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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. 
 

 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt planeringsanvisningar för perioden 2015-2017 ska den långsiktiga planeringen utgå från 
kommunens vision, strategisk plan 2011-2014 och kommunplan 2014-2016 samt därutöver övrigt gällande 
planer. Dessutom bidrar uppföljning och analys av redovisade resultat och måluppfyllelse som underlag 
för planeringsperioden.  
 
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. 
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Processen för planering och uppföljning bygger på en styrmodell där kommunens verksamheter styrs med 
en vision, övergripande strategiska mål och gemensam värdegrund. Med visionen som grund, hänsyn till 
omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal strategiska mål som 
riktar sig till en eller flera nämnder. Målen är formulerade som den effekt kommunen vill uppnå. 
Kommunfullmäktige beslutar dessutom om ett antal nämndmål med tillhörande mått. 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 där ambitionsnivån anges för varje enskilt år. Vid bedömning av 
måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningar och en kvalitativ 
uppföljning som redovisas från nämnderna i samband med uppföljningar, delårsrapport och 
årsredovisning.  
 

 
 
Den strategiska planen fastställs för mandatperioden av kommunfullmäktige och den styr 
verksamheternas inriktning tillsammans med övriga styrdokument i kommunen. 
Styrmodellens struktur för mål och resultatstyrning bygger på fyra målområden som brutits ner i nio 
strategiska mål med ett antal tillhörande prioriterade mått som ska ge kommunfullmäktige svar på 
måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret och planeringsperioden. Strategin utgör grunden 
för den årliga kommunplanen och följs upp i årsredovisningen. Genom nämndmål åtar sig nämnderna att 
uppnå de uppsatta målen. Utöver målen kan nämnderna styras genom särskilda direktiv eller uppdrag. En 
ny strategisk plan är under utarbetande och kommer att redovisas i början av 2015 och ligga till grund för 
kommande kommunplan. 
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STRUKTUR FÖR MÅL OCH RESULTATSTYRNING 

 

MÅLOMRÅDE - LEVA OCH VÄXA I MORA 

 Grundskolan i Mora ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet. 

 Mora ska ha en stark gymnasieskola utifrån ett samlat behov. 

 Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet. 

MÅLOMRÅDE - HÅLLBARA MORA 

 Mora ska vara ett hållbart samhälle. 

 Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. 

MÅLOMRÅDE - MORA – EN REGIONSTAD MED DRIVKRAFT  

 Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen. 

 Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum. 

MÅLOMRÅDE - MORA – TRYGGT, JÄMLIKT OCH TRIVSAMT 

 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 

Målvärden för åren 2016 och 2017 kommer att fastställas i samband med uppföljning kvartal 1 
2015. 

LEVA OCH VÄXA I MORA 

Strategiskt mål - Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet 

Nämndmål - Kunskapsresultaten skall förbättras i grundskolan. 
 

Mått                                                                                                       Mål 2015 Mål 2016       Mål 2017 

Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6                          85 %         

Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9                          85 %         

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9                                                   220  

Behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program                               90 %  

 

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  
 

Mått                                                                                                           Mål 2015  Mål 2016       Mål 2017 

Andel elever med högskoleförberedande examen                                           93 %   

Andel elever med yrkesexamen                                                                       93 %                 

Nämndmål – Attraktiv gymnasieskola i regionen  

 
Mått                                                                                                     Mål 2015  Mål 2016       Mål 2017 

Andel förstahandssökande från kommuner i förvaltningsområdet             75 %                 

 

Strategiskt mål - Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet 

Nämndmål – Brukare/anhöriga ska känna sig trygga och nöjda med den vård och omsorg som ges 
 

Mått                                                                                                 Mål 2015            Mål 2016       Mål 2017 

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda                                      92 %                   
inom hemtjänsten 

  

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda                                      88 %                   
med sitt särskilda boende 

               

Nämndmål – Vården av multisjuka äldre ska samordnas och kvalitetssäkras 
Mått                                                                                                Mål 2015              Mål 2016      Mål 2017 

Andel personer med registrering i Palliativa registret                              90 %   

Andel brukare som har riskbedömts i Senior Alert                               100 %                
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HÅLLBARA MORA 

Strategiskt mål - Mora ska vara ett hållbart samhälle  

Nämndmål - Mora kommun ska skapa förutsättningar för ett hållbart resande 
 

Mått                                                                                                  Mål 2015 Mål 2016     Mål 2017 

Antal resande med buss                                                                       370 000           

Nämndmål - Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunens byggnader och 
kommunkoncernens resor ska minska från föregående år med 5 procent 
 

Mått                                                                                                  Mål 2015  Mål 2016      Mål 2017 

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                          < 55 %        

Nämndmål - Fler aktörer ska bygga i trä istället för betong 
 
Mått                                                                                                     Mål 2015 Mål 2016   Mål 2017 

Andel påbörjade lägenheter i flerfamiljshus med trästomme                   50 %                  

 

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

Nämndmål - Kostnadseffektiv verksamhet och organisation 
 
Mått                                                                                                   Mål 2015  Mål 2016    Mål 2017 

Årets resultat i andel av skatteintäkter och generella statsbidrag               0,5 %    > 2  %           > 2 % 

Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som sker med  
egna medel                                                                                              100 %      100 %          100 % 

Låneskuld i koncernen per invånare (kr)                                             < 55 000 < 55 000   < 55 000 

MORA - EN REGIONSTAD MED DRIVKRAFT 

Strategiskt mål - Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen 

Nämndmål - Mora ska ta ansvar för regionens utveckling 
 

Mått                                                                                                  Mål 2015    Mål 2016     Mål 2017 

Förvärvsfrekvens i Mora kommun                                                       > 80 %   

Antal nystartade företag (st)                                                                      100   

Placering i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet                   min 80   

NKI företagsklimatet SKLs insikten                                                    min 70  

Servicemätning bemötande                                                                         90   

 

Nämndmål - Kommunstyrelsen ska driva, samordna och följa upp kommunens övergripande fysiska 
planering 
 

Mått                                                                                                        Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

Antal påbörjade nyproducerade lägenheter (st)                                                20   
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Nämndmål - För att minska försörjningsstödet ska arbetslinjen gälla 
 

Mått                                                                                                        Mål 2015  Mål 2016      Mål 2017 

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd                18 %   

 

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                                                                                                      Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

NMI - Nöjd Medborgar Index – Kulturutbud                                               64                   

 

MORA - TRYGGT, JÄMLIKT OCH TRIVSAMT 

Strategiskt mål - Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla 

Nämndmål - Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen. 
 

Mått                                                                                                       Mål 2015     Mål 2016     Mål 2017 

Medborgarnas upplevda trygghet (index)                                                     76                     

 

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

Nämndmål - Medborgarna skall ges möjlighet att delta i kommunens utveckling 
 

Mått                                                                                                           Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017                 

Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter (index)     50   

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling                            71 %                          
(Andel som % av maxpoäng) 

  

 

 

 

  

 

  



 

10 
 

KOMMUNPLAN 2015 MED UTBLICK MOT 2016-17 

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 kapitelet 
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.  

 

SÄRSKILD INRIKTNING 

 
Vård, skola och omsorg är kommunens huvuduppgifter. Det innebär att verksamhet som bidrar till 
utveckling och resultat för att kunna uppfylla huvuduppgifterna är prioriterat.  
 
Inför 2015 har en näringslivsstrategi utarbetats som är ett styrande dokument för samtliga 
verksamhetsområden. Ett framgångsrikt näringsliv är grundläggande för hela Moras utveckling. Ett bra 
företagsklimat skapas där gott samarbete finns. Det ställer krav på samtliga delar av den kommunala 
organisationen vad gäller bemötande och kommunikation, tillgänglighet och service. Ett företag i Mora 
kommun ska få bästa tänkbara service, vilket betyder att företag prioriteras i kommunens handläggning 
och att det interna arbetet bedrivs med ett företagsvänligt perspektiv. Detta gäller samtliga verksamheter i 
kommunkoncernen.   
 
Genom att fokusera på att utveckla de områden som företagarna själva bedömer nödvändiga för 
företagsutveckling ska Moras näringsliv ges möjlighet att växa och utvecklas. Kommunens interna 
näringslivsarbete inriktas på de områden som företagen själva prioriterat för framtida utveckling i 
nedanstående fokusområden. Dessa områden utgör naturliga delar av kommunens styrande dokument. 
 

 Trafik och infrastruktur 

 Kompetensförsörjning 

 Samhällsutveckling 

 Kommunikation, dialog och service 
 
En kompetensförsörjningsstrategi har upprättats tillsammans med Orsa och Älvdalen. Strategin är ett 
underlag för planering av kommunernas långsiktiga kompetensbehov. Även här berör strategin samtliga 
nämnders planering samtidigt är det av betydelsen att lyfta kompetensförsörjningen till en strategisk fråga 
för kommun och regional nivå. 
 
Lokalkostnader utgör en stor post i kommunens totala budget och arbetet med strategisk lokalförsörjning 
fortsätter med fokus på att anpassa lokalytor till verksamheternas behov. Genom att optimera lokaler och 
verksamhet inom skolans område finns möjlighet till ett bättre lokalutnyttjande och därmed lägre 
kostnader. Lokaler som idag inte används eller planeras komma att användas i kommunens verksamheter 
bör avvecklas för att minska den förlust som det innebär inom den samlade lokalhanteringen. En ny 
modell för internhyror införs från och med 2015 och leder till en mer verklig hyra för respektive 
hyresobjekt.  
 
Möjlighet till ökad samverkan och samarbete, internt och externt, ska övervägas i genomförande av 
projekt och inom verksamhetsområden i syfte att nå ökat resultat och effektivitet.   
 
Samtliga nämnder har i uppdrag att ge förslag på åtgärder som motsvarar en besparing på en procent av 
nämndens budgeterade kostnader 2015. Förslagen ska redovisas i samband med 
verksamhetsuppföljningen efter mars månad. Förslagen är en del i arbetet med analys och planering av 
kommunens framtida ekonomiska resultat.  
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANPERIODEN 

OMVÄRLDSFAKTORER SOM PÅVERKAR DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA 

 
Den globala återhämtningen är fortfarande mycket osynkroniserad där USA går betydligt bättre än övriga 

världen och framför allt bättre än Europa. Europa har under en tid bjudit på ekonomiska besvikelser där 

Tyskland slagit av på tillväxttakten och Italien återinträtt i recession under sommaren och inte minst 

konflikten i Ukraina som drabbar återhämtningen i den europeiska tillväxten. Den ekonomiska 

återhämtningen i USA taktar på och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Den amerikanska ekonomin drivs 

främst av en ökad inhemsk efterfrågan. Konsumenterna har minskat sitt sparande vilket kommer att ge en 

bra konsumtionsdriven tillväxt även under 2015. Under sommaren har tillväxten i Kina fortsatt att sakta in 

där regeringen har stimulerat ekonomin för att mildra de fallande fastighetspriserna. Detta har gjort att 

tillväxten i Kina borde ligga kvar runt sin måltillväxt. Omvärlden genomförde ytterligare sanktioner mot 

Ryssland i september. Tillsammans med de sanktioner som finns kvar sedan tidigare blir de ekonomiska 

konsekvenserna för rysk ekonomi rejäla med sämre tillväxt som följd. 

 

Med anledning av en svagare internationell utveckling har svensk ekonomi hittills i år utvecklats svagare än 

beräknat. SKL har därför skrivit ner BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent för 2014, men istället 

reviderat upp prognosen för 2015 till 3,3 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på 

inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker 

också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som exempelvis euroområdet 

bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Hushållens inkomster har under 

senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Med sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande 

sysselsättning bidrar detta till att hushållens reala inkomster ökar snabbt även i år, vilket påverkar 

konsumtionen positivt och ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.  
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Med anledning av fortsatt svag prisutveckling har Riksbanken sänkt reporäntan under året och ligger nu på 

noll procent. Detta torde medföra att den svenska kronan kommer försvagas och således gynna exporten, 

vilket i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan kommer dra upp inflationstalen. Räntan 

förväntas ligga kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart, vilket enligt Riksbanken blir först i 

mitten av 2016. Vid den tidpunkten räknar även SKL med att efterfrågan i svensk ekonomi kommer att 

vara tillräcklig för att arbetsmarknaden ska kunna vara i konjunkturell balans.  

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt men trots nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år 

har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas 

positivt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar växer skatteunderlaget i riket 

omkring 2 procent såväl i år som nästa år. 

 
Prognoser för skatteunderlagets förändring i procent totalt för riket åren 2013 – 2018: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKL, okt  3,4 3,5 4,8 5,1 4,8 4,5 

Regeringen, okt  3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 

SKL, okt exkl. BP 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 4,5 

Regeringen, sep exkl. BP 3,7 3,2 4,8 5,5 5,3 4,6 

ESV, sep exkl. BP 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 
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 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Snitt 10 år 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 

Årlig 4,0 3,7 3,9 4,7 4,9 4,8 4,5 

Differens 0,2 –0,1 0,0 0,8 0,9 0,7 0,4 

 

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 ligger i nivå med dagens 
invånarantal. 
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KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mora kommun har efter en rad av år med goda resultat nu en förändring som visar på en period med lägre 
resultatnivåer. Senaste åren har resultaten dessutom stärkts ytterligare med tillfälliga återbetalningar av 
premier från AFA försäkringar. Intäkterna ökar men så gör även kostnaderna på grund av ökade behov 
för flera verksamheter inom området för omsorg. Det är framför allt ökade kostnader på grund av 
demografiska förändringar samt ökad krav och uppdrag i enlighet med nya regleringar. Socialnämnden, 
gymnasienämnden och för- och grundskolenämnden har sedan några år tillbaks underskott i sin drift av 
verksamheterna. Nämnderna har tillskjutis medel för att täcka delar av ökade behov och för att vidta 
åtgärder för att utveckla och effektivisera för att på sikt nå en budget i balans. Parallellt med pågående 
handlingsplaner för åtgärder sker förändringar i omvärlden som försvårar arbetet med effektiviseringar. 
Det innebär att under kommande år behöver ytterligare åtgärder analyseras och vidtas för att klara 
eventuella volymförändringar och förändrade krav. Det innebär högre ställda krav på ständiga 
förbättringar och ökad effektivitet.  
 

RESULTAT 

 
När ekonomiska ramar fördelats och politiska prioriteringar fastställts bedöms årets resultat till 5,4 
miljoner kronor. För åren 2016 och 2017 är resultaten beräknade till 16,8 respektive 26,3 miljoner kronor. 
Resultatet 2015 ligger på den nivå som planeringsanvisningarna angav. Det innebär ett resultat som andel 
av skatteintäkter och generella statsbidrag på 0,5 procent och därmed ett planerat avsteg från det 
finansiella målet på över 2 procent. 
 
 
Resultat åren 2006-2013 samt prognos 2014 och budget 2015-2017 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 137 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 631 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 88 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 2015 och framåt. Istället har 20 miljoner 
kronor per år avsatts till en lönereserv 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 lönereserven får nämnderna 
kompensation i ramen i förhållande till utfallet av lönerevisionen. Den blir därefter nivåhöjande för 
kommande års ram. En resursfördelning utifrån förändringar i demografin finns med i den totala analysen 
vid översynen av ramfördelning. I analysen beaktas även förändrade förutsättningar som till exempel nya 
lagkrav, uppdrag med mera. Analysen bygger även på nettokostnader och standard kostnader som 
jämförelse med andra kommuner.  Principerna för resurserfördelning kommer fortsatt att utvecklas under 
perioden. 
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Nedan följer en sammanställning av de förändringar som skett för respektive nämnd år 2015 utöver ram 
för lönerevision: 

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Enligt beslutade strukturmedel för 2014 återförs -2 000 tkr. Demografiförändringar innebära att medel 
tilldelas om totalt 3 985 tkr varav 3 235 tkr är enligt ursprunglig planering och ytterligare 750 tkr 
tillkommer på grund av uppdaterade planer. För att möta ökade behov och åtgärder för effektivisering har 
nämnden tillförts ökade medel med totalt 4 400 tkr varav 2 000 tkr är strukturmedel som återförs 2016.  

GYMNASIENÄMNDEN 

Enligt planering återförs strukturmedel om totalt -4 500 tkr från åren 2013 och 2014. 
Demografiförändringar innebär en minskning med -592 tkr varav beloppet har förändrats från tidigare 
planer med 1 500 tkr på grund av uppdaterade elevprognoser.  För att möta ökade behov och åtgärder för 
effektivisering har nämnden tillförts ökade medel med 1 500 tkr. Den sammantagna utökningen utgörs av 
2 000 tkr strukturmedel som återförs 2016. 

SOCIALNÄMNDEN 

Demografiförändringar innebär en ökning med totalt 951 tkr varav 451 tkr är enligt ursprunglig plan och 
ytterligare 500 tkr är på grund av uppdaterade planer.  För att möta ökade behov och åtgärder för 
effektivisering har nämnden tillförts ökade medel med 4 500 tkr varav 2 000 tkr är strukturmedel som 
återförs 2016.   
 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen tillförs 1 300 tkr med anledning av hyresavtal med Grönklittgruppen beträffande tillgång 
till konferensanläggning. 

 

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR FÖRÄNDRAS ENLIGT FÖLJANDE MELLAN ÅREN 
(UTGÅNGSLÄGE 2014) 

 

Belopp tkr 2015 2016 2017 

  
  

  

Uppräkning av ramar generellt 0 0 0 

  
  

  

FGN demografiförändring prognos 3 985     

FGN struktur 2014 -2 000 
 

  

FGN ökade medel 2 400     

FGN strukturmedel 2 000  -2 000   

  
  

  

Gymnasienämnd demografiförändring -592      

Gymnasienämnd strukturmedel  - 4 500 

 
  

Gymnasienämnd ökade medel 1 500  -2 000                                      

  
 

    

Socialnämnd demografiförändring 951     

Socialnämnd ökade medel  2 500 
 

  

Socialnämnd strukturmedel 2 000 -2 000   

    Kommunstyrelsen, hyresavtal fd Moraparken 1 300 
 

  

      
  
    

  Summa ramjustering 9 544    -6 000        
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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. 

 

Byggnation av resecentrum har pågått sedan hösten 2013 och är i stort sett färdigställt. Hela byggnationen 

beräknas uppgå till cirka 42 miljoner kronor varav tillväxtverket är med och finansierar med cirka 14 miljoner 

kronor.  

 

Ett energitjänsteprojekt (EPC) startades under 2013 och pågår till och med år 2015 motsvarande totalt 60 

miljoner kronor. Projektets syfte är nå energibesparingar som sänker energi- och driftkostnader för 

kommunens byggnader, vilka således ska finansiera räntor och amorteringar inom cirka 15 år.  

 

I syfte att välkomna och informera genomresande, besökare och invånare om publika evenemang i 

kommunen samt ge viss samhällsinformation och en bild av Mora, har digitala vägtavlor satts upp vid två av 

Moras infarter.  

 

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 vilket under året skett i området Öna. 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 arbetar nu på en handlingsplan för att Mora 

kommun ska nå dessa mål. Kostnaden för stadsnätet är till stor del avgiftsfinansierad via anslutningsintäkter 

beroende på anslutningsgrad. 

 

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 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. Totalt beslutades en budget på 30 miljoner kronor där projektering pågår under hösten 

2014 och entreprenaden startar våren 2015.  

 

Kommunstyrelsen beslutade under hösten vilket område som den nya brandstationen planeras ligga på där 

en planläggning nu ska påbörjas. Byggnationen beräknas kunna påbörjas under år 2016.  

 

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 gjordes en upphandling som blev dyrare än budgeterat varvid projektet skjutits fram. 

Budgeterade medel på cirka 11miljoner kronor flyttas således fram till år 2015.  

 

En förstudie är påbörjad för att tillgodose Landstinget Dalarnas önskan om att etablera 

helikopterambulansverksamhet, vilket innebär om- och tillbyggnad för en helikopterhangar belägen på 

Mora Siljans flygplats. 

 

Socialnämnden har gjort 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 runt 30-48 

nya boendeplatser måste skapas från år 2016 genom en nybyggnation av ett äldreboende som planeras 

påbörjas under våren 2015. 

 

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.  

 

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.  
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RESULTATBUDGET 

 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Verksamheternas netto -960 857 -1 022 387 -1 046 032 -1 070 032 -1 095 432 

Avskrivningar -45 723 -49 000 -49 000 -50 000 -50 000 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -1 006 580 -1 071 387 -1 095 032 -1 120 032 -1 145 432 

      Skatteintäkter 812 993 827 399 874 212 905 754 940 217 

Generella statsbidrag och utjämning 232 598 240 668 228 840 233 773 234 247 

      Finansiella intäkter 10 343 14 300 2 730 2 730 2 730 

Finansiella kostnader -19 305 -11 300 -5 300 -5 400 -5 500 

      ÅRETS RESULTAT 30 049 -320 5 450 16 825 26 262 

      Därav till pensioner, öronmärkning i 
EK -18 000 0 0 0 0 

      ÅRETS RESULTAT 12 049 -320 5 450 16 825 26 262 
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KASSAFLÖDESBUDGET 

 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
     Periodens resultat 30 049 -320 5 450 16 825 26 262 

Justering för av- och nedskrivningar 45 723 49 000 49 000 50 000 50 000 

Justering för gjorda avsättningar 6 268 3 100 3 300 3 300 3 700 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 10 813 -10 630 850 850 850 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 92 853 41 150 58 600 70 975 80 812 

Förändring rörelsekapital 13 088 -13 165 3 248 3 248 3 248 

Investering i markexploatering som 
omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 941 27 985 61 848 74 223 84 060 

      INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
     Investering i materiella anläggningstillgångar -103 224 -86 578 -55 000 -70 000 -70 000 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 28 961 
   Investering i finansiella anläggningstillgångar -7 000 0 
   Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 870 

    Kassaflöde från investeringsverksamheten -108 354 -57 617 -55 000 -70 000 -70 000 

      FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
     Nyupptagna lån  0 0 20 000 0 0 

Ökning av långfristiga skulder 6 871 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 871 0 20 000 0 0 

      ÅRETS KASSAFLÖDE 4 458 -29 632 26 848 4 223 14 060 
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BALANSBUDGET 

 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

TILLGÅNGAR     
   ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
   Anläggningstillgångar, materiella och finansiella 758 445 790 008 796 008 816 008 836 008 

Övr aktier, andelar, grundfondskapital 58 049 68 238 68 238 68 238 68 238 

Långfristig fordran 5 029 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa anläggningstillgångar 821 523 863 246 869 246 889 246 909 246 

  
  

   OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
 

  
   Kortfristiga fordringar 162 585 159 732 161 732 161 732 161 732 

Kortfristiga placeringar 120 674 121 184 119 184 119 184 119 184 

Likvida medel 39 770 12 126 38 974 43 197 57 257 

Summa omsättningstillgångar 323 029 293 042 319 890 324 113 338 173 

  
     SUMMA TILLGÅNGAR 1 144 552 1 156 288 1 189 136 1 213 359 1 247 419 

  
     EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
     OCH SKULDER 
     EGET KAPITAL 728 112 721 953 727 403 744 228 770 490 

     därav årets resultat 30 049 -320 5 450 16 825 26 262 

  
     AVSÄTTNINGAR 
     Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 46 918 48 726 52 026 55 326 59 026 

  
     SKULDER 
     Långfristiga skulder 129 233 165 607 185 607 185 607 185 607 

Kortfristiga skulder 240 289 220 002 224 100 228 198 232 296 

  
     SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN 
     OCH SKULDER 1 144 552 1 156 288 1 189 136 1 213 359 1 247 419 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 554 313 537 000 534 000 533 000 531 000 
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INVESTERINGSBUDGET 

 

Total- 
Budget 

Förbrukat 
t o m 2013  

Prognos 
2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Finans- 
Form* 

Investeringsram    70 000  55 000 70 000 70 000  

Planerade/prognos 
investeringsprojekt 

 
  86 500  114 750  50 500  30 000  

 

 

   
    

 

Investeringar i planeringsfas        

Genomfart 86 000             966 0    Sk 

Centrumutveckling 30 000                  1 000 20 000 9 000  Sk 

Brandstation, nybyggnad 70 000            948     0   40 000 30 000 Sk 

Noret GC-tunnel 7 800                       1 000                
  

Sk 

Utbyggnad flygterminal 11 250                 1 500       9 750   Avg 

Helikopterhangar 20 000  0      20 000   Avg 

Nytt äldreboende 40 000  0 30 000 10 000  Avg 

Snösystem Hemus        

Summa     3 500 79 750 59 000 30 000  

         
 

 

Investeringar i 
genomförandefas 

 
  

    

 

Resecentrum  27 300 8 300      19 000    Sk 

Energitjänsteprojekt (EPC) 60 000 19 400 23 200 20 000    

Digitala vägtavlor 2 800  2 800    Sk 

Stadsnätsutbyggnad  75 249 7 450    Avg 

Basbrandbil 3 250  3 250    Sk 

Ismaskin i Mora ishall 900  900    Avg 

Mobilt golv i Mora ishall 2 000  2 000    Avg 

Summa   58 600 20 000 0 0  

        

Löpande investeringar        

Nya gång- cykelvägar   1 050    Sk 

Övr infrastrukturinvesteringar  

 
7 650 5 000 

  

Sk 

Fastighetsinvesteringar   

 
3 200 2 000 

  

Sk 

IT-utrustning gem nämnd   6 500 2 000   Sk 

Inventarier nämnder   6 000 6 000   Sk 

Summa   

 
24 400 15 000 0 0  

        

Varav:        

Skattefinansierad    51 450 35 000 49 000 30 000  

Avgiftsfinansierad    11 850 59 750 10 000 0  

 
*: Sk = Skattefinansierad, Avg = Avgiftsfinansierad 
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Investeringar med bidrag/ 
medfinansiering 

Total- 
budget 

Förbrukat 
t o m 2013  

Prognos 
2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

       

Genomfart Netto 86 000 966  0    

Inkomster -93 000 0              0 
   Utgifter 179 000 966              0    

       

Resecentrum Netto 27 300          8 300       19 000           

Inkomster -14 350 -4 800 -9 550    

Utgifter 41 650 13 100 28 550    

       

Noret GC-tunnel Netto  7 800 325 1 000           

Inkomster -1 200 0 0    

Utgifter 9 000 325 1 000    
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DRIFTSBUDGET 

 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 
2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

      Skatteintäkter 817 412 826 548 870 972 905 754 940 217 

Inkomstutjämningsbidrag 178 533 178 881 173 460 183 560 189 480 

Kostnadsutjämning -17 355 -5 395 -9 760 -9 760 -9 760 

Regleringsbidrag/avgift 9 154 4 636 3 637 -1 530 -6 976 

Strukturbidrag 2 250 4 316 4 320 4 320 4 320 

Införandebidrag 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning 16 368 14 585 13 590 13 590 13 590 

Kommunal fastighetsavgift 43 648 43 645 43 593 43 593 43 593 

Slutavräkning skatteintäkter -4 419 851 3 240 0 0 

Summa skatt och statsbidrag 1 045 591 1 068 067 1 103 052 1 139 527 1 174 464 

      Finansiella intäkter 10 343 14 300 2 859 2 859 2 859 

Finansiella kostnader -19 305 -11 300 -6 104 -6 667 -6 667 

Strukturåtgärder 0 0 -5 000 -8 000 -8 000 

Avskrivningar -45 723 -49 000 -49 000 -50 000 -50 000 

Kapitalkostnader 77 691 76 000 77 000 77 000 77 000 

Lönereserv 0 0 -20 000 -40 000 -60 000 

Planeringsreserv 
  

0 -4 000 -4 000 

Personalomkostnad 197 084 205 000 212 000 219 000 225 000 

Arbetsgivaravgift -161 672 -167 000 -174 000 -179 000 -185 000 

Förändring pensionsavsättning -3 638 -3 100 -3 300 -3 300 -3 700 

Årets intjänade, individuell pens -30 840 -31 000 -32 000 -34 000 -36 000 

Pensionsutbetalningar -24 869 -25 000 -25 000 -26 000 -28 000 

Förändring semesterlöneskuld 1 372 
    Summa övriga poster 443 8 900 -22 545 -52 108 -76 508 
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NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR 

 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 
År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

 -Revisorerna -467 -909 -909 -909 -909 

 -Kommunstyrelsen -78 181 -87 504 -91 292 -91 292 -91 292 

 -Valnämnd -66 -65 -165 -165 -165 

 -Servicenämnd för IS/IT  105 0 0 0 0 

 -Mora Brandkår -17 409 -18 223 -16 945 -16 945 -16 945 

 -Byggnadsnämnden -9 605 -10 820 -10 895 -10 895 -10 895 

 -Tekniska nämnden -52 135 -61 279 -59 419 -59 419 -59 419 

 -Kulturnämnden -27 403 -25 439 -25 559 -25 559 -25 559 

 -Mora Orsa Miljönämnd -3 644 -3 830 -3 995 -3 995 -3 995 

 -För- o grundskolenämnden -313 752 -323 682 -323 442 -321 442 -321 442 

 -Gymnasienämnden -101 241 -101 646 -95 489 -93 489 -93 489 

 -Socialnämnden -426 925 -440 379 -438 622 -436 622 -436 622 

 -Kapitalkostnader finans 14 738 -3 511 -9 000 -11 000 -12 000 

Summa nämnder -1 015 985 -1 077 287 -1 075 732 -1 071 732 -1 072 732 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Anna Hed (C) 
Kommundirektör Peter Karlsson 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

Kommunstyrelsen, KS, ska leda, samordna och följa upp kommunens samlade verksamhet och ekonomi 

vilket även innefattar de helägda bolagens verksamhet. KS förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige 

om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför därefter kommunfullmäktiges 

beslut. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Som stöd för att bedriva 

verksamheten finns kommunkansliet, ekonomienheten, personalenheten, kommunikationsenheten, 

kostenheten samt enheten för näringslivs- och samhällsutveckling.  

Inledningsvis kommer 2015 att präglas av ny mandatperiod genom olika utbildningsinsatser och inledande 

uppgifter som kommunledningskontoret har ansvar för.  

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, rättsäker och modern ärendehantering 

 Verka för en hållbar och aktuell arbetsgivarstrategi med sikte på 2022 där strategisk 
kompetensförsörjning omfattar hela kedjan 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 2105 kommer det fortsatt att vara nödvändigt att prioritera 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 den möjlighet som finns 

att attrahera inflyttning och se till att boende i Norra dalarna fortsatt tycker att detta är en bra plats för 

boende. 

BUDGET 

 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunstyrelse  -78 181 -87 504 -91 292 -85 234 -85 234 

Summa  -78 181 -87 504 -91 292 -91 292 -91 292 
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VALNÄMND 

Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Nils Carlsson (C) 
Förvaltningschef Peter Karlsson 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

Valnämnden leder och ansvarar för att genomföra av 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. 

 

BUDGET 

 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

Valnämnd -66 -65 -165 -165 -165 

Summa -66 -65 -65 -165 -165 
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ÖVERFÖRMYNDARE GEMENSAM 

 Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
Överförmyndare 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 2015 prioriteras arbetet med att ta fram enhetliga handläggningsrutiner för samtliga samverkande 

kommuner samt att införa rutiner kopplat till handikappersättning som ska sänka kommunernas kostnader 

för arvoden till ställföreträdare. 

 

BUDGET 

 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter 2 429 3 088 3 168 3 237 3 306 

Kostnader -2 429 -3 088 -3 168 -3 237 -3 306 

Summa 0 0 0 0 0 
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MORA BRANDKÅR 

Förvaltning Mora Brandkår 
Ordförande Anna Hed (C)  
Räddningschef 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 där tillsynsförrättare besöker objekten minst en gång vart 4:e år.  

Brandkåren ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och 

genomföras på ett effektivt sätt. 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. För att upprätthålla en god beredskap med 

kompetenta medarbetare har brandkåren en fastställd utbildnings- och övningsplan.  

Verksamhetens uppdrag bedrivs utifrån lag om skydd mot olyckor, lag om brandfarliga och explosiva 

varor samt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap.  

En utredning om ny brandstation och dess lokalisering har genomförts och en investering i en ny 

brandstation planeras under kommande period.  

Brandkårens material och fordon är ålderstigna. Investeringar har påbörjats under 2014 och kommer 

behöva fortsätta under kommande år. En utredning om ny brandstation och dess lokalisering har 

genomförts och en investering i en ny brandstation planeras under kommande period. Kommande 

investeringar medför ökade kapitalkostnader för verksamheten.  

Ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor ska tas fram för mandatperioden 2015-2018. I detta 

arbete bör man undersöka möjligheterna att utnyttja brandkårens resurser på ett bättre och effektivare sätt. 

Ett första steg kan vara att en deltidsbrandman förses med en mindre bil för att kunna rycka ut direkt 

hemifrån, så kallad FIP (”första insatsperson”). Anspänningstiden motsvarar en heltidsanställd brandman 

med 90 sekunder men kostnaden blir ca 4/5 lägre. Vansbro, Malung-Sälen och Leksand har motsvarande 

lösning som blir allt vanligare i Sverige då det är tiden från larm till framkomst som oftast visar sig vara 

den avgörande faktorn. Det kan även bli lättare att rekrytera deltidsbrandmän då avståndet till 

brandstationen inte blir lika viktigt och det finns möjlighet att sprida ut styrkorna där de bäst behövs. Det 

finnas även skäl att se över möjlighet att differentiera bemanningen av heltidsberedskapen, det vill säga att 

ha en hög bemanning på dagtid för att kunna arbeta med förebyggande arbetsuppgifter och en lägre 

bemanning nattetid då det oftast är lugnt och väldigt få larm. Inför arbetet med handlingsprogrammet bör 

även möjligheterna för en ökad samverkan med grannkommunerna i länet ses över.  

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Brandkår -17 409 -18 223 -16 945 -16 945 -16 945 

Summa -17 409 -18 223 -16 945 -16 945 -16 945 
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 

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

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN  

Utifrån skolans vision ”alla är olika och lika bra” ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla 

kunskaper och värden inför den egna framtiden. Verksamhetsidén bygger på fyra hörnstenar; våra 

gemensamma värderingar, kunskap och lärande för livet, utveckla ansvar och inflytande, samarbete och 

tydlig inriktning.  

Ledorden är: barn- och elevperspektiv, röd tråd i skolutveckling, livslångt lärande, systematiskt 

kvalitetsarbete, goda relationer, tillgänglighet och samverkan.  

Alla skolor ska bli bra skolor. Tillgång till kompetenta lärare måste säkras. Skolor och huvudmän behöver 

arbeta långsiktigt. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast 

för att möta den svenska skolans utmaningar.  

Förskola och skola har ett stort ansvar att förbereda barn och unga. Skolverket har i sin lägesbedömning 

framhållit att de måste utrustas med samarbetsförmåga, problemlösning, kritiskt tänkande och 

initiativförmåga. Förskolan har ett stort ansvar för barns utveckling, trygghet och lärande. En väl 

fungerande förskola bidrar till likvärdiga uppväxtvillkor genom att komplettera och kompensera.  

Allt fler barn går i förskolan. Genomsnittligt antalet barn per grupp har legat relativt konstant i landet, 

strax under 17 barn. Den siffran stämmer bra med Mora kommuns förskolor. Födelsetalet i kommunen 

har sjunkit under 2012 och 2013 med cirka 30 barn (ca 15 barn/år). För gruppen barn 0-5 år pekar 

folkbokföringsprognoserna på fortsatt lågt antal de närmaste tre åren. I grundskolan ökar elevantalet ökat 

något från 2 011 elever läsåret 11/12 till 2 090 elever för 14/15 och 15/16 går vi över 2 100.  

Barns och ungas psykiska ohälsa ökar över hela landet och därför driver SKL på regeringens uppdrag 

projektet PSYNK, synkroniserade insatser för barn och ungas hälsa. Mora kommun deltar tillsammans 

med Landstinget Dalarna i projektet sedan 2012 och har under vt 2014 anställt en processledare för 

framtagande av en handlingsplan. 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.  

Alla barn och elever har rätt till en god utbildning och då behövs bra pedagoger som kan skapa goda 

lärmiljöer och ha ett medvetet förhållningssätt i lärsituationen. Alla barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt oberoende av sin bakgrund eller vilken skola de går i. 

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. 

Förvaltningen tillämpar central styrning av resurser till särskilt stöd och stödjande åtgärder sätts nu in i 

tidigare åldrar och lagkravet på särskilt stöd fortsätter att vara kostnadsdrivande.  

Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska förtjänster med kollegialt lärande 

och ett starkt stöd för att kompetensutveckling som sker i den ordinarie lärmiljön tillsammans med 

kollegor, ger den bästa effekten för hela skolans samlade utvecklingsarbete.  
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En av de största utmaningarna är att säkra kvalitén på undervisningen med behöriga pedagoger under de 

rådande stora pensionsavgångarna. Satsningar måste göras på rekryteringsarbetet.  

Förvaltningen arbetar på att hitta en framtida långsiktig lösning till förtätning och omorganisation samt ett 

hållbart lokalutnyttjande och har tagit fram ett tjänstemannaförslag som innebär förtätning av skolenheter.  

 

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

För- och grundskolenämnd -313 752 -323 682 -323 442 -321 442 -321 442 

Summa -313 752 -323 682 -323 442 -321 442 -321 442 
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SOCIALNÄMND 

Förvaltning Socialförvaltningen 
Ordförande Malin Höglund (M) 
Förvaltningschef Anders Ludvigson 
Beskrivning Nämnd i Mora kommun 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN  

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om individer med funktionsnedsättning och individ- 

och familjeomsorg. Äldreomsorgen bedriver verksamhet 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 som framförallt bor i byarna.  

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. Bedriver verksamhet personligt ombud (värdkommun för 7 kommuner).  

Förutom de ökade behov som genereras av enskild individ så tillkommer under åren 2015 – 2017 

utvecklingsbehov som följd av nationella beslut, demografiska förändringar och annan 

omvärldsförändring. Det handlar bland annat om genomförande av individuell biståndsbedömning av 

samtliga kunder i särskilt boende och genomförandet av socialstyrelsens krav på införande av ICF/ÄBIC 

(2014-15) och Socialstyrelsens bemanningskrav för demensboende/vård (2015-16). Utifrån demografisk 

utveckling uppstår behov av nytt särskilt boende med cirka 30 platser (2015-16) och behov av nytt 

gruppboende LSS om 6 platser 2016.  

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. Under 

perioden 2015 – 2017 kommer därför socialnämnden att intensifiera verksamhetsutvecklingsinsatser inom 

samtliga verksamhetsområden enligt socialnämndens verksamhetsplan.  

 

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Socialnämnden -426 925   -440 379    -438 622 -436 622 -436 622 

Summa -426 925 -440 379 -438 622 -436 622 -436 622 
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KULTURNÄMND 

Förvaltning Kulturförvaltningen 
Ordförande Hans Göran Åhgren (M) 
Förvaltningschef Caroline Smitmanis Smids 
Beskrivning Nämnd i Mora kommun 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

Kulturnämndens uppgifter omfattar kommunens biblioteksverksamhet, kulturminnesvård, bygdearkiv, 

allmänkulturell verksamhet, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, kulturskola, 

fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag (ej idrottsföreningar).  

Kulturnämnden tar ett särskilt ansvar för barns och ungas rätt till kultur i enlighet med Barnkonventionen. 

Alla barn och unga i Mora ska ha tillgång till kultur och kulturella uttryck. Därför är ett nära samarbete 

med för- och grundskola nödvändigt. Nämnden genomförde under 2014 en omorganisation och en 

omfördelning av den egna budgetramen för att fortsatt kunna prioritera barn och unga.  

Kulturlivet i Mora ska bygga på medborgarnas delaktighet och engagemang. Nämndens verksamheter 

kommer under 2015 att arbeta med olika former av medborgardialoger, för att Kulturnämnden ska kunna 

göra rätt prioriteringar i framtiden. Det är nämndens ambition att kulturutbudet i Mora ska vara tillgängligt 

och bestå av en mångfald av utbud och aktiviteter, vilket kommer att ligga till grund för bland annat 

beviljande av kulturbidrag under 2015. Grupper som på grund av olika hinder kan ha svårt att ta del av 

kulturutbudet i Mora, ska få större möjligheter genom ökad tillgänglighet.  

Kulturnämnden ska bidra till att skapa ett hållbart Mora genom att ge alla medborgare möjlighet till ett 

aktivt medborgarskap. Detta sker genom den information och de upplevelser som tillhandahålls av bland 

annat bibliotek, arkiv, konsumentvägledning och utställningsverksamhet. Information och upplevelser 

som vidgar det individuella perspektivet, utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Moras unika 

kulturarv och kulturmiljöer, vilka bidrar till den omfattande och viktiga besöksnäringen, ska värnas genom 

att nämnden aktivt för fram dessa frågor i forum för samhällsbyggnad och planering.  

Biblioteken upplever stora ökningar av lån av digitala medier. På sikt kan det få konsekvenser för lokaler, 

öppettider och tillgänglighet. Behov av en scen för teater och konserter kvarstår. Kulturförvaltningen 

kommer därför under 2015 att få i uppdrag att göra en förstudie för en eventuell lokalutredning.  

 

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

Kulturnämnden -27 403 -25 439 -25 559 -25 559 -25 559 

Summa -27 403 -25 439 -25 559 -25 559 -25 559 
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TEKNISK NÄMND 

Förvaltning Tekniska förvaltningen 
Ordförande Åke Knutz (C) 
Förvaltningschef Mikael Jaråker 
Beskrivning 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.  

De största förändringarna förvaltningen står inför 2015 är bland annat driften av det nya resecentrumet, 

utbyggnad av Mora stadsnät, de senaste vintrarnas hårda slitage på vägarna samt inkörningsprocessen med 

den nya driftentreprenören för förvaltningstjänster. Förvaltningen behöver tillskjutande skattemedel(ram) 

för att ha möjlighet att driva det nya resecentrumet i Mora och ta hand om det stora behovet av 

vägunderhåll.  

Till de större projekten hör fortsatt arbete inom energitjänsteprojektet, utbyggnaden av stadsnätet och 

åtgärderna för centrumutvecklingen. 

Internhyran har inte följt utvecklingen av kostnaderna för drift och uppvärmning av våra lokaler och 

Beträffande kommunens fritidsanläggningar finns det stora utmaningar och behov av investeringar. I 

princip alla anläggningar behöver åtgärdas i mer eller mindre form och förslag på åtgärder kommer läggas 

fram för beslut.  

 

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos  Ram 

Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Teknisk nämnd -52 135 -61 279 -59 419 -59 419 -59 419 

Summa -52 135 -61 279 -59 419 -59 419 -59 419 
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BYGGNADSNÄMND 

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

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN  

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom följande områden:  

* Planering och byggande enligt plan- och bygglagen  

* Bostadsanpassningsbidrag  

* Mät- och kartfrågor samt geografiska informationssystem, GIS  

* Fastställande av lägenhetsnummer 

 

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.  

Ny lagstiftning inom området förbereds som kan komma att påverka och förändra arbetssätt. Redan nu 

märks en viss nedgång i antalet bygglovsansökningar. En trend som kan komma att fortsätta med ny 

lagstiftning som kan ge mindre intäkter men mer tillsynsarbete. Antalet ansökningar om 

bostadsanpassningsbidrag har fortsatt att öka. Verksamheten är svår att budgetera eftersom att den är 

lagstyrd. Ett enskilt ärende kan ta i anspråk en omfattande del av budgeterade medel.  

Arbetet med den nya fördjupade översiktsplanen för Mora tätort kommer att slutföras under 2015. Under 

2014 har ett omfattande dialogarbete som underlag för ett samrådsförslag genomförts.  

Även arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplan, LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

kommer att slutföras under 2015. Planen kan ge ett tillskott av tomter i attraktiva lägen, vilket är viktigt för 

Mora som attraktiv boendeort.  

Mora ska arbeta för att vara en hållbar kommun. En förutsättning för planarbetet i området ”Noret 

Norra”, som kommer att fortsätta in i 2015, är att de nya exploateringsområden som planläggs för 

bostäder och arbetsplatser kan få bra miljöanpassade lösningar för sin energiförsörjning. Det kommer att 

vara ett viktigt pilotområde vad gäller hållbar planering.  

Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla. Den fysiska planeringen ska verka för att öka den upplevda 

tryggheten i den offentliga miljön.  

Arbetet med detaljplaner för bostäder inom tätorten planeras att fortgå under 2015. Arbetet är viktigt för 

att stärka centrumhandeln och är i linje med intentionerna i centrumutvecklingsarbetet.  

Gestaltningsfrågorna kommer särskilt att uppmärksammas under 2015 med start för ett arkitekturpris i 

Mora samt deltagande i samverkan kring arkitektur och gestaltning av och i det offentliga rummet 

tillsammans med kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen.  

 

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Byggnadsnämnd -9 605 -10 820 -10 895 -10 895 -10 895 

Summa -9 605 -10 820 -10 895 -10 895 -10 895 
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GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT 

Förvaltning IS/IT-enheten 
Ordförande Mikael Thalin (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Leo Berndtson 
Beskrivning Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.  

Värdkommun är Mora kommun 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET  

Servicenämndens strategiska mål med arbetet är fortsatt fokusering för att skapa förutsättningar för god 

ekonomisk hushållning. För att klara att möta befintliga och kommande behov måste andelen resurser 

som används för drift frigöras till förmån för förändringsarbete. Fokus kommer därför att ligga på 

kostnadseffektivitet, förflyttning av resurser mot utveckling, samt utveckling och upprätthållande av 

stabilitet.  

Förutsättningar för verksamhetsåret 2015 har grundlagts under perioden 2012-2014. Under 2014 införs 

två stora kommungemensamma system– Office 365 som plattform för intranät och kontorsprogramvara 

samt Public 360 som plattform för ärendehantering och diarieföring. Dessa två system bidrar till högre 

kostnadseffektivitet samt rustar kommunerna för att bättre kunna möta framtidens krav genom nya 

funktioner som stödjer nya arbetssätt som till exempel möjligheten att arbeta mobilt.  

Budgetmässigt så har en resurs förflyttats från drift till projektkontoret. Kapitalkostnaderna kommer att 

öka under ett par år eftersom nämndens tidigare investeringsnivå varit underdimensionerad. Målet under 

verksamhetsåret 2015 är att fortsätta att etablera IS/IT-enhetens arbetssätt med grund i de uppdrag som 

definierats i samverkansavtalet.  

Nämndens fem primära uppdrag utifrån samverkansavtalet:  

* Strategisk utveckling  

* IS/IT-projekt  

* Systemförvaltning  

* Drift  

* IT-säkerhet  

Intäkterna kommer till cirka 84 procent från abonnemangstjänster och till cirka 14 procent från tjänster 

som avropas från projektkontoret samt förvaltning, övriga intäkter uppgår till cirka 2 procent.  

 

BUDGET 

 

(tkr) Utfall Prognos Ram 
Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter   23 108 23 384 24 425 24 425 24 425 

Kostnader -23 003 -23 384 -24 425 -24 425 -24 425 

Summa 105 0 0 0 0 
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GEMENSAM GYMNASIENÄMND I MORA 

Förvaltning Gymnasieförvaltningen 
Ordförande Jan Lovén (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Marie Ehlin 
Beskrivning Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.  

Värdkommun är Mora kommun 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN  

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam gymnasienämnd i enlighet med 3 kapitlet 3 a § 

kommunallagen. Gymnasieförvaltningen erbjuder tolv nationella program varav fem är 

högskoleförberedande och sju yrkesprogram. Skolan har även de fem introduktionsprogrammen, särskola, 

grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande särsvux, Sfi och hjälp till 

distansstudier via Siljansutbildarna.  

Som ett led i att öka måluppfyllelsen, kvalitén och för att göra läraryrket mer attraktivt har förvaltningen 

ansökt om statsbidrag för motsvarande sex förstelärartjänster. Förvaltningen kommer att gå in i 2015 med 

tolv förstelärare.  

Elevantalet har minskat med 20 procent sedan 2011. Glädjande kan konstateras att idrottsutbildningarna 

växer, bland annat utökas LIU hockey (Lokal idrottsutbildning), där nu även görs intag för elever utanför 

samverkansområdet.  

Det finns ett omfattande behov av särskilt stöd och i dagsläget finns ett behov av att utöka den 

specialpedagogiska kompetensen. Elevers rätt till särskilt stöd är lagstadgat enligt skollagen kapitel 3.  

GY 11 har visat att det är svårare för eleverna att nå målen i gymnasiet då den nya läroplanen i högre 

utsträckning bygger på att eleverna redan har de förkunskaper som krävs. Behovet av förväntat stöd 

utökas ytterligare då grundskolan börjat prioritera stödet till de lägre åldrarna.  

Från och med 1 juli 2015 upphör övergångsreglerna som gäller för behörighet att ansvara för 

undervisningen och sätta betyg för lärare som saknat lärarlegitimation men varit anställda före 1 juli 2011. 

Legitimationskravet innebär ökade kostnader i form av utbildning av redan anställda lärare och medför 

även ökade löner där konkurrensen om behöriga lärare är stor.  

Den nya lagen som innebär att Migrationsverket får utökade möjligheter att anvisa ensamkommande 

flyktingbarn till kommunerna innebär att samverkanskommunerna kan få en ökning med 78 procent. Det 

är viktigt för kommunerna att 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. Det innebär att 

vi måste utöka språkintroduktionen, modersmålsundervisningen samt studiehandledning på modersmål. 

Skolan får statsbidrag för asylsökande elever, asyltiden varar i genomsnitt i 3,5 månad vilket innebär att 

varje asylplats omsätts 2,4 gånger per år. Därefter upphör bidraget och kostnaderna blir kommunernas 

angelägenhet.  

Vuxenutbildningen har utökats sedan lagkravet om att kommuner ska erbjuda vuxenutbildning på 

gymnasial nivå infördes (skollagen 20 kap 3 §). Vuxenutbildningen finansieras till stor del av sökbara 

statsbidrag. Osäkerheten om hur länge bidragen finns gör det svårt att planera vuxenutbildning på lång 

sikt.  

Gymnasienämndens handlingsplan för gymnasiets utveckling innebär ett flertal åtgärder för att förtydliga 

skolans attraktivitet. En viktig del av profilering och marknadsföring är skolans förändring av namn och 

grafisk profil.  
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Gymnasienämnden prioriterar kvalitetsförbättringar inom samtliga verksamheter. Eleverna har hög 

måluppfyllelse men strävansmålet ligger än högre. Ett viktigt mål är att säkerställa en samlad organisation 

för elevboende för att öka tryggheten för eleverna och stärka skolans attraktivitet och marknadsföring.  

Kostnadseffektiv verksamhet och organisation är ett prioriterat mål för gymnasienämnden. Nämnden 

måste anpassa organisationen efter rådande elevunderlag.  

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

Gymnasiet Mora -101 241 -101 646 -95 489 -93 489 -93 489 

Summa -101 241 -101 646 -95 489 -93 489 -93 489 
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING 

Förvaltning Gemensam nämnd för social myndighetsutövning  
Ordförande Håkan Yngström (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Anders Ludvigson 
Beskrivning Gemensam nämnd med Orsa och Älvdalens kommuner.  

Värdkommun är Mora kommun 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning ansvarar för myndighetsutövning inom (SoL), 

funktionsnedsättning (LSS), socialpsykiatri (SoL), familjerätt och ensamkommande unga i Mora, Orsa och 

Älvdalen.  

Behovsorienterad äldreomsorg infördes 2013. Tidigare serviceavtal är nu ersatt med utredning, bedömning 

och beslut, Mora 544 st, Älvdalen 157 st och Orsa 105 st. Biståndsbesluten ska beskriva behov och 

insatser med nationellt fackspråk. En nationell modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad 

dokumentation inom äldreomsorgen där individens behov är i centrum (IBIC) med bedömning av insats 

(ICF). Detta gäller även hemtjänstinsatser på särskilt boende (SÄBO). I första hand skall det vara 

genomfört på alla demensplatser för norra Dalarna (Mora 82 platser, Orsa 24 platser samt Älvdalen 44 

platser) senast mars 2015. Uppföljning av beslut om hemtjänstinsatser vid permanent boende i ett särskilt 

boende bör göras fem till sju veckor efter det att personen har flyttat in. Den bör därefter göras vid behov, 

dock minst en gång om året. ICF klassificeringen och det nya arbetssättet beräknas träda i kraft under 

våren 2015 men påbörjades under våren 2014. För verksamheten kommer det successivt öka och krävas 

fler handläggare. Ett nytt arbetssätt ger längre utredningstid samt fler brukare att ansvara över. Totalt 

bedöms cirka 2 392 beslut att hanteras.  

De äldre (65+) ökar i Sverige vilket innebär att andelen brukare som har behov av insatser ökar. Antalet 

äldre i kommunerna ökar successivt och når en pik 2020. Detta medför troligen att fler brukare har behov 

av insatser och därmed beslut, uppföljning med mera. Inom LSS/socialpsykiatri har ansökningar om 

insatser ökat, framför allt ansökningar från unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och personer 

med psykisk ohälsa. Medborgare har rätt att ansöka om insatser och dessa måste handläggas skyndsamt, 

alla beslut är överklagningsbara och denna process kräver ytterligare handläggning. Handläggarna 

uppmuntrar att personer ska överklaga beslut som går dem emot. Detta för att få besluten prövade i 

förvaltningsrätten vad gäller "skälig levnadsnivå" i kommunerna. Ökar rättssäkerhet gentemot den 

enskilde.  

Ärendemängden har ökat inom alla delar av verksamheten. En framtidsprognos är att det inom 

handläggning äldre- och handikappomsorgen, LSS och socialpsykiatrin kommer krävas ytterligare tre 

handläggare till 2015.  

Migrationsverket har ålagt kommunerna att ta emot fler asylsökande och även ta emot fler unga utanför 

avtalen. Detta medför att socialsekreterarna på enheten har fler ungdomar att utreda och handlägga. Orsa 

kommun har under 2014 öppnat ett eget hem för vård och boende (HVB), även det bidrar till fler 

ungdomar.  

BUDGET 

(tkr) Utfall  Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter 11 243 11 847 11 847 11 847 11 847 

Kostnader -11 339 -11 847 -11 847 -11 847 -11 847 

Summa -96 0 0 0 0 
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MORA ORSA MILJÖNÄMND  

Förvaltning Miljökontoret Mora Orsa 
Ordförande Christina Bröms (C) 
Förvaltningschef Camilla Björk 
Beskrivning Gemensam nämnd med Orsa kommun.  

Värdkommun är Orsa kommun 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

De utmaningar nämnden står inför är att få till en väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet. På 

grund av underbemanning är följden att vi ligger efter med tillsynen. Inom tillsyn livsmedel har 

verksamheten kommit ikapp, inom miljöbalkens område har fler inspektioner genomförts än tidigare år 

(främst inom hälsoskyddet), trots det återstår en hel del att göra. Ser svårigheter med att rekrytera 

personal, det finns många välutbildade personer, men svårigheten är att få dessa att välja Mora och Orsa 

framför storstadskommuner.  

De mål som miljönämnden nu arbetar med att fram kommer inte innebära några utökade kostnader, utan 

hanteras inom budgetramen.  

Nyckeltal 2015  

Miljökontoret har cirka 20 nyckeltal som följs upp i samband med årsredovisningen. Följande nyckeltal 

föreslås på övergripande nivå.  

* Självfinansieringsgrad Miljöbalken  

* Självfinansieringsgrad Livsmedel  

* Antal Inspektioner/tillsynsbesök per inspektör Miljöbalken  

* Antal inspektioner/tillsynsbesök per inspektör Livsmedel  

 

BUDGET 

 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Miljönämnd, Mora -3 644 -3 830 -3 995 -3 995 -3 995 

Summa -3 644 -3 830 -3 995 -3 995 -3 995 
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GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR LÖNEADMINISTRATION 

   
Ordförande Malin Höglund (M) 
Förvaltningschef Stefan Linde 
Beskrivning 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 löneavdelning för 

Älvdalens kommun, Orsa kommun 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 enligt 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. För ingående kommuner gäller samma delar med lika 

ambitionsnivå i ett löne- och personaladministrativt system. 

 

Avdelningen är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av producerade 

lönespecifikationer. Nämndens totala ram 2015 uppgår till 8 065 000 kronor varav Mora kommuns andel 

är 4 410 000 kronor. 
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GEMENSAM NÄMND FÖR KOSTSAMVERKAN 

Förvaltning Landstinget Dalarna 
Ordförande Landstinget Dalarna 
Förvaltningschef Ulf Cristoffersson 
Beskrivning Gemensam nämnd med Landstinget Dalarna 

Värd är Landstinget Dalarna 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

Den gemensamma kostnämnden för Mora Kommun och Landstinget Dalarna ligger under landstingets 

förvaltning. Nämnden ansvarar för att producera mat till patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare 

och boende inom kommunens äldreomsorg. Från och med 1 januari 2013 levereras också måltider till 

Ludvika lasarett som en följd av att Landstinget Dalarna återtagit kostförsörjningen i egen regi. 
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MORAVATTEN AB 

Bolag Moravatten AB 
Ordförande Joakim Holback (C) 
VD Göran Svensson 
Beskrivning 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 likställighets- 

självkostnads- 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 2014 är att 

Moravatten AB från årsskiftet har tagit över ansvaret för avfallsverksamheten från Mora kommun. Med 

anledning av detta måste bolaget särredovisa VA och Avfallsverksamheten i två skilda divisioner. I januari 

2014 köpte Moravatten AB den nybyggda återvinningscentralen på Vattumyrsvägen av Mora kommun.  

Moravatten AB har efter den senaste två årens negativa resultat en obeskattad reserv som uppgår till 10,7 

miljoner kronor. Bolaget har för avsikt att även de kommande åren underbalansera budgeten för att kunna 

sänka storleken på den obeskattade reserven.  

Hösten 2014 kommer Moravatten AB att genomföra en investering i en lågreservoar i Mora Noret. För att 

kunna genomföra denna investering kommer ytterligare 25 miljoner kronor att lånas upp. Bolagets 

låneskuld kommer efter detta att uppgå till 93,8 miljoner kronor.  

Den största utmaningen för Moravatten AB de kommande åren ligger i att genomföra arbetet med den 

kommunala VA-planen. Det är i dagsläget mycket svårt att se hur detta kommer att påverka bolagets 

ekonomi på grund av att stora investeringar kommer att behöva genomföras i områden som inte har 

utbyggt VA.  

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

Ekonomisk jämförelse  2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomsättning 39 090 57 855 58 500 59 000 59 500 

Externa kostnader -37 474 -52 505 -52 700 -53 000 -53 300 

Avskrivningar -3 696 -4 600 -5 000 -5 200 -5 400 

Finansiella kostnader -1 242 -2 250 -2 800 -2 800 -2 800 

Bokslutsdispositioner 3 322 1 500 2 000 2 000 2 000 

Skatt 0 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 0 

Omsättningsökningen mellan 2013 och 2014 är beroende av att Moravatten AB tagit över avfallshanteringen 2014. Moravatten AB 
har en obeskattad reserv på 10,7 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. Budgeten för Moravatten AB arbetas fram under hösten och styrelsen fattar beslut i december 2014. 
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MORASTRAND AB 

Bolag Morastrand AB 
Ordförande Lars Vilhelmsson (C) 
VD Stefan Larsson 
Beskrivning Av Mora kommun helägt aktiebolag 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅREN 

Fastställande av budget för nästkommande år görs i förhandling med hyresgästföreningen under hösten. 

Budget/ramsiffrorna bygger på en årlig justering på cirka plus 2 procent samt justering av kända händelser 

som pensionsavgångar och investeringsprojekt med tillhörande finansiering. Nytt förvaltningsavtal mellan 

Mora kommun och Morastrand avseende drift och skötsel av de kommunala fastigheterna, parkerna och 

gatorna samt lokalvård påverkar ramen för 2015-2017. Det gamla avtalet löper tills årsskiftet 2014/2015. 

Siffrorna på kostnadssidan i ramen för 2015-2017 är därför osäkra och svåra att bedöma innan 

verksamhets övergång avseende personal genomförts.  

Arbetet med affärsplanen pågår och ledningsgruppen har utifrån vår värdegrund tagit fram 

verksamhetsmål, framgångsfaktorer, handlingsplan och delmål utifrån olika perspektiv, vi kommer att ha 

återkommande uppföljning på dessa mål och inriktningar som hela Morastrand behöver för att ha 

gemensam syn på verksamheten och dess mål som följer de strategiska kommunala målen och den 

gemensamma målbilden Regionstad 2022.  

 

  

BUDGET 

(tkr) Utfall Prognos Ram 

 Ekonomisk jämförelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Hyror 157 646 156 661 160 000 163 000 166 000 

Övriga intäktera 30 183 29 074 0 0 0 

Material & Tjänster -86 240 -72 792 -65 500 -67 000 -68 500 

Personalkostnader -36 933 -40 325 -25 000 -24 000 -24 500 

Avskrivningar -23 522 -23 578 -26 500 -26 750 -27 000 

Räntekostnader -35 499 -34 878 -36 300 -36 300 -36 300 

Övriga kostnader 2 875 -12 843 -8 000 -8 000 -8 000 
Summa 2 188 1 319 1 516 1 346 1 915 
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EKONOMISK ORDLISTA 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 

innehas. 

Avskrivningar 

Planmässig värdenedsättning av 

anläggningstillgångar i takt med att de förbrukas 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen och hur den 

förändrats under året. Tillgångarna visar hur 

kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- 

och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har 

anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt 

eget kapital). 

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 

Kortfristiga lån och skulder hänförbara till den 

löpande verksamheten. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader 

Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, 

avgifter och ersättningar. 

Långfristiga skulder 

Skulder överstigande ett år. 

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. 
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Mora kommun 
Fredsgatan 16, 792 80 MORA 

Tel. 0250-26 000, fax. 0250-186 42 
www.mora.se 


