2016:









Samverkan: inom skolan, mellan skolor, mellan förskolor, fritidshem och grundskolor med
betoning på det kollegiala lärandet samt mellan verksamheterna och föreningsliv och
civilsamhälle.
Tillgänglighet: Från första januari 2015 är bristande tillgänglighet en diskriminering i
diskrimineringslagen vilket innebär att förvaltningen påbörjat ett arbete med att kartlägga
tillgängligheten. Tillgänglighetsfaktorn ska vara hög vilket kräver anpassningar i pedagogisk, social
och fysisk miljö för att ett lärande ska ske.
Tidigt stöd: barn och elever i förskola och F-3 ska vara prioriterade när det gäller stödinsatser.
Matematik: Matematiklyftet pågår läsåret 15/16 för lärare på mellanstadiet. Insatsen kan även
fortsätta i långsammare takt för övriga verksamheter som redan genomgått grundutbildningen.
PISA 2015 slutförs under 2016.
Läs och skriv: Läslyftet genomförs läsåret 16/17.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
För- och grundskolenämnd
Summa

Utfall
2014
-323 522
-323 522

Prognos
2015
-337 104
-337 104

2016
-329 313
-329 313

Ram
2017
-329 313
-329 313

2018
-329 313
-329 313
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SOCIALNÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Socialförvaltningen
Malin Höglund (M)
Anders Ludvigson
Nämnd i Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om individer med funktionsnedsättning och individoch familjeomsorg. Äldreomsorgen bedriver verksamhet för äldre personer med omfattande behov av
vård- och omsorg vid 198 platser för särskilt boende, 44 platser för korttids/växelvård och verksamhet för
cirka 400 personer som har någon form av hemtjänst. Socialnämnden har även ansvaret för hemsjukvård i
ordinärt boende (ca 100 kunder) samt hälso- och sjukvårdsansvaret inom särskilt boende SoL,
gruppboende LSS och dag/daglig verksamhet. Därtill kommer anhörigstöd och aktiviteter för äldre
personer.
Inom omsorgen om människor med funktionsnedsättning bedrivs boendeverksamhet, gruppbostäder eller
boendestöd för totalt cirka 100 personer, samt korttidsboende för barn och ungdomar. Enheten Arbete
och utveckling bedriver daglig verksamhet enligt LSS och kompetenshöjande verksamhet för personer
som behöver arbetsträning eller annat stöd för att komma ut i arbetslivet.
Individ- och familjeomsorgen ger även stöd till personer som inte klarar sin egen försörjning, har
missbruksproblem och till barn, unga och familjer som behöver någon form av stöd. Socialnämnden
bedriver även familjerådgivning (värdkommun för 4 kommuner), handläggning av serveringstillstånd och
övrig myndighetsutövning utifrån alkohollagen. Tillsynsansvar finns även över försäljning av öl, tobak
samt spel.
För att möta omvärldens behov och krav krävs att socialnämndens verksamheter är så flexibla och
anpassningsbara att de, i varje tid, kan möta de krav som ställs från omvärlden. Individens behov,
ekonomiska eller andra resursmässiga förutsättningar, förutsättningar för verksamheten som uppstår
genom nationella beslut, demografiska förändringar.
Kommunstyrelsen fattade beslut i mars 2015 om att påbörja en projektering för ett nytt särskilt boende
om 32 platser. Det nya boendet beräknas stå klart för inflyttning våren 2017. Driftkostnadsökning
beräknas från och med våren 2017 motsvarande en årlig kostnad på drygt 18 mkr. Åren 2019/2020
bedöms ett behov av ytterligare drygt 30 platser. I anslutning till att det första boendet står klart 2016/17
bör projektering av ett kommande boende påbörjas. I programhandlingen som är framtagen för pågående
projektering nämns detta.
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2012:12 och SOFS 2013:27, "om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilt boende", skulle ha trätt i kraft 2015-03-31 (fördröjt). Av detta
följer bland annat att individuella biståndsbeslut i särskilt boende ska införas under 2015/16. Idag är
bemanningen minimerad och det finns en risk att inte vård- och omsorgspersonal hinner med att utföra
samtliga insatser som kommer att finnas angivna i den boendes genomförandeplan.
Trygghetsboende är en boendeform för företrädesvis äldre som har behov av ett boende med hög
tillgänglighet i bostaden och i den omgivande fysiska miljön. De boende som har behov av vård och
omsorg får sitt behov tillgodosett genom hemtjänst. I Mora finns 111 lägenheter i trygghetsboende. Det
har under de senaste åren funnits en stark efterfrågan. Trygghetsboende är en viktig del i ”vård- och
omsorgskedjan” – den hör egentligen inte dit - är inte ett ansvar för socialnämnden, utan mer ett
samhällsansvar (Kommunala bostadsbolaget) att se till att det finns bostäder, centralt belägna med hög
tillgänglighet. En god tillgång, särskilt till mindre lägenheter, kan minska behovet av särskilt boende.
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Under perioden bedöms behovet av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) vara oförändrat alternativt
minska i volym.
Antalet anmälningar/ansökningar ökar för extern placering för vård och behandling av barn och ungdom.
Det finns även en risk för högre volym/ kostnader för behov hos "ensamkommande flyktingbarn" och de
behov som finns hos boende i de asylboenden som etableras inom kommunen.
Behov av nytt LSS-boende (6 platser) har redovisats enligt förslag i programhandling, ramprogram inkl.
ekonomisk kalkyl och planeras vara inflyttningsklart hösten 2016. Årlig driftkostnad beräknas till ca 4,6
mkr. Intresseanmälningar för att få en plats i gruppbostad enligt LSS finns 2015 från en ungdom. 2016
från 6 ungdomar. 2017 från 1 ungdom. Om ett beslut om gruppboende inte kan verkställas inom viss tid
finns stor risk att vite kan utdömas. Avseende extern placering för vård och behandling (Ungdomar och
vuxna, LSS, socialpsykiatri) bedöms en risk för ökad volym under perioden.
En rättslig process pågår om IVO:s vitesföreläggande av socialnämnden med 1 800 tkr. Avser ej i tid
verkställt behov om gruppbostad LSS för två personer. Socialnämnden har ansökt hos Högsta
Förvaltningsdomstolen om prövningstillstånd hos Kammarrätten och vill bestrida vitesföreläggandet.
En grundförutsättning för att klara budgetföljsamhet 2016 är att inte individrelaterade behov ökar - utan
ligger kvar på en nivå som är rimlig i förhållande till befintlig rambudget. Utmaningen är också att klara de
behov som de facto ökar hos de äldre på grund av demografiska förändringar med fler äldre i hemtjänst,
hemsjukvård och särskilt boende. Risken är emellertid stor att socialnämnden med nuvarande
förutsättningar och resurser, trots omfattande effektiviseringsåtgärder, inte når uppsatta mål för
verksamheter och ekonomi för 2016.
Det finns ett antal omvärldsfaktorer som påverkar socialnämndens verksamhet. Ett fortsatt mottagande av
flyktingar barn/vuxna får olika konsekvenser för socialnämndens verksamhet. Medför sannolikt ökade
kostnader för olika former av insatser som kan tänkas att individerna får behov utav. Förutom själva
insatserna uppstår ökade kostnader för handläggning/myndighetsutövning.
Från 1 januari 2015 gäller nya regler i kommunallagen som syftar till bättre kontroll och uppföljning av
kommunal verksamhet som lagts ut i alternativ drift (privat utförare). De nya reglerna ställer större krav
på bland annat socialnämnden (uppföljning/kontroll m m). Kraven ökar även på kommunfullmäktige som
behöver besluta om program för uppföljning/tillsyn.
Ett lagförslag finns nu om ändring av nuvarande lag om betalningsansvar. Om förslaget antas så gäller den
nya lagen från och med 2016-07-01. Reglerar redan idag kommunens ansvar att ta emot "utskrivningsklar
patient" inom en viss tid från lokalsjukhuset. Om inte kommunen klarar detta inom 5 dygn så kan en
kostnad med ca 5 tkr/dygn debiteras. Betalningsansvaret föreligger idag även vid utskrivning från
psykiatrisk klinik - då gäller 30 dagar. I lagförslaget föreslås att tiden ska sänkas till 3 dygn för båda
kategorierna. Risken för att betalningsansvar kan uppstå ökar avsevärt. Här gäller att kommunens
organisation har en god kapacitet för mottagandet (hemtjänst, särskilt boende, andra vård och
omsorgsformer).
De övergripande målen för socialnämndens verksamhet handlar i stor utsträckning om att de människor
som får del av socialnämndens verksamheter och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med den vård
och omsorg och socialtjänst som ges. Utmaningar ligger i att se till att klara nödvändig bemanning och
kompetensutveckling av medarbetarna för att kunna nå de mål som är satta för verksamheterna.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Socialnämnden
Summa

Utfall
2014
-439 534
-439 534

Prognos
2015
-463 598
-463 598

2016
-463 772
-437 442

Ram
2017
-463 772
-437 442

2018
-463 772
-437 442
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KULTURNÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Kulturförvaltningen
Hans Göran Åhgren (M)
Caroline Smitmanis Smids
Nämnd i Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Kulturen i Mora ska bidra till att skapa ett gott och hållbart samhälle att bo och leva i. Därför ska kulturen
i Mora vara en positiv kraft i såväl den lokala samhällsutvecklingen som i den enskilda människans inre
utveckling. De övergripande målen för kulturen i Mora är att bidra till utvecklingen av Mora som ett
attraktivt och levande samhälle. Kulturens inneboende kraft skapar ett öppet samhällsklimat med
möjlighet till individuell utveckling och unika upplevelser. Barns och ungas rätt till kulturella upplevelser
och utövande är särskilt viktigt. Verksamhetsidén är att erbjuda en resa. Resan ser olika ut för olika
människor, men alla som bor i Mora ska kunna göra sin resa. De verksamheter som Kulturnämnden
driver eller stöder, ska som exempel erbjuda människor möjligheter att göra en inre resa, en resa i den
egna kulturhistorien, en kunskapsresa, en resa i fantasin, en resa i en annan människas berättelse eller en
annan människas värld. Ledstjärnor för Kulturnämnden är att kulturen i Mora ska vara tillgänglig och
angelägen. Vi ska ta vara på och utveckla de kulturella områden där vi är unika, och vi ska vara en
integrerande kraft. Kulturen ska vidga vyer och omfamna, inte begränsa och utesluta.
Kulturnämnden driver via kulturförvaltningen kommunens fyra folkbibliotek, Kulturskolan Miranda, Rosa
Husets mötesplats för unga och Mora bygdearkiv. Förvaltningen anordnar kulturprogram och
utställningar, fördelar stöd och bidrag till föreningar och studieförbund samt arbetar med
kulturminnesvård och kulturarv. Inom kulturförvaltningen verkar även kommunens ungdomssamordnare,
konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare.
För att uppnå de målsättningar som formulerats i Kulturnämndens nämndplan, ska kulturförvaltningen
under 2016 särskilt fokusera på:
Plan för barn- och ungdomskulturen i Mora.
Kartläggning av ett vidgat deltagande för att nå ny publik och deltagare.
Framtida lokalbehov för Mora kulturhus och bibliotek samt kulturscen.
Mora kommun satsar jämförelsevis lite pengar på sina folkbibliotek. Den totala utlåningen är något lägre
än riket, betydligt lägre än i kommungruppen och ännu lägre jämfört med Dalarnas län. Samtidigt sker
besparingar och nedskärningar på skolbiblioteken. För barns och ungas läsning är tillgången till böcker
och sakkunnig hjälp starka framgångsfaktorer. Viss utveckling kan ske med hjälp av ny teknik (s.k.
meröppna bibliotek via RFID-teknik). Samtidigt vet vi att just sakkunnig hjälp är en viktig faktor för barns
läsning varför investeringar inte löser hela behovet av satsningar på Moras folk- och skolbibliotek.
En översyn av det framtida lokalbehovet för verksamheterna i Mora kulturhus och bibliotek behöver
göras. Budget- och skuldrådgivningen har en längre tid haft ökande köer samt obefintlig förebyggande
verksamhet. Organisatoriska placeringen hos Kulturnämnden gör verksamheten väsensskild från övrig
verksamhet hos nämnden. En annan organisatorisk placering skulle kunna ge samordningsvinster och
därmed korta köer och öka det förebyggande arbetet.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Kulturnämnden

Utfall Prognos
2014
2015
-25 231
-26 634

2016
-26 852

Ram
2017
-26 852

2018
-26 852
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(tkr)
Summa

Utfall Prognos
-25 231
-26 634

-26 852

Ram
-26 852

-26 852
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TEKNISK NÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Tekniska förvaltningen
Åke Knutz (C)
Mikael Jaråker
Nämnd i Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator, allmänna platser, mark, vindkraftverk,
skog, kommunens anläggningar för idrott och fritid, kommunens fastigheter, stadsnät samt handläggning
av bidrag till kommunens idrottsföreningar. Nämnden ansvarar också för kommunens
exploateringsverksamhet efter riktlinjer och beslut från kommunstyrelsen. Tekniska nämnden utgör
kommunens trafiknämnd och fullgör de uppgifter som avses i 1 § lagen 1978:234 om nämnder för vissas
trafikfrågor.
Det primära uppdraget är att säkerställa att kommunens anläggningar och lokaler uppfyller lagstadgade
krav och bibehåller sitt ekonomiska värde genom god skötsel och systematiskt underhåll.
De största utmaningar nämnden står inför 2016 handlar främst om att få de ekonomiska medlen att räcka
till samtidigt som förvaltningens personal skall hantera det stora antalet planerade investeringar och
verksamhetsförändringar som sker. Några av de investeringar som kommer att påverka nämnden är bland
annat utbyggnad av Mora stadsnät, planeringen inför byggandet av Moras nya särskilda boende och LSSboende, ombyggnationen av centrum med Fridhemsplan och gågatan och planeringen för den nya
räddningsstationen.
När det gäller nämndens ekonomi så finns det ett antal anläggningar och lokaler som går med underskott,
där driftkostnaderna överstiger intäkterna. Mora resecentrum är en sådan anläggning, Mora ishall en annan
och kommunalhusen på Sollerön och i Venjan en tredje och fjärde. Detta skapar hål i nämndens ekonomi
och det är nödvändigt med en hel del åtgärder för att komma i balans igen. Det finns ett ökat behov av
beställarkompetens för att hinna med nödvändigt utvecklings- och förbättringsarbete.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Teknisk nämnd
Summa

Utfall
2014
-59 225
-59 225

Prognos
2015
-58 150
-58 150

2016
-58 238
-58 238

Ram
2017
-58 238
-58 238

2018
-58 238
-58 238
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BYGGNADSNÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen
Ulf Tholerus (C)
Tommy Ek
Nämnd i Mora kommun. Gemensam förvaltning med Orsa kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och
landskapsmiljö. Nämnden ska också ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och
fastighetsbildning. För att kunna ta dessa initiativ krävs att man följer utvecklingen inom kommunen ur
plan- och byggnadssynpunkt.
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:


Fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen



Bostadsanpassningsbidrag



Mät- och kartfrågor samt geografiska informationssystem, GIS



Fastställande av lägenhetsnummer

Vidare ska byggnadsnämnden ta beslut i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till nämnden och
yttra sig och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan
nämnd.
Byggnadsnämnden kommer under 2016 att verka för att gestaltnings- och hållbarhetsfrågorna ytterligare
lyfts i arbetet med fysisk planering. Nämnden kommer även att verka för att servicenivån höjs. Detta kan
komma ske genom kortare handläggningstider som ett resultat av nytt ärendehanteringssystem.
Kostnadsutveckling för bostadsanpassning är svår att förutspå. Verksamheten är lagstyrd och
omfattningen kan variera kraftigt mellan olika verksamhetsår. Budget för denna verksamhet är därför svår
att uppskatta. Bygglovssidan är för närvarande hårt pressad på grund av problem med införande av ett
nytt ärendehanteringssystem. Handläggningstiderna kommer därför under en period att öka.
Tillsynsverksamheten, på byggsidan, har även en hög balans av öppna ärenden. Till detta tillkommer att en
byggnadsinspektör kommer att gå i pension under 2016. Anställning av en ersättare har därför
genomförts. Anställningen kommer att påbörjas under hösten 2015. Ny byggnadsinspektör kommer under
en tid att gå parallellt med nuvarande byggnadsinspektör. Detta för att kunna fasas in bra i arbetet och
även kunna temporärt fungera avlastande. Finansiering av detta tas inom befintlig ram.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Byggnadsnämnd
Summa

Utfall
2014
-10 024
-10 024

Prognos
2015
-10 640
-10 640

2016
-11 203
-11 203

Ram
2017
-11 203
-11 203

2018
-11 203
-11 203
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GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

IS/IT-enheten
Mikael Thalin (C) Orsa kommun
Tf. Matthias Grahn
Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.
Värdkommun är Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

Servicenämndens strategiska mål med arbetet är att fortsatt arbeta för att skapa förutsättningar för god
ekonomisk hushållning. Fokus för projektkontoret under året kommer att ligga på att etablera förvaltning
och verksamhetsutveckling. Fokus under året för driften kommer att ligga på automatisering och säkerhet.
Förutsättningar för verksamhetsåret 2016 grundläggs under 2015 genom att strategier för molntjänster,
samt strategier och handlingsplaner för automatisering och processer tas fram. Arbete för att etablera
systemförvaltning samt arbete med systematiskt IT-säkerhetsarbete påbörjas.
Budgetmässigt ökar IS/IT-enhetens kostnader då kapitalkostnaderna kommer att ligga på en högre nivå då
enheten under tidigare år investerat i bland annat infrastruktur för att öka driftstabiliteten.
Målet under verksamhetsåret 2016 är att fortsätta att etablera IS/IT-enhetens arbetssätt med grund i de
primära uppdrag som definierats i samverkansavtalet:


Strategisk utveckling



IS/IT-projekt



Systemförvaltning



Drift



IT-säkerhet

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Intäkter
Kostnader
Summa

Utfall

Prognos

2014
23 766
-23 766
0

2015
25 424
-25 974
-550

Ram
2016
26 340
-26 340
0

2017
26 340
-26 340
0

2018
26 340
-26 340
0
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GEMENSAM GYMNASIENÄMND I MORA
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Gymnasieförvaltningen
Jan Lovén (C) Orsa kommun
Marie Ehlin
Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.
Värdkommun är Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Gymnasienämnden erbjuder elva nationella program varav fem högskoleförberedande och sex
yrkesprogram. Skolan har även de fem introduktionsprogrammen, särskola, grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande särvux, Sfi och hjälp till distansstudier via
Siljansutbildarna.
Som ett led i att öka måluppfyllelsen, kvalitén och för att göra läraryrket mer attraktivt har
gymnasienämnden 13 förstelärartjänster och en lektorstjänst. Elevantalet har minskat med 20 % sedan
2011 men ser nu ut att öka. Glädjande kan konstateras att idrottsutbildningarna fortsätter att vara
attraktiva med hög kvalité och att de lockar många elever även utanför samverkansområdet.
En översyn av lärares arbetsuppgifter och administration genomförs i samverkan med facken. Det är
viktigt att skapa förutsättningar för lärarna att ägna sig åt huvuduppdraget - undervisning.
Det finns ett omfattande behov av särskilt stöd och i dagsläget finns ett behov av att utöka det särskilda
stödet. Elevers rätt till särskilt stöd är lagstadgat enligt skollagen kap 3. GY 11 har visat att det är svårare
för eleverna att nå målen i gymnasiet då den nya läroplanen i högre utsträckning bygger på att eleverna
redan har de förkunskaper som krävs. Behovet av förväntat stöd utökas ytterligare då grundskolan börjat
prioritera stödet till de lägre åldrarna.
Från och med första juli 2015 upphör övergångsreglerna som gäller för behörighet att ansvara för
undervisningen och sätta betyg för lärare som saknat lärarlegitimation men varit anställda före första juli
2011. Legitimationskravet innebär ökade kostnader i form av utbildning av redan anställda lärare och
innebär ökade löner där konkurrensen om behöriga lärare är stor.
Lagen som innebär att Migrationsverket har möjligheter att anvisa ensamkommande flyktingbarn till
kommunerna innebär att vi med den gemensamma ökningen i samverkanskommunerna får en kraftig
ökning inom språkintroduktion. Det är viktigt för kommunerna att vi få fler invånare och framtida
arbetskraft, vilket medför att vi måste vara duktiga på att snabbt ge eleverna den utbildning de behöver för
att komma in i arbetslivet. I dagsläget har vi 83 elever på språkintroduktion och prognostiserar att
gymnasieskolan får en ökning med 50 elever per år. Detta innebär att vi måste utöka språkintroduktion,
modersmålsundervisningen samt studiehandledning på modersmål. Skolan får statsbidrag för asylsökande
elever, när eleverna fått uppehållstillstånd upphör bidraget och kostnaderna blir kommunernas
angelägenhet.
Ett flertal branscher (industri, restaurang, hotell, handel, golvläggning) har uttryckt ett behov av utbildad
personal och är intresserade av att ta emot elever och ge dem utbildning inom företaget. Gymnasial lärling
är en utbildningsform som ger eleven möjlighet att direkt bekanta sig med arbetsmarknaden och som ger
företaget en möjlighet att utbilda och forma framtida personal. Gymnasienämnden har erhållit statsbidrag
för att utreda och utveckla lärlingsutbildningar med syfte att inrätta en lärlingsklass under 2016.
Vuxenutbildningen har utökats sedan lagkravet om att kommuner också skall erbjuda vuxenutbildning på
gymnasial nivå infördes (skollagen 20 kap 3 §). Vuxenutbildningen finansieras till stor del av
ansökningsbara statsbidrag. Osäkerheten om hur länge bidragen finns gör det svårt att planera
vuxenutbildning på lång sikt. Statsbidraget för Yrkesvux upphör 2015 och påverkar
omvårdnadsutbildningen. Vuxenutbildningen har utökats med över hundra elever sedan 2011, framförallt
inom distansutbildningen för högskolebehörighet. Orsa har högre andel elever inom grundläggande

38

vuxenutbildning och distansundervisningen har ökat inom samtliga kommuner.
Utifrån gymnasienämndens handlingsplan för gymnasiets utveckling innebär ett flertal åtgärder att
förtydliga skolans attraktivitet. Marknadsföringen ska utvecklas och skolan byter namn till Mora
Gymnasium för att tydliggöra verksamheten och använda det redan kända varumärket Mora.
Varje år har gymnasiet ett 30-tal avhopp som innebär stora samhällsekonomiska förluster. Kartläggning
av avhoppen sker för att öka möjligheterna att arbeta med förebyggande åtgärder.
Gymnasienämnden avser att främja skolans fortsatta utveckling och förnyelse i syfte att nå en förbättrad
måluppfyllelse genom att underlätta en utveckling där enheter, arbetslag och medarbetare ges större frihet
och ansvar för att utforma verksamheten bland annat genom ökat inflytande och delaktighet. Den
traditionella lärarrollen härrör från den tid och den arbetsorganisation då lärare nästan uteslutande
planerade sin undervisning enskilt. När mer och mer av arbetet behöver planeras och genomföras
tillsammans med kollegor måste förändrade (sam-)arbetsfomer inom skolan utvecklas.
Kostnader som är svåra att påverka är kostnader för informationsteknologi. Elever ska ha tillgång till de
lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Elever ska kunna använda modern teknik som ett
verktyg för söka kunskap, kommunicera, skapa och lära sig. Utvecklad teknologi innebär högre kostnader.
Alla elever har idag en egen dator och trådlöst nätverk finns tillgängligt i hela skolan - en förutsättning för
att kunna motsvara en nutida utbildning. Sedan 2011 har kostnaderna för informationsteknologi ökat med
5 320 tkr och är budgeterat till 8 947 tkr 2015.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Gymnasiet Mora
Summa

Utfall
2014
-98 005
-98 005

Prognos
2015
-93 975
-93 975

2016
-91 993
-91 993

Ram
2017
-91 993
-91 993

2018
-91 993
-91 993
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Håkan Yngström (C) Orsa kommun
Anders Ludvigson
Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.
Värdkommun är Mora kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Nämnden har 23 tillsvidareanställda medarbetare. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning det vill säga
beslut och uppföljning av dessa beslut, för individer inom vård och omsorg (SoL), för individer med
funktionshinder (LSS), för individer inom socialpsykiatrin, familjerättsliga frågor och utredningar, beslut
och uppföljningar för ensamkommande barn/unga samt systemadministratör för systemet Procapita.
Mora, Orsa och Älvdalens kommun har tidigare beslutat att införa behovsorienterad äldreomsorg.
Tidigare serviceavtal är nu ersatta med utredning, bedömning och beslut, Mora 544 styck, Älvdalen 157
styck och Orsa 105 styck. Biståndsbesluten ska beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk.
Detta gäller även hemtjänstinsatser på särskilt boende. I första hand skall det vara genomfört på alla
demensplatser för norra Dalarna under 2015. Den bör därefter göras vid behov, dock minst en gång om
året. Ett nytt arbetssätt ger längre utredningstid samt att nämnden får många fler brukare att ansvara för.
Totalt kommer enheten hantera cirka 2392 beslut. Antalet äldre ökar successivt och når en pik 2020. Detta
medför troligen att fler brukare har behov av insatser, beslut, uppföljning m.m. Mängden av ansökningar
har under perioden varit förhållandevis hög i Älvdalens kommun. I Mora och Orsa har inkommande
ansökningar varit ungefär lika i jämförelse med föregående år och period.
Inom LSS/socialpsykiatri har ansökningar om insatser ökat, framför allt från unga med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning och personer med psykisk ohälsa. Några handläggare är nya i yrket och behöver
inskolas och utbildas för att få förutsättningar att göra ett rättssäkert arbete och bli kvar i yrket.
Avseende ensamkommande barn/unga kommer det troligen att behövas fler handläggare. Individ- och
Familjeomsorgen (IFO) har även fått anvisningar av yngre (15 år och yngre) som handläggs i respektive
kommun. All handläggning av ensamkommande oavsett ålder bör förslagsvis ligga under samma nämnd,
IFO eller Gemensam nämnd för social myndighetsutövning.
Betalningsansvarslagen reglerar idag kommunens ansvar att planera hem/ta emot "utskrivningsklara
patienter" inom en viss tid från sluten vården. Lagförslag som föreslås gälla fr om 2016-07-01, innebär att
tiden från att patient skall planeras hem förkortas från fem dagar (exklusive helgdagar) till tre dagar
(inklusive helgdagar). Gäller även patienter inom psykiatrisk klinik, idag gäller 30 dagar. Socialstyrelsen,
nya nationella direktiv för handläggning (beslut, uppföljning, metoder och modeller).
Svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Utmaningar framåt är att få nödvändig bemanning
och kompetensutvecklings möjligheter för att nå de mål som är uppsatta för verksamheten.
Individrelaterade behov ökar oavsett i vilken grupp som nämnden handlägger ex. SoL, LSS/Socpsyk,
ensamkommande barn/unga. Det är svårt att sätta en relevant prognos och risken är stor att nämnden
med nuvarande förutsättningar och resurser inte når uppsatta mål för verksamheten och ekonomi för
2016.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Intäkter
Kostnader
Summa

Utfall
2014
11 847
-11 847
0

Prognos
2015
13 461
-13 461
0

2016
13 461
-13 461
0

Ram
2017
13 461
-13 461
0

2018
13 461
-13 461
0
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MORA ORSA MILJÖNÄMND
Förvaltning
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Miljökontoret Mora Orsa
Christina Bröms (C)
Camilla Björk
Gemensam nämnd med Orsa kommun.
Värdkommun är Orsa kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

De utmaningar nämnden står inför är att få till en väl fungerande tillsynsverksamhet. På grund av
underbemanning är följden att vi ligger efter med tillsyn och kontroll. Målet är att på sikt vara tio
årsarbetare som arbetar med livsmedels- och miljöbalktillsyn, i dagsläget fattas det en halv årsarbetare.
Som myndighet styrs arbetet av lagar och förordningar. En utmaning för medarbetare är att hålla sig väl
informerade och utbildade i alla nya lagar som dyker upp. Det ställer krav på att inspektörerna har
möjlighet till en kontinuerlig kompetensutveckling.
Under flera år har rapportering inom livsmedelskontrollen skett till Livsmedelsverket som i sin tur
rapporterar vidare till EU. Inom miljötillsynen börjar EU även att ställa krav på återrapportering av
miljötillsynen. Det ställs högre krav på nämnden som tillsynsmyndighet vilket kräver en fungerande
internkontroll och ett bra system för uppföljning av tillsynsverksamheten.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse
Miljönämnd, Mora
Summa

Utfall
2014
-3 530
-3 530

Prognos
2015
-3 845
-3 845

2016
-3 995
-3 995

Ram
2017
-3 995
-3 995

2018
-3 995
-3 995
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GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR LÖNEADMINISTRATION
Ordförande
Förvaltningschef
Beskrivning

Malin Höglund (M)
Mariana Resare Bogg
Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.
Värdkommun är Älvdalens kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Nämndens verksamhet genomförs av Norra Dalarnas Löneservice och är en gemensam avdelning för
löneadministration i Älvdalen, Orsa och Mora kommun.
Den gemensamma servicenämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet.
Nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom löneområdet enligt var och en av
kommunernas gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetensen och
kvaliteten inom nämndens verksamhetsområde. Ambitionsnivån ska vara samma lönesystem och samma
lönerutiner i alla anknutna kommuner.
Avdelningen är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av producerade
lönespecifikationer. Nämndens totala ram 2016 uppgår till 7 815 960 kronor varav Mora kommuns andel
är 4 269 828 kronor. Den totala budgeten har minskat med 249 000 kronor från föregående år. De
kostnader som beräknas minska något är personalsociala kostnader bland annat beroende på att inga
jubilarer finns under året och att projektet ”från administratör till hanläggare” avslutas under våren 2015.
Förutom personalkostnader är det kostnader för konsulttjänster som beräknas öka. Anledningen är att
statistik- och analysprogrammet Qlikview uppgraderas med en chefsapplikation under 2015. Detta har
efterfrågats en längre tid av chefer i våra verksamheter. Finansiella kostnader beräknas även öka något,
beroende på fler antal lönespecifikationer.
Kostnaden per producerad lönespecifikation för kommunerna beräknas bli 151,92 kronor 2016, en
minskning med 8,96 kronor/lönespecifikation jämfört med 2015.
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MORAVATTEN AB
Bolag
Ordförande
VD
Beskrivning

Moravatten AB
Joakim Holback (C)
Göran Svensson
Av Mora kommun helägt aktiebolag.
Moravatten AB är delägare i Nodava AB

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Ändamålet med Moravatten ABs verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighetssjälvkostnads- och lokaliseringsprincip på affärsmässiga grunder tillhandahålla anläggningar för dels
återvinning av avfall dels för produktion av allmänna vattentjänster.
Moravatten AB bedriver en stabil verksamhet sedan 1993. Den största förändringen som skett på senare
år är övertagandet av avfallsverksamheten från Mora kommun som genomfördes 2014. Med anledning av
detta ökade omsättningen i bolaget med ca 20 mkr.
Moravatten AB redovisade 2014 ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med 822 tkr. Bakom detta
resultat ligger ett överskott i avfallsverksamheten med 1,1 mkr och ett underskott i VA-verksamheten med
0,3 mkr. Inom VA-verksamheten finn en obeskattad reserv som efter 2014 uppgår till 10,4 miljoner
kronor. Bolaget har för avsikt att även de kommande åren underbalansera budgeten för att kunna sänka
storleken på den obeskattade reserven inom VA-verksamheten.
Hösten 2014 påbörjades arbetet med en investering i en lågreservoar i Mora Noret. Investeringen
beräknas uppgå till 15 mkr och skall vara färdig sommaren 2015.
Den största utmaningen för Moravatten AB de kommande åren ligger i att genomföra arbetet enligt den
kommunala VA-planen som håller på att utarbetas i samverkan mellan Mora kommun och Nodava. Det
första objektet som skall genomföras är utbyggnad av VA i Ryssa. Enligt ett föreläggande från
länsstyrelsen skall arbetet vara genomfört före 2017 års utgång. Totalt är det ca 120 fastigheter som ska
anslutas i denna etapp. VA-ledningar ska läggas från Gesunda till Ryssa, en sträcka på ca 5 km. Därefter
kommer andra områden att byggas ut med VA enligt VA-planen. Det är i dagsläget mycket svårt att se hur
detta kommer att påverka bolagets ekonomi då omfattning och utbyggnadstakt inte är kända.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse

Nettoomsättning
Externa kostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Bokslutsdispositioner
Skatt
Summa

Utfall
2014

Prognos
2015

2016

Ram
2017

2018

59 716
-52 279
-4 701
-1 913
-1 120
0
-297

59 700
-54 650
-4 960
-2 190
2 100
0
0

60 800
-55 100
-5 200
-2 500
2 000
0
0

61 500
-55 600
-5 300
-2 600
2 000
0
0

62 500
-56 300
-5 400
-2 800
2 000
0
0

Moravatten AB´s VA-verksamhet har en obeskattad reserv på 10,4 mkr som skall minskas. Planen är därför att underbalansera
kommande års budgetar. De ekonomiska konsekvenserna av det pågående arbetet med VA-planen är inte kända men kan komma att
få stora konsekvenser för kommande budgetar. Med största säkerhet måste nya lån tas för att kunna genomföra utbyggnaden. En översyn
av anläggnings- och förbrukningstaxor är också att vänta. Budgeten för Moravatten AB arbetas fram under hösten och styrelsen fattar
beslut i december 2015.
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MORASTRAND AB
Bolag
Ordförande
VD
Beskrivning

Morastrand AB
Lars Vilhelmsson (C)
Stefan Larsson
Av Mora kommun helägt aktiebolag

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN

Budgetarbetet för 2016 sker under hösten 2015 inför decembers hyresförhandlingar. Styrelsen fattar
därefter beslut om nästkommande års budget. Ingen övrig verksamhet än fastighetsförvaltning avseende
eget ägda bostads- och verksamhetsfastigheter förekommer från och med 2015. Budget ramsiffror bygger
på en årlig justering på cirka 2 procent samt justering för kända händelser som nybyggnationer och
investeringsprojekt.

BUDGET

(tkr)
Ekonomisk jämförelse

Hyresintäkt
Övriga intäkter
Entrepr & köp a vht
Personalkostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Prognos

2014
154 493
27 287
-67 454
-35 395
-24 458
-34 954
-13 629
5 890

2015
156 983
901
-68 012
-20 354
-25 160
-34 903
-9 444
11

Ram

2016
161 123
919
-71 059
-20 761
-25 686
-34 903
-9 633
0

2017
165 345
937
-74 155
-21 176
-26 222
-34 903
-9 826
0

2018
168 652
956
-76 337
-21 600
-26 746
-34 903
-10 022
0
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EKONOMISK ORDLISTA
Anläggningstillgångar

Nettoinvesteringar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande
innehas.

Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag mm.

Avskrivningar

Nettokostnader

Planmässig värdenedsättning av
anläggningstillgångar i takt med att de förbrukas

Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag,
avgifter och ersättningar.

Balansräkning

Långfristiga skulder

Visar den ekonomiska ställningen och hur den
förändrats under året. Tillgångarna visar hur
kommunen använt sitt kapital (i anläggningsoch omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har
anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt
eget kapital).

Skulder överstigande ett år.

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar
mm), rörelsekapital (fritt kapital för framtida
drift- och investeringsändamål).
Finansieringsanalys

Visar hur årets löpande verksamhet och
investeringar har finansierats och hur
verksamhetens likvida ställning har påverkats.
Kapitalkostnader

Benämning av internränta (kalkylmässig ränta)
och avskrivning som verksamheter erlägger till
finansförvaltningen som ersättning för de medel
som finansierat en investering.
Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att
betala skulder i rätt tid).Balanslikviditet =
omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
Betalningsberedskap i antal dagar:
Likvida medel = (likvida medel/verk-samhetens
nettokostnad) x 365
Kortfristiga skulder

Nyckeltal

Mäter förhållandet mellan två storheten, t ex
likvida medel i % av externa utgifter (likviditet).
Omsättningstillgångar

Likvida medel, kortfristiga fordringar, lager och
förråd. Tillgångar som kommunen inte räknar
med att ha kvar mer än högst ett år och som kan
omsättas, dvs säljas och förvandlas till kontanter.
Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de
redovisningsperioder till vilka de hör.
Resultaträkning

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

Verksamhet som finansieras med intäkter från
utförda och sålda tjänster. Har ingen budgetram.
Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet

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

Kortfristiga lån och skulder hänförbara till den
löpande verksamheten.
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Mora kommun
Fredsgatan 16, 792 80 MORA
Tel. 0250-26 000, fax. 0250-186 42
www.mora.se
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