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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 2019 MED UTBLICK MOT 2020-2021 

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 inleddes 2015 - 2018 med en strategisk plan för perioden 2015-2018. 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. En ny strategisk plan kommer att utarbetas för 
mandatperioden 2019 – 2022 och kommer att redovisas i början av 2019 och ligga till grund för 
kommande kommunplan. 
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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 för- och grundskola ska utvecklas och nå bättre resultat än tidigare år 

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

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 

• Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla. 

• Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande. 

• Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet. 
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VERKSAMHETSPLANERING – MÅLOMRÅDE, MÅL OCH MÅTT 

Mål med tillhörande mått är oförändrade jämfört med kommunplan 2018. 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Strategiskt mål - Moras för- och grundskola ska utvecklas och nå bättre resultat än tidigare år 

Nämndmål – Måluppfyllelsen ska öka och för- och grundskolor ska nå bättre resultat än föregående 

år. 
 

Mått                                                                                                       Mål 2019 Mål 2020       Mål 2021 

Andel behöriga till ett yrkesprogram ska öka                               %             82       84                  84 

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9                                                     222     225                225 

Pedagogisk verksamhet i förskolan                                              %             80       80                  80 

Elevers syn på trygghet och tillit                                                  %             85                              85                  85 

 

Strategiskt mål - Mora ska ha en stark gymnasieskola som ska utvecklas utifrån elevernas 

önskemål och regionens behov av kompetensförsörjning  

Nämndmål – Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential 

 
Mått                                                                                                           Mål 2019 Mål 2020       Mål 2021 

Andel elever med högskoleförberedande examen                           %               99          99                  99 

Andel elever med yrkesexamen                                                       %               99             99                  99 

Nämndmål – Attraktiv gymnasieskola i regionen  

 
Mått                                                                                                           Mål 2019 Mål 2020       Mål 2021 

Andel förstahandssökande från kommuner i förvaltningsområdet    %           70        70                70 
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VÅR HÅLLBARA KOMMUN 

Strategiskt mål - Mora ska vara ett hållbart samhälle  

Nämndmål – Minskad miljöpåverkan från Mora kommuns verksamheter 

 

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 

Mängd koldioxid från energianvändningen i byggnader ägda av  

Mora kommun och Morastrand AB (mängd i ton)                                                     
<1 575 <1 575 <1 575 

Mängd koldioxid från Mora kommuns och de kommunala 

bolagens resor (mängd i ton)                                                            
<564 <564 <564 

Andel fordon (personbilar) med fossilfria drivmedel i koncernens 

bilpark                                                      

20 % 20 % 20 % 

 

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

 

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad 

utredning/insats 
90 % 90 % 90 % 

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 

utredning/insats 
90 % 90 % 90 % 

Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ år 

ett år efter avslutad utredning/insats 
90 % 90 % 90 % 

 

Nämndmål – Ge alla förutsättningar till egen försörjning 
 

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 

Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd 
<2,5 % <2,5 % <2,5 % 

 

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

Nämndmål - Kostnadseffektiv verksamhet och organisation 
 

Mått                                                                                                   Mål 2019 Mål 2020   Mål 2021 

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

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

Låneskuld i koncernen per invånare (kr)                                             < 65 000 < 65 000       < 65 000 

TILLVÄXT OCH UTVECKLING 

Strategiskt mål - Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen 

Nämndmål – Moras näringslivsklimat ska ha en positiv utveckling 

 

Mått                                                                                                  Mål 2019   Mål 2020     Mål 2021 

Svenskt näringslivs enkät av företagsklimatet                                    min 100     min100         min 100 

SKL servicemätning löpande insikt                                                           78         78                  78 
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Nämndmål – Bostadsbyggandet ska öka 
 

Mått                                                                                                        Mål 2019 Mål 2020     Mål 2021 

Antal nyproducerade bostäder (bostadsförsörjningsprogram)                          30            30               30 

  

Nämndmål – Ökad tillgång på efterfrågad kompetens 
 

Mått                                                                                                        Mål 2019 Mål 2020     Mål 2021 

Enkät Svenskt Näringsliv – Tillgång på arbetskraft                                     2,8       2,8                   2,8 

 

Strategiskt mål -Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum 

Nämndmål - Moras kultur- och fritidsliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med 

lyskraft och med möjlighet till eget engagemang 
 

Mått                                                                                                      Mål 2019 Mål 2020     Mål 2021 

NMI - Nöjd Medborgar Index – Kulturutbud                                               62          62                 62 

NMI – Nöjd Medborgar Index – Fritidsmöjligheter                                     62          62                 62 

LIVSKVALITET FÖR ALLA 

Strategiskt mål – Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög 

kvalitet 

Nämndmål – Personer som berörs av kommunens verksamhet ska känna sig trygga och nöjda med det 

bemötande och den vård och omsorg som ges  
 

Mått                                                                                                 Mål 2019                                                                                                                                      Mål 2020       Mål 2021 

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda          %                          90                                                                                                         

inom hemtjänsten 
            90                    90 

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda        %                            90                   

med sitt särskilda boende 
                    90                    90               

 

Strategiskt mål - Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla 

Nämndmål - Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen. 
 

Mått                                                                                                       Mål 2019     Mål 2020     Mål 2021 

Medborgarnas upplevda trygghet (index)                                                     74         74                74 

 

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

Nämndmål - Medborgarna skall ges möjlighet att delta i kommunens utveckling 
 

Mått                                                                                                           Mål 2019 Mål 2020      Mål 2021                

Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter (index)        50     50                      50 

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling                           > 75 %                          
(Andel som % av maxpoäng) 

 >75 %                  > 75% 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANPERIODEN 

OMVÄRLDSFAKTORER SOM PÅVERKAR DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA 

 
Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och för första gången sedan 
finanskrisen 2008 växer alla de stora ekonomierna nu samtidigt i relativt god takt. Faktorer som bidragit 
till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har 
bidragit positivt till sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder förutom i USA fallit under 
nivåer som var före finanskrisen 2008. 
 
Viktiga faktorer för de senaste årens uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 och 2019 är den 
mer expansiva finanspolitik som annonserats i USA och Tyskland. Men det finns flera risker som kan 
komma att ändra bilden. En av de största riskerna är ett handelskrig mellan USA och flera av USA 
utpekade länder. Storbritanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer också att få konsekvenser för 
framförallt länderna inom EU. Det geopolitiska läget är mer instabilt än på länge och det finns flera 
konfliktytor runt om i världen. 
Den svenska ekonomin fortsätter växa starkt. Arbetsmarknaden befinner sig i en högkonjunktur med 
arbetskraftsbrist och svårigheter att rekrytera personal. Antalet arbetade timmar ökade kraftigt fjärde 
kvartalet 2017 och har fortsatt uppåt under början av året. Konjunkturuppgången och den snabba 
ökningen av arbetade timmar har ökat hushållens disponibla inkomst. Bristen på arbetskraft är en starkt 
begränsande faktor för fortsatt tillväxt. Prognosen är att skatteintäkterna i kommuner, landsting och 
regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren och främsta orsaken är att antalet 
arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Trots att sysselsättningen 
nu ökat kraftigt och efterfrågan på arbetskraft är stor har det ännu inte lett till kraftigare löneökningar. 

SKL räknar med en ökning av löner de kommande åren. 
Investeringarna, särskilt bostadsbyggandet, har de senaste åren starkt bidragit till ökad inhemsk 
efterfrågan.   
 
Mora kommuns ekonomi är direkt beroende av omvärlden, tillväxten i riket och skattekraftens utveckling. 
Det mest avgörande är att befolkningsutvecklingen är positiv och den demografiska sammansättningen 
gynnsam. Mora kommuns befolkning är äldre än genomsnittet i riket, vilket gör att generationsskiftet på 
arbetsmarknaden kommer snabbare här. Redan nu har kommunen ett stort behov av att rekrytera 
arbetskraft. Behovet kvarstår en längre tid. Behoven i äldreomsorgen ökar till följd av att befolkningen 
åldras.  
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Den största utmaningen är att finansiera välfärden inom de ekonomiska ramarna. För att kunna utveckla 
kommunen fordras effektiviseringar och nya arbetssätt. På flera verksamhetsområden ligger 
kostnadsnivåerna högre än i andra kommuner med likvärdiga förutsättningar. En lyckad integration är en 
förutsättning för att inte verksamhetskostnaderna ska öka och tillväxten avta. När statsbidragen för 
flyktingmottagande och integration minskar är det av största vikt att inte försörjningsstödet rusar i höjden, 
utan att det sker en inslussning på arbetsmarknaden. Det lokala näringslivets utveckling är en viktig 
framtidsfråga för att Mora kommun ska kunna erbjuda en varierad arbetsmarknad och vara attraktiv som 
plats att bo på.  
Kommunen behöver göra stora investeringar för att ersätta och underhålla infrastruktur och byggnader. 
Flera investeringar är nödvändiga för att garantera en bra arbetsmiljö och för att effektivisera 
verksamheten. Därför fordras ett resultat som bidrar till finansieringen. Risken finns annars att likviditeten 
urholkas och att skulder skjuts över på kommande generationer. Högkonjunkturen på byggmarknaden gör 
kostnaderna höga. Det kompenseras till viss del av det låga ränteläget. Exempel på större investeringar är 
den nya genomfarten, en ny brandstation och särskilda boenden. I skolutredningen finns förslag på en ny 
högstadieskola och en översyn av gymnasieskolans lokalbehov. Den ökade efterfrågan på bostäder gör det 
viktigt att fler aktörer blir intresserade av att bygga i Mora. Det är angeläget att kommunen snabbt kan 
hantera planläggning och bygglov när behov uppstår. Goda kommunikationer i form av kollektivtrafik, 
vägar och flyg är också avgörande för att Mora kommun ska kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt 
sätt. 
 
Prognoser för skatteunderlagets förändring i procent totalt för riket åren 2017 – 2021: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2017-

2021 

SKL, april 4,5 3,8 3,2 3,1 3,7 19,6 

Regeringen, aprilr 4,5 3,6 3,9 3,7 3,5 20,8 

ESV, april 4,5 3,4 3,5 3,2 2,9 18,8 

SKL, februari 4,5 3,3 3,2 3,1 3,6 19,1 
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 skulle det vara möjligt åren 2019-2021. 
 

Genomsnitt samt årlig utveckling av skatteunderlag, förändring i procent 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 

Årlig ökn 4,4 4,4 3,1 3,1 3,7 

Differens      0,4 0,5 -0,8 -0,9 -0,3 

 

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 
2018-2050. 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 2018-2050 beräknas en ökning på 4,0 procent då befolkningen antas 
uppnå 21 199 invånare, vilket är lite högre än tidigare prognos. Tillväxttakten hämmas av strukturen av en 
åldrande befolkning och som en följd därav ger ett större negativt födelsenettotal i slutet av 
prognosperioden. 
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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 skolans områden finns demografiska svängningar mellan årskullarna vilket gör det extra 
svårt att planera och nyttja tillfälliga nedgångar.  Socialnämnden 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 beräknas årets resultat till 34,5 miljoner kronor. För åren 2020 och 
2021 beräknas resultaten till 38,4 respektive 43,7 miljoner kronor.  Det motsvarar ett resultat som andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag på 2,8 procent 2019, 3,0 procent 2020, 3,4 procent 2021 och är 
därmed högre än det långsiktiga målet på 2 procent.  
 
Resultat åren 2010-2017 samt prognos 2018 och budget 2019-2021 i miljoner kronor för kommunen 
och kommunkoncernen. 

 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunen Kommunkoncernen



 

14 
 

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 144 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 (vänster axel; mkr). En viktig del i 
förvaltningsuppdraget är etiska aspekter på pensionsfondens placeringar. Den totala pensionsskulden 
uppgick vid det senaste årsskiftet till 560 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 89 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 2019 och framåt. Istället har 22 miljoner 
kronor per år avsatts till ett löneutrymme att användas för en gemensam lönebildningsprocess inom 
kommunen. Någon kompensation för allmän kostnadsökning sker 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.  
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Under 2017 gjordes en genomlysning av för- och grundskolenämndens och socialnämndens verksamheter. 

Det är av stor vikt att utfallet av denna genomlysning och utfallet av 2018 års resultat fortsatt följs upp 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. 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.  

Komponentindelning planeras för kommunens gator och vägar under 2018, vilket initialt kommer att 
innebära lägre avskrivningar. Det kommer även att möjliggöra att planerat underhåll ska kunna flyttas från 
driftbudgeten till investeringsbudgeten från och med 2019 vilket frigör ett budgetutrymme i driftramen 
med 5 000 tkr. 
 
Kostnader för flygtrafiken minskas med 5 000 tkr då flygtrafiken har upphört sedan i början av 2018 och 
det i dagsläget är osäkert hur framtiden för flygtrafiken ser ut. 
 

Nedan följer en sammanställning av de förändringar som hittills planerats för respektive nämnd: 

KOMMUNSTYRELSEN      

Kommunstyrelsen får en minskning av ram med 5 000 tkr avseende medel för flygtrafik.  

TEKNISKA NÄMNDEN 

Tekniska nämnden får en minskning av ram med 5 000 tkr avseende planerat underhåll för gator och 
vägar som flyttas från driften till investeringar. 

ÖVRIGA NÄMNDER 

Övriga nämnder har oförändrade ramar enligt plan. 

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR FÖRÄNDRAS ENLIGT FÖLJANDE MELLAN ÅREN 
(UTGÅNGSLÄGE 2018) 

 

Belopp, tkr 2019 2020 2021 

       

KS, ramminskning flyget -5 000    

       

Tekniska nämnden, ramminskning vägunderhåll -5 000    
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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. 
  
I området Noret Norra har ett nytt äldreboende byggts som blev klart för inflyttning under våren 2017. 
Befolkningsprognosen för äldre visar dock 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. Det 
kommer även att behövas ytterligare drygt 30 platser för att svara upp mot kommande behov. I 
investeringsplanen för 2019-2021 finns därför utrymme för utbyggnad av antalet platser i särskilt boende. 
Under 2019 finns medel avsatta för projektering för att under 2020 och 2021 genomföra utbyggnaden. 
  
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. Utbyggnaden har hittills gett cirka 90 % av Moras hushåll möjlighet att ansluta sig till nätet 
och under perioden 2019-2021 kommer resterande byar, så som Oxberg, Gopshus, Gesunda med flera att 
anslutas. Kostnaden för stadsnätet är till stor del finansierad via anslutningsavgifter. 
  
Under 2016 tecknades ett avtal med Trafikverket avseende genomfart Mora. Avtalet ligger till grund för 
en medfinansierad investering som beräknas ta fart på allvar år 2020. 
  
Entreprenaden av Moras nya brandstation är upphandlad och bygget har startat. Inflyttning beräknas 
kunna påbörjas i slutet av 2019.  
  
Under 2017-2018 har två lokalutredningar genomförts med koppling till skolan och gymnasiet. En 
utredning har undersökt förutsättningarna en ny 7-9 skola i Mora kommun och planen är att inleda 
projektering av en sådan under 2019 med preliminär byggstart 2021. Även gymnasiets lokaler har utretts 
och ett antal förslag finns presenterade om hur gymnasiets lokaler kan anpassas inför framtiden. Medel 
finns avsatta för projektering under 2020. 
  
Mora IK:s fortsatta spel i den högsta divisionen medför också att SHL:s krav på Mora ishall måste beaktas 
inför kommande säsonger. I planen ligger därför medel avsatta för en ombyggnad av ishallen under 2019. 
Detta innebär att ett nytt lån om 40 000 tkr har lagts in 2019. 
  
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 finns 
medel avsatta bland annat till socialförvaltningen för satsningar på välfärdsteknologi samt till satsningar i 
för och grundskolan på förbättrad arbetsmiljö och utemiljöer för eleverna. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLANDE EXPLOATERING  

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för 
bostads- och industriändamål.  
  
Kommunens nya bostadsområde ovanför lasarettet, Noret Norra, färdigställdes 2017 och 
tomtförsäljningen är i full gång. Bland annat är avtal tecknade med ett lokalt byggföretag för byggnation av 
nya flerbostadshus och försäljningen av ett antal tomter för privatbostäder är på väg att slutföras. 
Ett annat bostadsområde som växer är det så kallade Canadaområdet i Morkarlby. Här finns planer för 
en utökning av området med ett större antal möjliga bostäder. En första etapp i utbyggnaden kommer 
inledas under 2019. 
  
Industriområdet Örjastäppan har utökats under 2017 och ett antal förhandsavtal har tecknats med 
intresserade företag. I planen för Örjastäppan finns även en andra etapp planerad.  
Området kring Färnäs kvarn är ett annat område avsatt planerat för industrimark. Markarbetena påbörjas 
under 2018 och området kommer vara klart för tomtförsäljning under 2019. Flera seriösa intressenter har 
redan inkommit med förfrågningar. 
  
Under 2018 påbörjas saneringen av Ströms fd sågverk samt området kring Saxviken för att förbereda mark 

för bostäder. Arbetena kommer fortsätta även under 2019. 
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RESULTATBUDGET 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamheternas netto -1 119 223 -1 162 951 -1 159 939  -1 182 139 -1 202 239 

Avskrivningar -48 641 -52 500 -53 500 -54 500 -55 500 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -1 167 864 -1 215 451 -1 213 439 -1 236 639 -1 257 739 

      

Skatteintäkter 942 989 951 660 980 991 1 003 171 1 032 377 

Generella statsbidrag och utjämning 257 217 261 554 270 882 276 098 274 026 

      

Finansiella intäkter 16 817 4 000 4 000 4 000 4 000 

Finansiella kostnader -4 993 -6 000 -7 870 -8 170 -8 870 

      

ÅRETS RESULTAT 44 166 -4 237 34 563 38 461 43 794 

      
Därav till pensioner, öronmärkning i 

EK 0 0 0 0 0 

      

ÅRETS RESULTAT 44 166 -4 237 34 563 38 461 43 794 
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KASSAFLÖDESBUDGET 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2017 2018 2019 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Periodens resultat 44 166 -4 237 34 563 38 641 43 794 

Justering för av- och nedskrivningar 48 641 52 500 53 500 54 500 55 500 

Justering för gjorda avsättningar 1 493 2 500 7 000 8 000 8 000 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster -1 854 4 650 850 850 850 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 92 446 55 413 95 913 101 811 108 144 

Förändring rörelsekapital 1 228  7 248 3 248 3 248 3 248 

Investering i markexploatering som 

omsättningstillgångar 0 -22 500 -10 000 20 000 21 000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 93 674 40 161 89 161 125 059 132 392 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar -90 381 -110 100 -162 550 -117 950 -241 000 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 0 0                 0              0              0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0                 0              0              0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 34              0                 0              0              0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -90 347 -110 100 -162 550 -117 950 -241 000 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  20 000 30 000 40 000 0 110 000 

Ökning av långfristiga skulder 10 725 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 725 30 000 40 000 0 110 000 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 34 051 -39 939 -33 389 7 109 1 392 
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BALANSBUDGET 

 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar, materiella och 

finansiella 922 228 972 028 1 081 078 1 144 528 1 330 028 

Övr aktier, andelar, grundfondskapital 75 153 75 153 75 153 75 153 75 153 

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

Summa anläggningstillgångar 1 002 410 1 052 710 1 161 260 1 224 710        1 410 210 

       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Kortfristiga fordringar 185 665 208 165 218 165 198 165 177 165 

Kortfristiga placeringar 145 783 145 783 155 783 155 783 155 783 

Likvida medel 63 193 23 254 -10 136 -3 027 -1 635 

Summa omsättningstillgångar 394 641 377 202 363 812 350 921 335 313 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 397 051 1 429 412 1 525 072 1 575 631 1 741 523 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER      

EGET KAPITAL 841 865 837 628 872 190 910 651 954 445 

     därav årets resultat 44 166 -4 237 34 563 38 461 43 794 

       

AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 62 772 65 272 72 272 80 272 88 272 

       

SKULDER      

Långfristiga skulder 249 751 279 751 319 751 319 751 429 751 

Kortfristiga skulder 242 663 246 761 260 859 264 957 269 055 

       

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN      

OCH SKULDER 1 397 051 1 429 412 1 525 072 1 575 631 1 741 523 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 496 856 489 548 487 308 481 829 476 412 
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INVESTERINGSBUDGET 

  

Total Förbrukat Prognos Budget Plan Plan 

Budget t o m 2017  2018 2019 2020 2021 

Investeringsram, självfinansierad     110  300 88 063 92 961 99 294 

Planerade/prognos investeringsprojekt     110 100 162 550 117 950 241 000 

              

Investeringar i planeringsfas             

Genomfart   966     30 000 30 000 

Nya särskilda boenden 80 500     500 40 000 40 000 

Gemensam 7-9 skola enligt utredning 260 500     500   130 000 

Gymnasieskola enligt utredning 300 500       500   

Ishall ombyggnad 60 000     60 000     

Ombyggnad simhall 3 000     3 000     

Rullskidbana 10 000       7 000   

Summa        64 000 77 500 200 000 

                

Investeringar i genomförandefas             

Ny brandstation 85 000 5 000 35 000 46 000     

Flytt av Arbete och Utveckling 7 000 1 000 7 000       

Centrumutveckling fas 2 19 000 500 19 000       

Utbyggnad förskolan (förskoleplan krävs) 18 000 100 3 000 10 000 5 000   

Inflygningsljus o viltstängsel (Mora 
flygplats)  

5 000 1 000 4 000       

Stadsnätsutbyggnad 10 000 137 000 7 000 1 000 1 000 1 000 

Summa     75 000 57 000 6 000 1 000 

              

Löpande investeringar             

Nya gång - cykelvägar     2 000 7 000 2 000 2 000 

Övr infrastrukturinvesteringar     2 800 2 800 1 800 1 800 

Övr fastighetsinvesteringar      4 000 4 000 4 000 4 000 

Lokalbehov verksamhet     3 000 3 000 3 000 3 000 

Upprustning centrummiljöer     2 000 2 000 2 000 2 000 

Infrastruktur nätverk IT     2 500 900 1 200 1 200 

Inventarier inv nämnder     5 800 3 850 2 450 8 000 

Planerat underhåll fastigheter     13 000 13 000 13 000 13 000 

Planerat underhåll gator och vägar       5 000 5 000 5 000 

Summa      35 100 41 550 34 450 40 000 
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EXPLOATERINGSBUDGET 

 

Total 

Budget 

Förbrukat 

t o m 2017  

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Planerade/prognos 

exploateringsprojekt 

 

  22 500 10 000 -20 000 -21 000 

 
      

Måmyren 17 250        15 767      -2 000 -3 000 -5 000 -2 000 

Örjastäppans industriområde 24 000          9 274     -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Färnäs kvarn industriområde              305      12 000 0 -7 000 -5 000 

Ströms fd sågverk miljösanering           1 390        4 000 -1 000   

Saxviken miljösanering          1 000 1 000 -5 000  

Dagvattenhantering Noret         7 500    

Canadaomr–förl Gustavs väg          1 000 15 000 -1 000 -12 000 
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DRIFTSBUDGET OCH NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

      
Skatteintäkter 946 055 953 355 980 991 1 003 171 1 032 377 

Inkomstutjämningsbidrag 196 378 189 590 191 189 193 453 196 248 

Kostnadsutjämning -10 444 -10 033 -10 588 -10 884 -11 189 

Regleringsbidrag/avgift -197 3 201 8 974 14 414 13 132 

Strukturbidrag 2 267 2 279 2 285 2 285 2 285 

LSS-utjämning 14 175 16 950 19 786 19 786 19 786 

Byggbonus 2 581 0  0 0 0 

Välfärdsmedel 7 792 6 657 5 472 3 280 0  

Kommunal fastighetsavgift 44 665 52 910 53 764 53 764 53 764 

Slutavräkning skatteintäkter -3 066 -1 695 0 0 0 

Summa skatt och statsbidrag 1 200 206 1 213 214 1 251 873 1 279 269 1 306 403 

 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

 Revisorerna -904 -909 -909 -909 -909 

 Kommunstyrelsen -96 282 -85 199 -80 969 -80 969 -80 969 

 Valnämnd -12 -200 -200 -200 -200 

 Servicenämnd för IS/IT  0 47 0 0 0 

 Mora Brandkår -17 887 -18 015 -18 264 -18 264 -18 264 

 Byggnadsnämnd -10 836 -11 316 -11 776 -11 776 -11 776 

 Teknisk nämnd -55 426 -56 825 -52 223 -52 223 -52 223 

 Kulturnämnd -26 555 -27 059 -26 969 -26 969 -26 969 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -4 789 -4 195 -4 395 -4 395 -4 395 

 För- o grundskolenämnd -360 167 -361 223 -360 310 -360 310 -360 310 

 Gymnasienämnd -91 142 -89 820  -92 407 -92 407 -92 407 

 Socialnämnd -498 148 -536 598 -513 199 -513 199 -513 199 

 Kapitalkostnader finans -4 734 -2337 -20 000 -20 000 -20 000 

 Kapitalkostnader planerat uh 0 -500 -2 000 -4 000 -6 000 

Summa nämnder -1 166 882 -1 194 149 -1 183 621 -1 185 621 -1 187 621 

      

Strukturåtgärder 1 000 0 0 0 0 

Kapitalkostnader 75 095 69 800 71 600 73 600 75 600 

Centrala lönemedel 2 995 -14 602 -16 018 -36 018 -56 018 

Omställningsmedel 0 0  -4 000 -4 000 -4 000 

Digitaliseringsmedel 0 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Internhyra att fördela 0 0 -700 0 0 

Personalomkostnader 246 647 253 000 273 000 281 000 290 000 

Arbetsgivaravgift -203 152 -208 000 -218 000 -225 000 -232 000 

Förändring pensionsavsättning -1 493 -2 500 -7 000 -8 000 -8 000 

Årets intjänade, individuell avs -38 442 -38 500 -40 200 -42 100 -44 200 

Pensionsutbetalningar -27 684 -28 000 -30 000 -31 000 -31 000 

Förändring semesterlöneskuld -7 307 0 0 0 0 

Summa finansförvaltning 47 659 31 198 23 682 3 482 -14 618 

      

Summa verksamhetens netto -1 119 223 -1 162 951 -1 159 939 -1 182 139 -1 202 239 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Anna Hed (C) 
Kommundirektör Peter Karlsson 

UPPDRAG 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen av kommunens verksamhet 

och ekonomi. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamheten i 

nämnderna och i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i princip i 

alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är också att 

verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

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 

verksamheterna svarar upp mot framtida krav. Verksamheten bedrivs inom stabsenheterna 

kansli, ekonomi, personal, kommunikation och utveckling och inom stöd- och 

serviceenheterna upphandling, överförmynderi, kontaktcenter, integration, kost och 

säkerhet. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller strategisk utveckling och att samordna 

kommunens alla verksamheter. Nämndplanen visar ett antal prioriteringar för 

kommunstyrelsen och för kommunledningskontoret för verksamhetsåret 2019. De viktigaste 

identifierade utmaningarna kan sammanfattas enligt följande: 

• Leda kommunens förvaltning mot ett digitalt och tillgängligt e-samhälle. 

• Leda arbetet för en effektiv, rättssäker och modern ärendehantering. 

• Leda och samordna arbetet för en hållbar och aktuell arbetsgivarstrategi och 
arbetsgivarvarumärke med sikte på 2022 där strategisk kompetensförsörjning 
omfattar allt från att attrahera och rekrytera kompetens till att utveckla och behålla 
kompetens. 

• Leda arbetet med att tillämpa kommunikation som ett strategiskt verktyg för att 
införa ett kommungemensamt syn- och arbetssätt inom kommunikations- och 
demokratifrågor för att utveckla och främja inflytande, delaktighet och dialog såväl 
internt som externt. 

• Verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska 
fysiska, ekologiska och sociala samhällsplanering med ledning av kommunens 
hållbarhetsstrategi. 

• Agera aktivt för att utveckla platsen Mora för att stärka attraktionskraften långsiktigt, 
öka inflyttning och etableringar och säkra kompetensförsörjningen. 

• Arbeta för ett ökat bostadsbyggande. 

• Planera för integration, jämställdhet och ungas inflytande. 
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BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 12 415 11 416 11 416 11 416 11 416 

Övriga intäkter 6 224 39 785 39 785 39 785 39 785 

Summa intäkter 18 639 51 201 51 201 51 201 51 201 

KOSTNADER      

Personalkostnader -36 795 -61 326 -62 096 -62 096 -62 096 

Lokalkostnader -3 970 -8 263 -8 263 -8 263 -8 263 

Kapitalkostnader -910 -936 -936 -936 -936 

Övriga kostnader -73 246 -65 875 -60 875 -60 875 -60 875 

Summa kostnader -114 921 -136 400 -132 170 -132 170 -132 170 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-96 282  -85 199 -80 969 -80 969 -80 969 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommundirektör -5 354 -6 638 -6 681 -6 681 -6 681 

KS Utvecklingsmedel -7 966 -5 900 -5 900 -5 900 -5 900 

Säkerhetssamordnare -1 297 -1 320 -1 340 -1 340 -1 340 

Kanslienhet -7 982 -9 379 -9 504 -9 504 -9 504 

Politisk Verksamhet -7 727 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 

Moras Överförmyndare -2 313 -2 647 -2 647 -2 647 -2 647 

Integrationsenheten 1 060 -19 -19 -19 -19 

Utvecklingsenheten -42 226 -25 317 -25 531 -25 531 -25 531 

Kostenheten -256 -413 -413 -413 -413 

Kommunikationsenheten -3 734 -4 773 -4 837 -4 837 -4 837 

Ekonomienheten -6 023 -7 912 -8 052 -8 052 -8 052 

Upphandlingsenheten -1 057 -1 127 -1 199 -1 199 -1 199 

Personalenheten -10 837 -11 105 -11 198 -11 198 -11 198 

Fackliga Organisationer -570 -1 092 -1 092 -1 092 -1 092 

Flyget   5 000 5 000 5 000 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-96 282 -85 199 -80 969 -80 969 -80 969 
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VALNÄMND 

Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Nils Carlsson (C) 
Förvaltningschef Peter Karlsson 

UPPDRAG 

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för att genomföra allmänna val till riksdagen, 

landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet, samt för 

folkomröstningar som riksdagen eller kommunfullmäktige beslutat om. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

I maj genomförs val till Europaparlamentet. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag  350 350 350 350 

Övriga intäkter      

Summa intäkter  350 350 350 350 

KOSTNADER      

Personalkostnader -12 -200 -200 -200 -200 

Lokalkostnader  -100 -100 -100 -100 

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader  -250 -250 -250 -250 

Summa kostnader -12 -550 -550 -550 -550 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-12 -200 -200 -200 -200 
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ÖVERFÖRMYNDARE GEMENSAM 

Förvaltning Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
Överförmyndare Ola Blumenberg 
Förvaltningschef Peter Karlsson 
Samverkande kommuner Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand 
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar 

och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter 

framgår av lagar i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren står 

under tillsyn av Länsstyrelsen. 

Mora kommun samverkar med kommunerna Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand 

kring överförmyndarfrågor. Det gemensamma överförmyndarkontoret har sitt säte i Mora. 

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna har till uppdrag att på ett enhetligt och 

rättssäkert sätt driva och utveckla verksamheten. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

• Tillsyn över ställföreträdare 

• Löpande handläggning 

• Granskning av redovisningshandlingar 

• Rekrytering och utbildning av ställföreträdare 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Under 2019 prioriteras arbetet med att stärka verksamheten i stort och i synnerhet på att 

hantera det tillsynsansvar som åligger överförmyndarverksamheten. Prioriteringar ligger 

därför på rekrytering och utbildning av gode män, samt även till att möjliggöra för våra nya 

gode män att få en egen erfaren mentor i samband med sitt första uppdrag som 

ställföreträdare. Utbildning och kunskapsutveckling för våra beslutande handläggare är även 

det prioriterat. Detta sker för att fortsätta utveckla organisationen mot det gemensamma 

målet för alla våra samverkande kommuner, d.v.s. enhetlighet och rättssäkerhet. 

BUDGET 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 3 877 4 449 4 899 4 899 4 899 

Summa intäkter 3 877 4 449 4 899 4 899 4 899 

KOSTNADER      

Personalkostnader -3 277 -3 483 -4 034 -4 034 -4 034 

Lokalkostnader -193 -280 -264 -264 -264 

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -407 -686 -601 -601 -601 

Summa kostnader -3 877 -4 449 -4 899 -4 899 -4 899 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

0 0 0 0 0 
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MORA BRANDKÅR 

Förvaltning Mora brandkår 
Ordförande Anna Hed (C)  
Räddningschef Johan Szymanski 

UPPDRAG 

Brandkårens uppdrag är att erbjuda människor, deras egendom och miljö ett likvärdigt och 

tillfredställande skydd mot olyckor. Det innebär olycksförebyggande verksamhet som tillsyn, 

information, rådgivning, tillstånd och utbildning samt operativ räddningstjänst i samband 

med olyckor. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

För närvarande pågår en utredning för att undersöka möjligheterna till att bilda ett 

kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar i Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro 

och Leksand. Utredningen ska presenteras i juni 2018 och beslut förväntas i respektive 

fullmäktige under hösten. Om beslutet blir att bilda ett kommunalförbund, innebär det 

sannolikt en start den 1 januari 2019. 

Byggnation av ny brandstation påbörjades under 2018 och förväntas vara klar i december 

2019. Detta medför ökade kostnader för brandkåren. Ett nytt avtal för räddningspersonal i 

beredskap förväntas också komma under 2019, det tidigare avtalet från 2017 vållade strejk 

och stora problem inom svensk brandkår. 

Mora växer, turismen ökar och varje år har antalet larm ökat. Som jämförelse genomfördes 

ca 300 utryckningar år 2010 och i år är antalet ca 550. Staten har tillsatt en utredning för en 

"effektivare kommunal räddningstjänst". Utredningen presenteras i juni 2018 och förväntas 

innebära ökade krav på ledningsförmåga, vilket kommer innebära ökade kostnader för 

anslutning till inre befäl och räddningscentral. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 2 799 2 163 2 163 2 163 2 163 

Summa intäkter 2 799 2 163 2 163 2 163 2 163 

KOSTNADER      

Personalkostnader -14 971 -16 079 -16 328 -16 328 -16 328 

Lokalkostnader -992 -645 -645 -645 -645 

Kapitalkostnader -1 166 -1 117 -1 117 -1 117 -1 117 

Övriga kostnader -3 557 -2 337 -2 337 -2 337 -2 337 

Summa kostnader -20 686 -20 178 -20 427 -20 427 -20 427 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-17 887 -18 015 -18 264 -18 264 -18 264 
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(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Posom 0 -3 -3 -3 -3 

Räddningstjänst -17 293 -17 676 -17 925 -17 925 -17 925 

Fastighetskostnader -950 -626 -626 -626 -626 

Brandsläckarservice 65 52 52 52 52 

Företagshälsovård -114 -100 -100 -100 -100 

Bilpool -12 0 0 0 0 

Myndighetsutövning 291 146 146 146 146 

Utbildning 126 192 192 192 192 

TOTALT -17 887 -18 015 -18 264 -18 264 -18 264 
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ordförande Rose-Marie Bogg (C) 
Förvaltningschef Inga-Lena Spansk 

UPPDRAG 

I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 fristående förskolor samt 4 familjedaghem för 

barn i åldrarna 1-5 år. Det finns 12 fritidshem (varav 2 fristående) med skolbarnsomsorg för 

barn 6-13 år. Kommunen har en helg- och kvällsöppen verksamhet samt öppen förskola. 

Grundskolan är organiserad i 12 skolenheter och en fristående skola. 

För- och grundskoleförvaltningen har en central elevhälsoenhet med skolsköterskor, 

kuratorer, specialpedagoger, familjepedagog, talpedagog, logoped, skolpsykolog och 

skolläkare (köper tjänst av landstinget) och verksamhetschef. Skolsköterska, kurator och 

specialpedagog fördelas till respektive skola bland annat utifrån storlek och elevantal på 

skola. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Sveriges skolor har stora utmaningar med bristfälliga resultat och lärarbrist. Moras skolor 

följer samma mönster, vilket innebär att ett uthålligt arbete måste fortsätta med fokus på att 

höja kunskapsresultaten och förbättra kvalitén i skolan. Hur kompetensförsörjningen ska 

klaras av är den stora utmaningen vilket innebär att följande områden ska prioriteras: 

Stora satsningar på kompetensutveckling har skett och bör fortsätta t ex lärarlyft II, 

utbildning av speciallärare och specialpedagoger, satsningar på ökad digitalisering och 

satsningar på lärarna (karriärtjänster och lärarlönelyft). Kompetensförstärkning inom ramen 

för Samverkan för bästa skola sker inom följande utvecklingsområden: styrkedjan, likvärdig 

bedömning och undervisning samt tillgängligt lärande. 

Ett av de strategiska målen är att Moras för- och grundskolor ska utvecklas och nå bättre 

resultat med nämndmålet "skolan ska ges goda förutsättningar för att bedriva en kvalitativ 

pedagogisk verksamhet". Det kräver satsningar för att utforma en verksamhet med god 

arbetsmiljö för elever och personal. Organisation och lokaler ska ge de bästa 

förutsättningarna för en effektiv verksamhet där målen kan uppnås. 

Ett antal nationella reformer har aviserats med genomförande under perioden 2018–2019, 

obligatorisk förskoleklass, moderna språk i årskurs sex och obligatorisk prao, obligatorisk 

lovskola och stadieindelad timplan.  Ett antal specificerade statsbidrag har förts över till 

generella statsbidrag. För Moras del handlar det om 5,8 miljoner kronor i generella 

statsbidrag. De sökbara, riktade statsbidragen uppgår 2018 till 19 miljoner. 

Internt har ett antal åtgärder skett efter Skolinspektionens tillsyn: Verksamheten har 

förstärkts med ytterligare en skolpsykolog, två skolbibliotekarier och fullt ut bemannat antal 

specialpedagoger. Förskolan har förstärkts med två avdelningar, ytterligare en tillfällig 

avdelning under vårterminen 2018 och projektering av utbyggnad på Tuvans förskola och 

Rödmyrens förskola pågår. Utredning av en 7-9 skola har slutförts och kommer att processas 

för eventuella beslut. 

Framtidsanalys: 

Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara dominerande under de närmsta tio åren. 

SKL:s rapport ”Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel”, redovisar 

att fram till år 2020 kommer 80 000 fler elever än idag finnas i grundskolan. Det motsvarar 

nästan en hel årskull. Ungefär 250 nya skolor och 600 nya förskolor behöver byggas. Ungefär 
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14 000 lärare skulle behöva examineras från lärarutbildningen per år jämfört med dagens 

cirka 8 000 lärare för att möta arbetsmarknadens behov. Strategier för att öka flödet in och 

behålla lärare kan vara vidareutbildning av redan anställda, underlätta att byta yrke mitt i 

livet, samverkan med lärosäten på olika sätt och flexiblare lärarutbildningar. Vi behöver 

också fånga upp lärare med utländsk utbildning och förlänga arbetslivet.  

För att lyckas behöver vi självklart vara en attraktiv arbetsgivare. I Mora fortsätter vi med 

satsningar på arbetsintegrerad utbildning, vidareutbildning av lärare till speciallärare och 

specialpedagoger, extratjänster, partnerförskolor/partnerskolor och rektorsaspiranter.  

Skolkommissionens slutbetänkande innebar att ett antal utredningar har startats och 

kommer att slutföras under 2019. En av dem är Björn Åstrands utredning ”Med 

undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 

utveckling”, är klar och handlar om att etablera ett statligt program för lärare och skolledares 

professionsutveckling. Staten behöver förbättra utbudet av utbildningar och bidra till en 

stärkt samverkan med huvudmän och skolor. Ett sådant gemensamt ansvarstagande fungerar 

i Dalarna genom samverkan i PUD (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna). Professionen 

behöver kliva fram och ta taktpinnen vad gäller bedömningar av skicklighet inom det egna 

ansvarsområdet. Det sker i Mora genom "Samverkan för bästa skola".  

Arbetsgivarna behöver bli tydligare i att formulera såväl kortsiktiga som långsiktiga behov för 

medarbetares kompetensutveckling och hur man möjliggör den fortbildning som behövs. Det 

sker i Mora inom ramen för "samverkan för bästa skola", samt via gemensam 

kompetensutvecklingsplan i kvalitetshjulet. 

Redovisning av generella direktiv 

Åtgärder för att nå målen: 

Den enskilt viktigaste åtgärden för att höja resultaten och få en likvärdig skola är att satsa på 

en hållbar kompetensförsörjning. 

• Stora satsningar behövs när det gäller den fysiska arbetsmiljön i syfte att ge rätt 
förutsättningar för att bedriva en pedagogisk verksamhet. Förvaltningens 
personalenkäter har i ett antal år haft mycket låga resultat gällande den fysiska 
arbetsmiljön och kommunens medarbetarenkät Progressiera visade att För- och 
grundskoleförvaltningens resultat för den fysiska arbetsmiljön var lägst i hela 
kommunen. Kartläggning av verksamheternas tillgänglighet visar på samma problem. 
Organisationsförstärkningar för att ge ett hållbart ledarskap är en nödvändig del 
kopplat till lärares och skolledares arbetsmiljö. 

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

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

• Skolverksamarbetet "Samverkan för bästa skola" som startade HT 2017 och pågår i 
tre år, med syftet att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten, är den tredje stora 
satsningen för att nå målen. Insatsen fokuserar på styrkedjans systematiska 
kvalitetsarbete, likvärdig undervisning och bedömning samt tillgängligt lärande. 
Arbetet måste prioriteras och övriga utvecklingsarbeten får stå på vänt. 
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Åtgärder för en ekonomi i balans: 

Förslag 
effektiviseringar 

HT 2018 ( 5 mån) 
Besparing HT 18 
med helårseffekt 
2019 

Helår 2020 Kommentar 

10 tj Grundskola 7 
- 9 

1983 4760 0  

4,5 tj En 7 - 9 skola 0 0 2601  

Särskilt stöd 
förskola 4 tj 

623 1496 0  

Administration och 
ledning 1 tj 

0 453 0  

Särskola 1 tjänst 
EP 

0 540 0  

För- och 
grundskolenämnd 

21 85  3 mån 

1 tjänst SÄG 0 243 0 HT 2019 

Personal Vinäs 1 
tjänst 

254 611 0  

Personal Vinäs 2 
tjänster 

0 419 0 HT 2019 

Vinäs Lokal mm. 0 276 0  

Summa 2881 8883 2601  

Risk- och konsekvensanalys 

Färre elever når målen 

Försämrad arbetsmiljö för lärare och elever 

Minskad studiero för elever 

Ökad sjukskrivning 

Kostnadsutveckling svår att påverka och hantera inom ram 

Kostnader för ett antal nationella reformer (utökad timplan, moderna språk i årskurs sex, 

obligatorisk förskoleklass, obligatorisk praktik i årskurs åtta) 

Förändringar av riktade statsbidrag till generella statsbidrag t.ex. obligatorisk lovskola 

Kompetensförsörjning: rekryteringskostnader, löneglidning 

Skolskjutsar 

Ökade kostnader i interkommunal ersättning för barn placerade enligt LVU (Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) 

Ökade kostnader enligt Skolinspektionens tillsyn, skolpsykolog, skolbibliotekarier, 

specialpedagoger. 

Nödvändiga insatser för att nå målen 

Resursförstärkning för att hantera den ökade skolfrånvaron 

Resurspedagoger i årskurs 7-9 

 

Önskvärda insatser för att nå målen 

Skolverkets riktmärken för mindre barngrupper i förskolan 

Utvidga arbetet med förändrade samarbetsformer i skolan 

En ny 7-9 skola 

Befolkningsprognos 

Den faktiska ökningen av antalet elever till 2019 är 50 elever vilket innebär ökade kostnader 

med 5,4 miljoner kronor (2016 års kostnad per elev). Ökning sker i alla åldrar till år 2026 

men inom gruppen 6-15 sker en liten minskning i kategorin 7-12 år. 

Utveckling tills vidare- och tidsbegränsat anställda 

Prognosen för 2019 är 55 tillsvidareanställda och 110 visstidsanställda. 

Ca 20 procent av medarbetarna inom förvaltningen har tidsbegränsade anställningar, vilket 
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ligger i paritet med hur det sett ut de senaste åren. En stor anledning till detta är att alla 

obehöriga lärare enligt skollagen ska anställas på tidsbegränsade avtal. För närvarande har vi 

cirka 40 lärare som har sådana avtal med anledning av de svårigheter som gäller för att 

kunna rekrytera behöriga lärare. Utvecklingen framöver ser inte speciellt ljust ut på grund av 

det förhållandevis dåliga intresset för att utbilda sig till lärare, samtidigt som elevsiffrorna 

ökar, vilket innebär att fler lärare kommer att behöva anställas. Även en utbyggnad av 

förskolan kan komma att generera behov av att anställa fler medarbetare inom den 

verksamheten och där finns stora rekryteringsproblem av behöriga förskollärare 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 17 882 16 644 19 303 19 303 19 303 

Övriga intäkter 30 361 24 742 24 742 24 742 24 742 

Summa intäkter 48 243 41 386 44 045 44 045 44 045 

KOSTNADER           

Personalkostnader -264 178 -262 136 -270 870 -270 870 -270 870 

Lokalkostnader -48 942 -41 376 -41 820 -41 820 -41 820 

Kapitalkostnader -2 255 -1 543 -1 543 -1 543 -1 543 

Övriga kostnader -90 544 -90 566 -90 122 -90 122 -90 122 

Summa kostnader -405 919 -395 621 -404 355 -404 355 -404 355 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-357 676 -354 235 -360 310 -360 310 -360 310 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Skolkansliet -17 616 -20 364 -26 439 -26 439 -26 439 

För- och grundskola -233 416 -219 386 -219 238 -219 238 -219 238 

Särskilt stöd -34 186 -38 988 -38 988 -38 988 -38 988 

Obl. Särskolan -5 286 -5 206 -5 206 -5 206 -5 206 

Elevhälsa -12 100 -14 162 -14 310 -14 310 -14 310 

Måltider- kostenheten -26 371 -25 779 -25 779 -25 779 -25 779 

Fristående enheter -28 702 -30 350 -30 350 -30 350 -30 350 

Total -357 677 -354 235 -360 310 -360 310 -360 310 

 

Kommentarer: 

• Svårt att veta hur de riktade statsbidragen kommer att se ut i framtiden, då en del 

kommer att avvecklas. 

• Ökad internhyra p g a investeringar 2019 - 20121 är ej med i lokalkostnaderna ovan. 

• Ökade driftskostnader p g a ny 7 - 9 skola och utbyggnad förskolan är ej med i 

kostnaderna ovan. 
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SOCIALNÄMND 

Förvaltning Socialförvaltningen 
Ordförande Malin Höglund (M) 
Förvaltningschef Tf Marie Ehlin 

UPPDRAG 

Socialnämnden har cirka 750 tillsvidareanställda medarbetare. 

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning 

och individ- och familjeomsorg. 

Äldreomsorgen bedriver verksamhet för personer med omfattande behov av vård- och 

omsorg. Det finns 229 platser för särskilt boende, 25 platser för korttids- och växelvård och 

cirka 600 personer som har någon form av hemtjänst. Socialnämnden har även ansvaret för 

hemsjukvård i ordinärt boende, cirka 100 personer, samt hälso- och sjukvårdsansvar inom 

särskilt boende, gruppboende och daglig verksamhet. 

Inom socialnämndens ansvar finns aktiviteter för äldre samt anhörigstöd. 

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs gruppbostad och 

boendestöd för totalt cirka 130 personer, samt korttidsboende för barn och ungdomar. 

Enheten arbete och utveckling bedriver daglig verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning, kommunala aktivitetsansvaret och verksamhet för personer som 

behöver arbetsträning eller annat stöd för att komma ut i arbetslivet. 

Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten arbetar med ekonomiskt bistånd, missbruk och 

öppenvård. Barn- och ungdomsenheten arbetar med stöd och insatser till barn, unga och 

familjer samt ensamkommande barn och ungdomar. 

Socialnämnden driver även familjerådgivning (familjefrid), samt Centrum mot våld i Mora, 

Orsa, Älvdalen samt Malung-Sälens kommuner. 

Socialnämnden har även myndighetsutövning och tillsyn utifrån alkohollagen. 

Mora kommun har värdskap för verksamheten som bedrivs inom ramen för Norra Dalarnas 

myndighetsservice som bedriver myndighetsutövning inom SoL, LSS, och familjerätt i 

kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. Mora är även värdkommun för personligt ombud, 

som verkar i sju kommuner. 

En översyn pågår av organisationen och ny organisation planeras träda i kraft 2019 och då 

ansvarar förvaltningen även för integrationsfrågor och arbete enligt bosättningslagen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

För att möta omvärldens behov och krav krävs att socialnämndens verksamheter är så 

flexibla och anpassningsbara att de kan möta de krav som ställs från omvärlden. Individens 

behov, ekonomiska eller andra resursmässiga förutsättningar för verksamheten uppstår 

genom nationella beslut och demografiska förändringar. 

Kommunens framtida behov av platser i särskilt boende beror på befolkningsutvecklingen 

och hur stor andel som behöver dessa särskilda insatser. Befolkningsprognosen för äldre 

visar att dagens 229 platser behöver öka till närmare 350 till år 2030. Behovet av hemtjänst 

kommer också att öka under perioden med cirka 200 brukare. År 2030 beräknas 

äldreomsorgen kosta cirka 150 miljoner kronor mer än idag om nuvarande servicenivå 

bibehålls. 
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Enligt SCB:s befolkningsprognos för kommunen kommer antalet invånare som är 65 år och 

äldre att öka under perioden 2017-2030 med drygt 700 personer. Under perioden kommer 

åldersomfördelningen att innebära att andelen 80 år och äldre ökar. Till 2030 kommer 

antalet personer som är 80 år och äldre att öka med ca 900 personer. Gruppen 80 år och 

äldre kommer att fortsätta öka fram till år 2050. Det är gruppen som är 80 år och äldre som 

har det största behovet av insats i form av hemtjänst eller plats på särskilt boende. 

Behovet av hemtjänst bedöms öka med ca 30 brukare under planperioden, kostnad ca 6,5 

miljoner kronor. 

Det kommer att behövas ytterligare ett boende med cirka 40 platser från år 2022/23 och 

ytterligare ett boende med cirka 40 platser från 2026/27. Boendena bör helst stå klara 

tidigare för att undvika allt för långa köer till särskilt boende. Planerings- och 

projekteringsprocessen tar relativt lång tid och därför bör projektering av ytterligare ett 

boende påbörjas snarast. 

En ändring av lagen om betalningsansvar (1990:1404) infördes fr o m 2018-01-01. Lagen 

reglerar kommunens ansvar att ta emot utskrivningsklara patienter inom en viss tid från 

lokalsjukhuset. Lagförändringen innebär att kommunen ska ta emot patient inom tre dygn 

från utskrivning, tidigare var det inom fem arbetsdagar. Kostnaden är cirka 7000 kronor per 

dygn för utskrivningsklara patienter som ligger kvar utöver 3 dygn. Betalningsansvaret 

föreligger även vid utskrivning från psykiatrisk klinik efter 30 dagar. Från 2019 gäller även 

tre dygn för denna grupp. Risken för att betalningsansvar ska uppstå ökar avsevärt. Här 

gäller att kommunens organisation har en god kapacitet för mottagandet (hemtjänst, särskilt 

boende, andra vård och omsorgsformer). I dalakommunernas avtal med Landstinget övergår 

betalningsansvaret till kommunen efter ett snittvärde som överstiger två dagar. Om 

kommunen överstiger ett snittvärde på två dagar för två månader inom en 

tremånadersperiod faktureras kommunen för den senaste månaden. Utskrivna patienter som 

ligger kvar sju dagar eller längre hanteras separat. 

Ett ökat antal barn och unga de kommande åren kommer att påverka verksamheterna för 

IFO och LSS.  Större barnkullar innebär motsvarande ökning av stödbehovet i familjer. 

Ny lagstiftning har trätt i kraft, vilket innebär att socialtjänsten har ansvar för att ge insatser 

till barn från 12 års ålder som har missbruksproblem. 

Det finns behov av att öka användandet av välfärdsteknik inom våra verksamheter för att 

möta det ökade behovet, samt att ge trygghet och ökad kvalitet. Att informera allmänheten 

om den teknik som finns att tillgå på marknaden är också viktigt för att öka tryggheten i 

hemmen. 

Vi behöver fiber vid alla boenden för att ge brukarna möjlighet till självständighet och 

delaktighet i vardagen. 

Det är svårt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens till socialnämndens 

verksamheter. Pensionsavgångar sker i hög utsträckning under de närmaste åren. Särskilt 

svårt är det att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socialsekreterare och chefer. 

Olika aktiviteter måste genomföras för att trygga kommande personalförsörjning. 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att 

öka kraftigt under de kommande åren. 

För att möta den växande gruppen av äldre med olika behov av vård och omsorg måste 

kommunen börja projektera för ytterligare ett särskilt boende, antingen ett nytt eller bygga 

om ett befintligt trygghetsboende. 

Kommunen behöver också titta på nya boendeformer anpassade för personer som inte har 

behov av vård- och omsorgsboende, men som ändå behöver något annat än till exempel 
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hemtjänst i hemmet (socialdepartementet 2017). 

Det behöver också satsas på olika mellanboendeformer för äldre. Bostäder som är centralt 

belägna och anpassade för äldre. 

Det finns ett stort behov av lägenheter för personer med behov av stödinsatser. 

Socialnämnden har också ett ansvar att ta emot personer enligt lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV) och öppen psykiatrisk vård enligt LPT. 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende säger att bostad först är en 

förutsättning för att personen ifråga ska kunna komma vidare ur sitt missbruk. 

För att kunna klara personalförsörjningen framöver måste det finnas lägenheter att erbjuda 

de personer som vill jobba i Mora.   

  

Effektiviseringsåtgärder 2018-2019 

Ackumulerad budget 

Åtgärder År 2018 År 2019 

Hemtjänsten -2,8 tjänster -1 100 -1 100 

Ett stort ärende inom hemtjänsten har avslutats.   

Undersköterska -0,5 tjänst REHAB -200 -200 

Projekt Bemanningsekonomi -1 900 -3 200 

Sänkning av sjuktalen -2 000 -3 000 

Sänka sjukfrånvaron fr 10,5% till 8% under hösten 6 månader. -2 000 -2 000 

Sänka sjukfrånvaron fr 10,5% till 7% .  -1 000 

Ökat antal chefstjänster 4 tjänster 1 200 2 900 

Sänkning personaltäthet SÄBO  -2 700 

Sänkning fr 0,66 tj per brukare till 0,6 tj per brukare somatisk och fr 0,78 tj 
per brukare till 0,7 tj per brukare demens, totalt 6,5 tjänster. Åtgärden 
genomförs från 2019 under förutsättningen att det riktade statsbidraget för 
ökad bemanning 5,3 mkr blir ett generellt statsbidrag. Nämndens ram måste 
även justeras motsvarande statsbidraget 2019 för att upp nå denna effekt. 

  

Sänkning personaltäthet hemtjänst  -1 700 

Höjning av hemma hos tiden (brukartid) från 0,62% till 0,65%, totalt 4,2 
tjänster. 

  

Samverkan skolan -700 -1 400 

Fr 2018-07-01 halvårseffekt 2018.   

Plan för att anpassa EKB-verksamheten utifrån minskning av antalet 
ungdomar  -7 500 

Omorganisation Spanskgården och Gläntans frukostservering -200 -200 

IFO vuxen, placeringar -1 000 -1 000 

Socialpsykiatrin hemtagning placeringar och ramavtal köpta platser -1 500 -3 000 

Sänkta kostnader datorer och telefoner   

Översyn omsorgsresor -100 -500 

Välfärdsteknologi   

Översyn beviljad insats Norra Dalarnas myndighetsservice   

Nedläggning av SÄBO Gullogården 8 platser  -4 400 

Kostavtal äldreomsorg  -5 800 

Se över avtalet med landstinget och även laga vissa portioner till 
skolan/förskolan även i landstingsköket. 

  

Hyror trygghetsboende/seniorboende  -5 000 

Se över hyresavtalen idag subventionerar kommunen hyrorna vid 
trygghetsboendena med ca 5 mkr. 

  

Justering av hyror inom SÄBO och LSS   

Justering av hyrorna så att det är inte så stor differens mellan de olika 
boendena. 

  

   

SUMMA -7 600 -37 800 
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BUDGET 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 82 780 31 756 31 756 31 756 31 756 

Övriga intäkter 66 907 66 056 66 056 66 056 66 056 

Summa intäkter 149 687 97 812 97 812 97 812 97 812 

KOSTNADER      

Personalkostnader -382 376 -366 982 -377 000 -377 000 -377 000 

Lokalkostnader -59 811 -61 379 -61 379 -61 379 -61 379 

Kapitalkostnader -1 240 -1 609 -1 609 -1 609 -1 609 

Övriga kostnader -204 444 -171 023 -171 023 -171 023 -171 023 

Summa kostnader -647 871 -600 993 -611 011 -611 011 -611 011 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-498 184 -503 181 -513 199 -513 199 -513 199 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemensamt 
övergipande 

-28 968 -11 427 -11 427 -11 427 -11 427 

Bemanningsenheten -6 210 -6 095 -6 095 -6 095 -6 095 

Vård och omsorg -284 101 -283 036 -283 036 -283 036 -283 036 

Stöd och omsorg -178 905 -202 623 -202 623 -202 623 -202 623 

Komp. löneökningar   -10 018 -10 018 -10 018 

SUMMA -498 184 -503 181 -513 199 -513 199 -513 199 
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KULTURNÄMND 

Förvaltning Kulturförvaltningen 
Ordförande Hans Göran Åhgren (M) 
Förvaltningschef Tf Anette Åhlenius 

UPPDRAG 

Kulturnämnden ansvarar i dagsläget för kommunens uppgifter inom kultur- och 

biblioteksområdet, samt inom delar av föreningsområdet. 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 kulturföreningar och studieförbund samt arbetar 

med kulturminnesvård, kulturarv och konsumentvägledning. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Den planerade organisationsförändringen i kommunen är av stor betydelse för 

kulturförvaltningens verksamhet. I förslaget till ny organisation med en kultur- och 

fritidsnämnd föreslås att den nya nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- 

och fritidsområdet. Det som tillkommer till den föreslagna nya nämnden är simhalls-

verksamhet, anläggningsbokning, föreningsdialog och föreningsbidrag. Kultur- och 

fritidsnämnden har till uppdrag att fullgöra kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program. Då 

förslaget inte är antaget kommer den här planen att utgå från en renodlad kulturnämnd. 

 

Speciellt viktigt är att det i dagsläget inte finns någon ordinarie förvaltningschef. Rekrytering 

av ny ordinarie förvaltningschef har fått anstå i väntan på ny organisation. Eftersom nya 

organisationen föreslås börjar gälla från och med 1 januari 2019, är det viktigt att en 

ordinarie förvaltningschef finns på plats senast detta datum. 

 

En utökad samverkan mellan i första hand Ovansiljans bibliotek, men även biblioteken i hela 

Dalarna kan påverka verksamheten. 

 

En utredning pågår kring Strandenområdets exteriöra miljö, där Rosa Huset och 

Kulturskolan Miranda huserar. Vad resultatet kring utredningen blir i praktiken, kan 

naturligtvis påverka verksamheterna i mycket stor omfattning. Kulturförvaltningen har 

tidigare äskat investeringsmedel för att bygga om arkivlokalerna i Bygdearkivet. Arbetet är 

planerat att ske under 2019, vilket kommer att påverka verksamheten. 

 

 
 

 

 
 



 

39 
 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade 
statsbidrag 

762 140 140 140 140 

Övriga intäkter 1 620 1 447 1 447 1 447 1 447 

Summa intäkter 2 382 1 587 1 587 1 587 1 587 

KOSTNADER      

Personalkostnader -17 570 -17 991 -18 351 -18 351 -18 351 

Lokalkostnader -4 776 -4 564 -4 564 -4 564 -4 564 

Kapitalkostnader -77 -82 -82 -82 -82 

Övriga kostnader -6 514 -5 559 -5 559 -5 559 -5 559 

Summa 
kostnader 

-28 937 -28 196 -28 556 -28 556 -28 556 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-26 555 -26 609 -26 969 -26 969 -26 969 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Kulturchef -3 745 -4 048 -4 089 -4 089 -4 089 

Allmänkultur -3 267 -3 427 -3 462 -3 462 -3 462 

Bibliotek -7 875 -7 417 -7 537 -7 537 -7 537 

Kulturskolan -11 668 -11 717 -11 881 -11 881 -11 881 

Summa -26 555 -26 609 -26 969 -26 969 -26 969 
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TEKNISK NÄMND 

Förvaltning Tekniska förvaltningen 
Ordförande Lars Nises (C) 
Förvaltningschef Mikael Jaråker 

UPPDRAG 

Tekniska nämnden ansvarar för gator, allmänna platser, mark, vindkraftverk, skog, idrotts- 

och fritidsanläggningar, verksamhetsfastigheter, stadsnät samt bidrag till idrottsföreningar. 

Tekniska nämndens ansvar är att tillhandahålla anläggningar och lokaler som ger 

förutsättningar för god arbetsmiljö och funktion till kommunens kärnverksamheter, 

föreningar och allmänhet. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Regeringen har beslutat om att ta över driften för en stor del av kommunens vägbelysning 

efter statliga vägar. Exakt vad detta innebär för Mora kommun behöver utredas ytterligare. 

Den befolkningsutveckling som sker innebär förändrat lokalbehov för flera av de kommunala 

verksamheterna. 

Det finns ingen planerad förändring av antalet tillsvidareanställningar. Antalet påverkas 

framförallt av vilka tjänster förvaltningen väljer att köpa externt eller utföra i egen regi. 

Simhallsverksamheten anställer vikarier och timanställda som varierar över tid. 

Tekniska nämnden avser att avveckla fastigheter som inte har någon strategisk betydelse för 

kommunen och som inte inhyser kommunal kärnverksamhet. Beträffande skollokaler så 

utreds framtida behov av För- och grundskolenämnden. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 1 612 1 620 1 620 1 620 1 620 

Övriga intäkter 142 788 135 020 136 775 136 775 136 775 

Summa intäkter 144 400 136 640 138 395 138 395 138 395 

KOSTNADER      

Personalkostnader -18 089 -19 130 -19 229 -19 229 -19 229 

Lokalkostnader -518 -424 -424 -424 -424 

Kapitalkostnader -63 141 -56 912 -56 912 -56 912 -56 912 

Övriga kostnader -118 078 -117 298 -114 053 -114 053 -114 053 

Summa kostnader -199 826 -193 764 -190 618 -190 618 -190 618 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-55 426 -57 124 -52 223 -52 223 -52 223 

 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Skog och mark -300 -542 -542 -542 -542 

Stadsnät 1 423 667 667 667 667 

Gata park -35 484 -36 975 -32 073 -32 073 -32 073 

Fritid -21 601 -20 971 -20 971 -20 971 -20 971 

Fastighet 536 696 696 696 696 

Summa -55 426 -57 124 -52 223 -52 223 -52 223 
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BYGGNADSNÄMND 

Förvaltning Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ordförande Niclas Lind (C) 
Förvaltningschef Tommy Ek 

UPPDRAG 

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden: 

• Fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen 

• Bostadsanpassningsbidrag 

• Mät- och kartfrågor, samt geografiskt 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 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. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Verksamheten levererar i stort enligt plan utan uppräkning av ram. Vissa tecken tyder på en 

nedgång i bostadsproduktionen för flerfamiljshus i storstadsområden, men inget som visar 

att detta även gäller för Mora. Det är dock osäkert om det kommer att påverka Mora under 

planperioden. 

En viktig utvecklingsfråga är digitalisering och e-tjänster. Detta kan effektivisera 

stadsbyggnadskontorets verksamhet samt öka servicenivån till våra kunder. 

Ny lagstiftning är på gång med krav om sänkta bygglovsavgifter. Om lagkravet på 

handläggningstider inte följs, kan det ge sämre kostnadstäckningsgrad för bygglovs-

verksamheten. 

Tillsynsverksamheten har saknat bemanning för att kunna fullgöras fullt ut. En 

behovsutredning kommer att genomföras under 2018 för att kunna bedöma behov av 

mantimmar för tillsyn. Tillsynsverksamheten genererar inte intäkter på samma sätt som 

övrig bygglovsverksamhet. En utökad verksamhet kan därför öka verksamhetens, men 

innebär troligtvis att behovet av tillsyn på sikt minskar. Bygglovsverksamheten är nu 

fullbemannad. 

Kart- och mätenheten levererar enligt uppsatta mål. En drönare är inköpt, vilken på sikt kan 

komma att bidra till att öka kvalitén på levererade tjänster. 

Planenheten är fortfarande underbemannad. Två nya planarkitekter har anställts, men det 

finns fortfarande en vakans. 
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Som ett alternativ till gemensam byggnadsnämnd, vilket kommer att ge en effektivare 

verksamhet, finns nu förslag till ny organisation med Miljö- och stadsbyggnadskontor och 

därtill hörande gemensam Miljö- och byggnadsnämnd. Detta kan ge bättre samordning av 

Plan- och bygglagsärenden och Miljöbalksärenden. Om det genomförs så ökar antalet 

medarbetare från 27 till 50 vilket ställer krav på andra lokaler. Om huvudkontoret lokaliseras 

till Mora, måste ett besökskontor ordnas i Orsa. 

Kompetensförsörjningen blir fortsatt betydelsefull för att kunna rekrytera och behålla 
kompetent personal. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 11 394 10 258 10 258 10 258 10 258 

Summa intäkter 11 394 10 258 10 258 10 258 10 258 

KOSTNADER      

Personalkostnader -15 352 -16 007 -16 267 -16 267 -16 267 

Lokalkostnader -1 242 -1 180 -982 -982 -982 

Kapitalkostnader -158 -160 -160 -160 -160 

Övriga kostnader -5 479 -4 624 -4 625 -4 625 -4 625 

Summa kostnader -22 231 -21 774 -22 034 -22 034 -22 034 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-10 837 -11 516 -11 776 -11 776 -11 776 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Byggnadsnämnd -452 -437 -437 -437 -437 

Karta/Mät/GIS -2 394 -2 801 -2 866 -2 866 -2 866 

Bygglov -1 535 -1 974 -2 039 -2 039 -2 039 

Planer -1 248 -1 345 -1 410 -1 410 -1 410 

Administration -3 531 -3 338 -3 403 -3 403 -3 403 

Bostadsanpassning -1 676 -1 621 -1 621 -1 621 -1 621 

Totaler -10 837 -11 516 -11 776 -11 776 -11 776 
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GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT 

Förvaltning IS/IT-enheten 
Ordförande Mikael Thalin (C) Orsa kommun 
IS/IT-chef Matthias Grahn 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Den gemensamma partsavsikten avser samverkan kring gemensamma IS/IT-resurser inom 

strategisk utveckling, projekt, objektförvaltning, samt drift och IT-säkerhet. 

Nämnden ska genom samordning av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, 

säkerställa kompetensförsörjningen, och verka för kvalitetsförbättringar. Nämnden ansvarar 

för och ska ge ett effektivt IS/IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter. 

Stödet till kommunerna tillhandahålls i form av tjänster. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

IS/IT-enheten kommer under planperioden 2019–2021 att fokusera på att alla objekt ska 

vara etablerade, skapa en framtidssäkrad infrastruktur samt att förbättra medarbetares 

vardag. 

Ett nyckelområde till att kunna optimera den ekonomiska effektiviteten är att nyttja 

digitaliseringens möjligheter. En digitaliseringsledare anställs under 2018 som ska stötta 

verksamheterna i sin digitalisering. 

Verksamhetsmålet ”rätt support” har tillkommit. Målet syftar till att medarbetare ska 

uppleva att de har lättillgänglig och effektiv support. Under 2017 ökade ärendemängden med 

nästan 25 procent vilket vi möter upp med att förstärka servicedesk under 2018. 

IT-säkerhet står alltmer i fokus, även här förstärker vi under 2018. IT-säkerhet är ett område 

om är kostnadsdrivande men ofrånkomligt. 

Händelser som kommer att ha betydande påverkan på vår och övriga kommunala 

verksamheter, är: 

• 2018 inrättas myndigheten för digital förvaltning som ska arbeta med att utveckla, 
samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och 
landsting 

• Hur utökning och fördelning av datorer och iPads i skolan kommer att se ut 2019 

• Nya ramavtal för telefoni, infrastruktur och programlicenser 
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BUDGET 

IS/IT-enheten föreslår en kostnadsbudget för 2019 på 33 276 000 kronor. Förslaget innebär 

en ökning från 2018 med cirka 5,4 procent. Den ökade kostnadsbudgeten kommer inte att 

rymmas inom samma tjänstekatalogpriser som 2018. 

Osäkerhetsfaktorer är hur utökningen av skolklienter kommer att se ut i Älvdalen och Orsa 
samt hur nya avtal för telefoni, infrastruktur och programlicenser slår på budgeten 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER 28 139 31 568 33 276 34 225 34 988 

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter      

Summa intäkter 28 139 31 568 33 276 34 225 34 988 

KOSTNADER      

Personalkostnader -12 347 -14 538 -15 398 -15 767 -16 144 

Lokalkostnader -1 064 -746 -746 -746 -746 

Kapitalkostnader -4 722 -4 449 -4 840 -5 420 -5 806 

Övriga kostnader -10 006 -11 835 -12 292 -12 292 -12 292 

Summa kostnader -28 139 -31 568 -33 276 -34 225 -34 988 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

0 0 0 0 0 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Strategi och ledning 
intäkter 

0 0 0 0 0 

Strategi och ledning 
kostnader 

-1 749 -2 386 -2 484 -2 539 -2 595 

Strategi och ledning 
summa 

-1 749 -2 386 -2 484 -2 539 -2 595 

      

Driften intäkter 28 671 30 002 31 693 32 605 33 330 

Driften kostnader -24 251 -26 827 -28 404 -29 246 -29 898 

Driften summa 4 420 3 175 3 288 3 359 3 432 

      

Projektkontoret 
intäkter 

1 439 1 566 1 583 1 620 1 657 

Projektkontoret 
kostnader 

-1 469 -1 566 -1 583 -1 620 -1 657 

Projektkontoret 
summa 

-30 0 0 0 0 

      

Förvaltning intäkter 0 0 0 0 0 

Förvaltning kostnader -671 -789 -804 -820 -837 

Förvaltning summa -671 -789 -804 -820 -837 

      

Summa intäkter 30 110 31 568 33 276 34 225 34 988 

Summa kostnader -28 139 -31 568 -33 276 -34 225 -34 988 

Nettokostnad, Ram 1 971 0 0 0 0 
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GEMENSAM GYMNASIENÄMND I MORA 

Förvaltning Gymnasieförvaltningen 
Ordförande Håkan Yngström (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Tf Lena Rowa 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen  
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Gymnasienämnden erbjuder elva nationella program varav fem högskoleförberedande och 

sex yrkesprogram. Mora gymnasium erbjuder idrottsutbildningar inom bland annat fotboll, 

ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering och innebandy. 

Idrottseleverna motsvarar mer än en tredjedel av eleverna, både riksrekryterande och lokala 

idrottsutbildningar. Skolan har även fem introduktionsprogram, särskola, grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för 

elever som läser mot högskolor via Mora högskolecentrum. 

Syfte med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa 

kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Antalet elever som har Mora gymnasium som förstahandsval från våra tre kommuner är 

fortsatt högt. Dessutom är idrottsutbildningarna fortsatt attraktiva. Det gör att vi behöver se 

över lokalerna på Mora gymnasium, för att fortsätta att vara en attraktiv skola för både elever 

och personal. En lokalutredning är genomförd och nu inväntas politikens viljeinriktning. 

Lokalerna är en viktig del i kompetensförsörjningen för att fortsätta att vara en attraktiv 

gymnasieskola. 

Förändringar i Skollagen 

• Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogrammen. 

Lagändringarna i skollagen tillämpas från höstterminen 2019 och innebär ökade kostnader 

för gymnasieskolan, då undervisningstiden utökas och kraven på garanterad 

undervisningstid skärps. 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande 

målet med strategin är att skolan ska tillvara på digitaliseringens möjligheter. Elever ska 

uppnå en hög digital kompetens på gymnasiet så som i vuxenutbildningen. Strategin 

innehåller tre fokusområden: 

• Digital kompetens för alla i skolväsendet 

• Likvärdig tillgång och användning 

• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

Regeringen har inte presenterat några förslag på förstärkningar till kommunen för att 

exempelvis uppnå en likvärdig tillgång inom digitaliseringen. Förändringarna i läroplanerna 

gällande digitalisering börjar gälla från höstterminen 2018. Gymnasienämnden har en del 

arbete kvar för att nå en hög digital kompetens hos våra elever. Ungdomsgymnasiet var tidiga 

med att införa en till en lösning men på vuxenutbildningen kommer vi behöva göra en större 

investering för att möta kraven på digitalisering i läroplanen. Det finns ett stort behov av 

fortsatt utveckling när det gäller service till elever, personal och medborgare i form av 

exempelvis e-tjänster. 
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Vuxenutbildningen står inför stora förändringar för att kunna möta upp alla elever som söker 

till vuxenutbildningen 

Gymnasienämnden kommer att ansöka om stadsbidrag för att bygga upp lärcentra. Lärcentra 

kommer öka möjligheten för vuxeneleverna att studera på distans och möjliggör ökad 

flexibilitet i elevernas studieupplägg. 

Arbetsförmedlingen har fått stärkta krav på sig att hänvisa elever via utbildningsplikten till 

vuxenutbildningen för att möjliggöra att fler personer kommer i arbete via studier. Denna 

ändring medföra en ökning av antalet elever som är inskrivna på vuxenutbildningen. 

Gymnasienämnden har ansökt om att bli en IB-skola (International Baccalaureate) som är en 

internationellt erkänd studentexamen, som finns på över 2000 skolor i 125 länder. 

Utbildningen är en universitetsförberedande utbildning där all undervisning sker på 

engelska. 

Gymnasienämnden planerar tillsammans med branschen och med stöd från 

näringslivsenheten att göra en ny ansöka om Yrkeshögskoleutbildning. (YH). 

 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 11 470 10 713 10 713 10 713 10 713 

Övriga intäkter 17 465 16 367 16 367 16 367 16 367 

Summa intäkter 28 935 27 080 27 080 27 080 27 080 

KOSTNADER      

Personalkostnader -57 469 -59 990 -60 366 -60 366 -60 366 

Lokalkostnader -14 144 -10 931 -10 931 -10 931 -10 931 

Kapitalkostnader -787 -787 -787 -787 -787 

Övriga kostnader -47 677 -47 403 -47 403 -47 403 -47 403 

Summa kostnader -120 077 -119 111 -119 487 -119 487 -119 487 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-91 142 -92 031 -92 407 -92 407 -92 407 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Direkta -10 948 -9 912 -9 912 -9 912 -9 912 

Gymnasiet -68 109 -68 886 -69 169 -69 169 -69 169 

Gymnasiesärskolan -4 210 -4 704 -4 723 -4 723 -4 723 

Grundläggande 
vuxenutbildning 

-1 758 -1 988 -1 998 -1 998 -1 998 

Gymnasial 
vuxenutbildning 

-2 896 -3 105 -3 128 -3 128 -3 128 

Särskild 
vuxenutbildning 

-956 -1 010 -1 014 -1 014 -1 014 

SFI -1 417 -1 562 -1 596 -1 596 -1 596 

Högskolecentrum -849 -864 -868 -868 -868 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-91 142 -92 031 -92 407 -92 407 -92 407 
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING 

Förvaltning Norra Dalarnas myndighetsservice  
Ordförande Håkan Yngström (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Tf Marie Ehlin 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning ansvarar för myndighetsutövningen för 

äldreomsorg, funktionshindrade, familjerätt och systemadministratörer. 

Verksamheten för äldre- och funktionshinder regleras främst av socialtjänstlagen (SoL) och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De personer i Mora, Orsa och 

Älvdalens kommuner som uppfattar sig ha ett behov av stöd har rätt att få sin ansökan om 

bistånd eller stöd prövad. Prövningen sker genom en formaliserad process, där 

myndighetsutövaren står för bedömningen av hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats, 

alternativt helt eller delvis avslår ansökan. Myndighetsutövaren avgör vem som har rätt till 

bistånd och vad för sorts bistånd som kan bli aktuellt. För de fall då bedömningen leder till 

ett avslagsbeslut är det i normalfallet överklagningsbart för den enskilde som då kan få sin 

sak prövad i förvaltningsdomstol. 

För familjerätten regleras verksamheten främst av föräldrabalken (FB) och SoL. 

Familjerätten handlar om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt faderskap och 

adoption. Flertalet av dessa frågor beslutas av allmän domstol där familjerätten lämnat 

yttranden, upplysningar, utredningar och i vissa frågor kan nämnden själv bestämma. En 

annan viktig del av familjerättens verksamhet är att betrakta som rådgivande verksamhet, 

nämligen de frivilliga samarbetssamtalen. 

Systemadministratörerna är ansvariga för verksamhetssystemen som gäller för handläggning 

och verkställighet inom ovan nämnda områden samt IFO. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Flera stora lagändringar kommer ske under 2018, vilka kan komma att förändra 

planeringsförutsättningarna inför 2019.  Det handlar om en ny förvaltningslag (prop 

2016/17: 180, träder i kraft 1/7 2018) och en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106, trädde i kraft 1/1 2018). Dessutom pågår en översyn 

av socialtjänstlagen (SoL) som redovisas 1/12 2018 och översyn av lagen om särskild service 

till vissa funktionshindrade (LSS) som redovisas 1/10 2018. 

För att möta de nya förutsättningarna för samverkan vid utskrivning från sluten vård 

behövde verksamheten förstärkas med en handläggare. Detta för att de som skrivits ut varit i 

ett sämre skick än tidigare och ofta krävt dubbel planering. Vårdtiden är kortare och 

kommunen har ett betalningsansvar redan efter två dagar (mot tidigare fem) efter 

meddelande om utskrivningsklar. 

Arbetsmetoden ”individens behov i centrum” (IBIC) kommer att införas under hösten 2018 

inom både SoL och LSS. Den är behovsinriktad och är ett systematiskt arbetssätt för 

handläggare och utförare. Arbetssättet ger delaktighet, underlättar samarbete, är likvärdigt 

och rättssäkert. IBIC gör det tydligare för utförarna vilket stöd individen behöver, det blir 

lättare att följa upp mål och behov. För att kunna bibehålla IBIC som arbetsmetod behöver 

handläggarna ha ett minskat antal ärenden per handläggare cirka 100 ärenden per 

handläggare. Även PWC påtalade i rapport 2016 att handläggarna hade för många ärenden 
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för att kunna handlägga rättssäkert. För att kunna planera personalbemanningen på LSS 

behövs översynen av LSS avvaktas då personlig assistans kan få samma huvudman dvs 

kommun eller försäkringskassa. Idag har kommunen ansvaret för personlig assistans upp till 

20 timmar. 

BUDGET 

För att möta de nya förutsättningarna med utskrivning från sluten vård och arbetsmetoden 

IBIC, behöver verksamheten utöka de personella resurserna med en tjänst, i enlighet med 

rekommendationerna från PwC. Här är bedömningen att det skulle behövas en tjänst som 

handläggare för äldreomsorg. Även handläggare för LSS/socialpsykiatri har hög 

arbetsbelastning, men där behöver vi avvakta översynen av LSS.  

Det är sannolikt dyrare på totalen att gå kort med personal på den här delen av verksamheten 

för med medarbetare som regelbundet har en orimlig arbetsbelastning kommer (utöver en 

sämre arbetsmiljö som bl.a. leder till att det blir svårare att rekrytera, högre sjuktal osv.) även 

antalet beviljade beslut som kanske egentligen borde ha varit avslagsbeslut öka. Det är 

dessvärre ofrånkomligt och det är först efter myndighetsutövningen som de riktigt stora 

kostnaderna kommer för kommunerna, alltså när besluten ska verkställas i respektive 

kommun. 

 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 13 765 15 299 16 609 16 609 16 609 

Summa intäkter 13 765 15 299 16 609 16 609 16 609 

KOSTNADER      

Personalkostnader -11 970 -13 529 -14 095 -14 095 -14 095 

Lokalkostnader -410 -501 -1 140 -1 140 -1 140 

Kapitalkostnader 0 0    

Övriga kostnader -1 349 -1 269 -1 374 -1 374 -1 374 

Summa kostnader -13 729 -15 299 -16 609 -16 609 -16 609 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

36 0 0 0 0 
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MORA ORSA MILJÖNÄMND  

Förvaltning Miljökontoret Mora Orsa 
Ordförande Christina Bröms (C) 
Förvaltningschef Camilla Björk 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Orsa 

UPPDRAG 

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 haft ett gemensamt miljökontor och från 2011 

även en gemensam miljönämnd. Utifrån visionen ”God livskvalitet för generationer” arbetar 

miljökontoret för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den 

biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som 

förorenar luft, mark eller vatten. Arbetet utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 

tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, privatpersoner och 

offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och 

vägledning. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Förslag till planering för 2019 antas av nämnden i värdkommunen (Orsa) under juni månad. 

BUDGET  

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter      

Summa intäkter      

KOSTNADER      

Personalkostnader -247 -208 -208 -208 -208 

Lokalkostnader      

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -4 543 -3 987 -4 187 -4 187 -4 187 

Summa kostnader -4 790 -4 195 -4 395 -4 395 -4 395 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-4 790 -4 195 -4 395 -4 395 -4 395 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021 

Miljönämnd -249 -245 -245 -245 -245 

Livsmedel -496 -324 -324 -324 -324 

Miljötillsyn -767 -905 -905 -905 -905 

Gemensam 
administration 

-2 748 -2 096 -2 296 -2 296 -2 296 

Kalkning -83 -135 -135 -135 -135 

Naturvård -445 -490 -490 -490 -490 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-4 787 -4 195 -4 395 -4 395 -4 395 
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GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR LÖNEADMINISTRATION 

   
Ordförande Malin Höglund (M) 
Lönechef Lena Ullström 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Älvdalen 

UPPDRAG 

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.  

Norra Dalarnas Löneservice hanterar även löner åt de kommunala bolagen Nodava AB, Orsa 

Lokaler AB, Orsabostäder AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och systerbolag till dessa bolag. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Avdelningen är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form 
av producerade lönespecifikationer per kommun och genom månadsavgifter från de 
kommunala bolagen. 
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MORAVATTEN AB 

Bolag Moravatten AB 
Ordförande Joakim Holback (C) 
VD Marilou Hamilton Levin 
Ägarförhållande Av Mora kommun helägt aktiebolag.  

Moravatten AB är delägare i Nodava AB 

UPPDRAG 

Bolaget ska äga och förvalta Mora kommuns återvinningscentral, vatten och 

avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ska, i de delar som ej innefattar 

myndighetsutövning, svara för renhållning i Mora kommun. Bolaget ska vidare vara ägare till 

Mora kommuns aktier i utförarbolaget Nodava AB som på Moravatten AB´s uppdrag 

ombesörjer verksamheten inom VA- och avfallsverksamheten i Mora kommun. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Moravatten AB`s ekonomi är stabil. För 2018 är det budgeterat med ett underskott på 

1,3 mkr för VA-verksamheten. För avfallsverksamheten är det budgeterat med ett underskott 

på 0,1 mkr. Den obeskattade reserven 2017 uppgår till 10 898 tkr varav 8 315 tkr härrör från 

VA-verksamheten och 2 938 tkr hörrör från avfallsverksamheten. 

För 2019-2021 är budgeten uppräknad med obetydlig inflation och vad som är 

verksamhetsmässigt kännt i dagsläget. Ca 140 nya abonnenter tillkommer under 2018-2019 i 

Ryssa och Borstnäs, vilket innebär att  omsättningen stiger men även att kostnader för drift , 

avskrivningar och räntor stiger. 

Bolaget har i dagsläget 2018-05-28 en låneskuld på 138,8 mkr. Under 2018 planeras 

nyupplåning med ytterligare 30 mkr för att klara planerade investeringar om totalt 61 mkr. 

Detta innebär att räntekostnader kommer att öka något under 2019. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rörelsens 
intäkter 

63 380 63 190 64 000 65 000 66 000 

Rörelsens 
kostnader 

-57 442 -57 170 -57 200 -58 200 -59 200 

Avskrivningar -4 825 -6 085 -6 200 -6 400 -6 600 

Finansiella 
intäkter 

8     

Finansiella 
kostnader 

--1 235 -1 430 -1 430 -1 430 -1 430 

RESULTAT 1 121 -1 495 -830 -1 030 -1 230 

 

INVESTERINGAR 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INVESTERINGAR 
TOTALT 

22 396 61 000 48 100 32 400 32 000 
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MORASTRAND AB 

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

UPPDRAG 

Morastrand AB är ett av Mora kommun helägt bolag och har som ändamål med 

verksamheten att tillhandahålla bostäder och lokaler. Vi har stor efterfrågan på bostäder i 

Mora och tillsammans med Mora kommun tittar vi på möjligheter till ytterligare produktion 

av bostäder. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Morastrand har under de senaste åren stärkt bolaget ekonomisk och med dagens 

förutsättningar så ser vi ekonomiska möjligheter att bygga både bostäder och särskilda 

boenden de närmaste åren. Några bostadsprojekt är igång och några planeras. Under åren 

2016 och 2017 byggdes 61 lägenheter, och under 2018 färdigställs 16 lägenheter på 

Ljungvägen Canada, med carport och gemensam tvättstuga på gården. Inflyttning planeras i 

november 2018. 

I området Tuvan brann ett lägenhetshus ned 2008. På den marken planerar nu Morastrand 

att bygga 39 hyresrätter i 7 plan. Fastigheten kommer innehålla lägenheter i olika storlekar 

från ett rum och kök till fyra rum och kök. Byggnaden har en modern utformning men är 

samtidigt anpassad till Tuvans unika miljö. Byggstart sker i maj/juni 2018 och inflyttning 

planeras till november 2019. 

Noret Norra är ett annat mycket intressant område att bygga bostäder på. Morastrand 

planerar för fortsatt byggnation där. 

BUDGET 

Morastrand har stora nybyggnationer (Tuvan och eventuellt Måmyren) på gång under de 

närmaste åren samtidigt som det finns områden som kommer att behöva större renoveringar, 

som exempelvis Valhall och Rödmyren. Detta kommer under kommande år att ge en negativ 

resultatpåverkan och tära på det egna kapitalet och sänka bolagets soliditet något. De senaste 

årens effektiviseringar inom både organisation och fastigheter har dock gett positiva resultat 

som ger utrymme för detta. 

 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rörelsens 
intäkter 

168 316 171 684 178 681 185 338 190 752 

Rörelsens 
kostnader 

-104 711 -108 110 -120 011 -123 943 -127 392 

Avskrivningar -27 392 -27 891 -29 161 -31 583 -33 411 

Finansiella 
intäkter 

0 0 0 0 0 

Finansiella 
kostnader 

-33 041 -35 278 -30 741 -32 329 -33 173 

RESULTAT 3 172 405 -1 232 -2 517 -3 224 
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INVESTERINGAR 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INVESTERINGAR 
TOTALT 

44 003 75 095 58 810 67 500 20 500 
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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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