Årsredovisning 2017

I juni 2017 invigdes det nya äldreboendet Ekbacken i bostadsområdet Måmyren. Det särskilda boendet riktar sig främst till
personer med behov av omvårdnad dygnet runt. Boendet är i markplan och har 32 platser och där även parboende kan
erbjudas. Det finns bland annat eget spa och trädgård med möjlighet till egna odlingar. Läs mer på sidan 40.
Fotografer i årsredovisningen: Daniella Johansson, Anders Rosén, Johan Szymanski och Patric Leonhed.
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Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
”Mora växer och utvecklas snabbt
men utmaningarna är många”
Mora växer.
Det märks på flera sätt att kommunen har en god
tillväxt. Under 2017 blev vi nästan 100 fler Morabor,
vilket är mycket glädjande.
Men att växa innebär också utmaningar. Vi har
stora behov på många områden och det kräver hållbar planering och genomtänkta beslut. De största
utmaningarna framöver är kompetensförsörjningen,
bostadsbristen och fungerande infrastruktur.
Kommunen arbetar hårt för att vara en attraktiv
arbetsgivare och förra årets resultat i medarbetar
undersökningen var verkligen glädjande. Den visade
en positiv utveckling på alla övergripande områden,
vilket är betydelsefullt eftersom behovet av kompetens växer. Resultatet visar att vi har mycket motiverade medarbetare och att arbetet i Mora kommun
upplevs som meningsfullt. Allt fler är stolta över att
arbeta i Mora kommun och rekommenderar gärna
andra att göra det också.
Arbetslösheten är fortsatt låg och 2017 hade Mora
kommun den näst lägsta i länet. Samtidigt är den låga
arbetslösheten en utmaning, då behovet av arbetskraft är stort. Matchningen är det största problemet
och därför är utbildningsinsatser fortsatt viktiga.
Bostadsbristen är märkbar och därför var det viktigt att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. På
plansidan var trycket på detaljplaner starkt. Vidare
kom arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Mora tätort igång. Etapp 1 på nya bostadsområdet
Måmyren norr om lasarettet har startat och redan
2019 finns färdiga bostäder där.
Under våren och försommaren öppnades två nya
boenden som kommunen byggde och upphandlade
driften till. På Ljungvägen öppnades ett LSS-boende
och på Måmyren ett särskilt boende för äldre personer
som behöver omvårdnad dygnet runt.
Arbetet med Genomfart Mora går nu från planeringsstadiet till genomförande. Trafiksituationen i
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Mora är ansträngd och den här satsningen betyder
mycket för många. Under 2018 kommer de första
byggena igång, vilket kan leda till störningar i trafiken. Arbetet planeras och genomförs tillsammans
med Trafikverket.
Under hösten och vintern lades mycket arbete ner
för fortsatt flygtrafik Mora-Arlanda. Det var många
möten och diskussioner med Trafikverket och uppvaktningar hos Näringsdepartementet. För att påvisa
flygplatsens betydelse arrangerade Mora kommun ett
seminarium under flygdagen i augusti om det rådande
försvarsläget. Försvarsminister Peter Hultqvist (S),
riksdagsman Peter Helander (C) och Finlands försvars
attaché Rami Peltonen diskuterade försvarsläget i
Sverige och hur flyget i Mora kan påverkas.
År 2017 mottog Mora flera fina utmärkelser och
resultat. Företagsklimatet fick en positiv utveckling
och Mora hamnade på plats 79 av totalt 290 i
Svenskt Näringslivs mätning. Kommunen klättrade
84 platser och blev den tredje bästa klättraren i
landet. Mora kommun har arbetat långsiktigt och
målmedvetet med den näringslivsstrategi som togs
fram i samarbete med företagen 2014. Strategin
handlar om att arbeta med fokusområden som är
viktiga för näringslivet i Mora: trafik, infrastruktur,
kompetensförsörjning, mark- och planberedskap,
kommunikation samt dialog med och service till
företagarna. Det är glädjande när strategiskt arbete
ger god utdelning.
Företagen går fortsatt bra. Mora kommun kom på
andra plats i Dalarna när kreditupplysningsföretaget
Syna delade ut pris till Bästa Tillväxt. Utmärkelsen
går till den kommun i varje län där företagen växer
bäst. Syna granskar bokslut från samtliga Sveriges
aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går
till den kommun som har störst andel företag som
nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
Den senaste livsmedelsupphandlingen resulterade
i en ökning av lokala leverantörer. Kommunen har
tecknat ramavtal med fyra leverantörer om livsmedels
leveranser. Alla fyra har lokal förankring, vilket innebär

att maten kommer från närområdet. Det är berikande
att vi kan servera mer lokal mat i kommunen. Det är
viktigt ur många synvinklar, inte minst med tanke på
bevarandet av vårt kulturlandskap.
En annan satsning gällde brandstationen. Det
gjordes en andra upphandling då den första inte gav
tillräckligt bra resultat. Byggstart planeras till våren
2018 och brandstationen ska vara klar att tas i bruk i
början av 2020. Nu kan vi bygga en robust och framtidssäker brandstation för att trygga säkerheten för dem
som bor och vistas i Mora. Den här satsningen är även
viktig för det planerade samarbetet i norra Dalarna.
Mora kommuns brandkår har Sveriges bästa brandtillsyn enligt Sveriges Kommuner och Landstings ranking. Kommunen arbetar med att vara serviceinriktad
och här har arbetet gett riktigt gott resultat.
Mora blev även tredje bästa elitidrottskommun.
Motiveringen löd:
”Kommunen har 20 000 invånare. Är troligtvis en
av Sveriges främsta kommuner vad gäller idrottsligt
varumärke. Främst relaterat till Vasaloppets elit- och
motionsverksamhet med snart 100 000 deltagare
för vinter- och sommareventen. Har två elitlag:
ishockey (SHL herrar) och elitserien för damer i
innebandy. Mycket starka elitåkare i längdskidåkning
i IFK Mora. Kommunen har marknadsföringsavtal
med Mora IK och Kais Mora. Mycket starka idrotts
anläggningar utomhus för elit- och motionsidrott.”
Det glädjande att Mora får denna fina utmärkelse,
men det väcker också förväntningar.
Samverkan med våra föreningar är betydelsefullt
och ett lyckat samarbete var invigning av Hemus
gården. Tack vare samverkan kommer servicedelen
med omklädningsrum, toaletter, dusch och bastu att
vara öppen för allmänheten.
Mora kommun skänkte Målkullan och intilliggande
fastigheter till Vasaloppet för att hedra Mora-Nisse,
som skulle fyllt 100 år 2017. Det var resultatet av
många diskussioner och förslag på hur kommunen
skulle visa sin uppskattning för vad Mora-Nisse med
sina skidframgångar har betytt för Mora.
Andra viktiga händelser var att Familjecentralen
äntligen är under uppbyggande. I början av 2018
kommer verksamheten igång i gamla skattehuset.
Det här är bra på många sätt, eftersom de förebyggande och stödjande insatserna kring de unga
familjerna och barnen samordnas med landstinget.
Försäljningen av Sollerö kommunalhus genomfördes, ett bra beslut som skapat nya möjligheter på
Sollerön. Det har redan startats nya verksamheter
och kulturföreningen Ejnar anordnar aktiviteter
regelbundet.

Mora gymnasium tilldelades Emerichfondens
nyinstiftade stipendium Att vandra i Emerich Roths
fotspår. De 100 000 kronorna kommer delvis att
användas till en studieresa till Auschwitz. Gymnasiet
tilldelades priset för sitt värdefulla värdegrundsarbete.
Ett annat viktigt värdegrundsarbete ledde fram
till att Moras första Pride-festival genomfördes den
26 augusti. Det blev en lyckad tillställning i strålande
vackert väder med många som ställde upp för alla
människors lika värde.
Det viktiga miljöarbetet går åt rätt håll. Mora
kommun och Morastrand AB har minskat sina
koldioxidutsläpp med hela 80 procent sedan 1998.
Minskningen gäller utsläppen från energianvändningen i organisationens byggnader. Ett viktigt
arbete som återstår är att få ner fossilanvändningen
när det gäller personalens resande.
Slutligen vill jag tacka för ett gott arbete under
året. Tillsammans utvecklar vi kommunen i en positiv
färdriktning.
Anna Hed (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Viktiga händelser 2017
Ett beslut fattades om att överföra ansvaret för
länets kollektivtrafik till en nybildad regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2018. Det
innebär en skatteväxling från kommunerna till
landstinget med 47 öre. Den tidigare kostnadsfördelningsmodellen har kritiserats, eftersom övriga kommuner drabbats av ökade kostnader när en kommun rationaliserat eller skurit ner kostnaderna för
trafiken. Förutsägbarheten ökar i den nya modellen
och det blir enklare att förklara orsakssamband när
exempelvis summa per invånare och antal invånare
anges. Mora kommun är tyvärr en av de kommuner
i länet (tillsammans med Rättvik och Falun) som
får en väsentligt högre kostnad för kollektivtrafiken.
Kostnadsökningen beräknas bli 5,6 mkr.

Mora kommun och Trafikverket har träffat ett
avtal om medfinansiering av och samverkan kring
genomfart Mora på väg E45/Rv70. I samarbete med
kommunen kommer Trafikverket att kunna bygga
nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager samt fler körfält på vissa delar av
genomfarten. Åtgärderna ska leda till mindre köbildning, kortare restider, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Finansieringsmodellen redovisas
i avtalet. Arbetena med genomfarten påbörjas 2020,
men två cirkulationsplatser – en vid den nya brandstationen och en vid Måmyren – påbörjas med stor
sannolikhet tidigare.
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Trafikverket har bedömt att det inte finns någon
allmän trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda. Trafikplikt meddelas flyglinjen Sveg-Arlanda med en möjlig
mellanlandning i Mora. Problemet är att förslaget inte
per automatik innebär att operatörerna ser någon
marknadsmässig potential med mellanlandning i
Mora. Kommunen anser att trafikplikt ska meddelas
linjen Sveg-Mora-Arlanda genom slingning med
hänvisning till flyglinjens betydelse för näringslivets
tillgänglighet och konkurrenskraft. Näringslivet, kommunledningen, Dalaflygets styrelse, landshövdingen,
region Dalarna och riksdagsmän har uppvaktat
Trafikverket och infrastrukturministern för att få ett
beslut om trafikplikt på Mora-Arlanda.
I Svenskt Näringslivs ranking hamnade Mora
på plats 79 av totalt 290 och klättrade därmed 84
platser, den tredje bästa klättringen av Sveriges alla
kommuner. Enkätsvaren som ligger till grund för
rankningen visade bättre betyg på flera områden, till
exempel företagens syn på tjänstemännens attityder.
Styrgruppen för platsvarumärket konstaterade
att Mora behöver en organisation som samlar
näringslivets och civilsamhällets aktörer samt
offentliga organisationer för att de tillsammans ska
verka för en stark tillväxt. Marknadsföringen av
Mora som plats brådskar och det är angeläget att
använda de verktyg som redan tagits fram, utveckla
dem och sammanföra olika aktörer. Ansvaret
behöver flyttas från kommunen till ett delat ansvar
för alla inblandade. Kommunstyrelsen beslutade att
medfinansiera ett samarbetsprojekt under ett års tid
med sammanlagt 400 tkr. Syftet är dels att samla
olika aktörer i marknadsföringen av Mora, dels att
föreslå organisation och finansiering av ett framtida
samarbete kring tillväxt i Mora, där alla aktörer
bidrar på samma villkor. Övriga medfinansiärer är
näringslivet genom Mora köpstad med medlemmar
från de flesta branscher.
Mora kommun hade Sveriges bästa brandtillsyn
enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
kvalitetsmätning av kommunernas myndighets

service gentemot företag, Insikt.
Mora rankades också i toppskiktet av landets
bästa friluftskommuner med plats 25 av de 237 som
ingick i Naturvårdsverkets undersökning.
Det som avgör är kommunernas planer för friluftsliv, informationen och genomförda aktiviteter.
Årets medarbetarundersökning visade en positiv
utveckling på alla övergripande områden sedan
mätningen 2014. Undersökningen visade höga betyg
från medarbetarna på motivation, ledarskap och styrning. Resultatet visar tydligt att det finns motiverade
medarbetare och att arbetet upplevs meningsfullt.
Allt fler är stolta över att arbeta i Mora kommun och
rekommenderar gärna andra att göra detsamma.
I samband med Mora IK:s avancemang till SHL
ställdes krav från Svenska Ishockeyförbundet och
SHL på åtgärder i ishallen inför nästkommande
säsong. Regelverket kräver god standard, hög
säkerhet för spelare, funktionärer och publik. Totalt
omfattade åtgärdsprogrammet 43 punkter och
beräknades kosta 9,4 mkr, varav kommunens del blev
6,9 mkr. Kostnaderna regleras enligt hyresavtalet.

I maj öppnade det nya LSS-boendet på Ljung
vägen med 6 lägenheter och i juni det nyaste särskilda boendet Ekbacken med 32 platser. Det drivs
av vårdföretaget Temabo.
Arbetet med va-planen fortsatte med bland annat
utbyggnad i Ryssa, ett nytt program för hantering av
dagvatten, fortsatt kontroll av enskilda anläggningar
och ny va-taxa för fastigheter utanför verksamhetsområden.
Kommunen tecknade ramavtal med fyra lokala
leverantörer om livsmedelsleveranser av färskt
kött, potatis, ägg och bröd. Ramavtalet gäller som
längst i fyra år och har ett värde av cirka 1,1 mkr
per år. Maten ska främst serveras i kommunens
skolor och förskolor. En gemensam upphandling av
livsmedel gjordes med Orsa, Älvdalens, Vansbro och

Kommunen var medarrangör till den allra första pridefestivalen i Mora, vilken genomfördes i augusti och som
blev en stor framgång med många deltagare. Initiativet
kom från kommunens ungdomsverksamhet Rosa Huset.
Malung-Sälens kommuner för att få ett bättre avtal.
En förstudie om förutsättningarna för en fördjupad
räddningstjänstsamverkan mellan Mora, Orsa, Älv
dalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälens kom
muner genomfördes. Rekommendation är att bilda
ett kommunalförbund, eftersom ett sådant bedöms
bäst kunna leva upp till förväntningarna på en för
djupad samverkan. Arbetet fortsätter 2018 och planen
är att förbundet ska vara i funktion 2019.
Historiskt har telefoni- och it-tjänster i Mora,
Orsa och Älvdalen varit åtskilda. För att komma till
rätta med framtida utmaningar beslutades att den
gemensamma servicenämnden IS/IT ska ha samordningsansvaret för telefoni. Då kan exempelvis
teknisk plattform, utbud, support och utbildning
standardiseras.
Mora kommun tillstyrkte att Landstinget Dalarna
ansöker om att få överta det regionala utvecklings
ansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Dalarna
bildas en regionkommun med ett direktvalt fullmäktige från den 1 januari 2019. En regionbildning
innebär i korthet att Landstinget Dalarna och Region
Dalarna slås samman i en organisation. Uppgifter och
resurser i det regionala utvecklingsansvaret som idag
ligger på länsstyrelsen överförs på regionkommunen
liksom landstingets beskattningsrätt.
Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen
med hjälp av riktlinjer enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Riktlinjer
antogs och därmed uppfyller kommunen kraven för
ansöka om statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Det
finns ett stort behov av nya bostäder i Mora.
Detaljplanen för bostadsområdet Tuvan reviderades för att utöka byggrätten och byggnadshöjden till
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6 våningar. Tillskottet beräknas vara 39 lägenheter
som blir färdiga 2019. Syftet med planen är även
att bevara karaktären av ”hus i park” och se till att
Tuvans kulturmiljö värnas och bevaras.
Mora kommun skrev markanvisningsavtal
med Mjöbergs bygg AB för bostäder (radhus) på
Måmyren och med Ronny Leksell Invest AB i Utme
landsområdet (16 bostadsrätter). Det sistnämnda
kräver en detaljplaneändring.
En ny detaljplan norr om Färnäs beslutades
för etablering av handel med skrymmande varor i
anslutning till det befintliga handelsområdet i Mora
Noret och nära väg 70. Där finns även möjlighet till
drivmedelsförsäljning. Tänkbara etableringar är
bilhandel och trävaruhandel.
Kommunstyrelsen fattade beslut om att börja
bygga en ny brandstation. Totalt uppgår investeringsutgiften till 85 mkr med möjlighet till bidrag
från MSB med upp till cirka 6 mkr. Den nya brandstationen beräknas vara färdig 2020.

Ombyggnaden av Kyrkogatan genomförs i linje
med centrumutvecklingsplanen. Totalkostnaden,
inklusive byggherrekostnad, är beräknad till 19 mkr.
Gågatan ska vara färdig till sommaren 2018.
En lokalrevision för grundskolan och en
lokalutredning för gymnasiet gjordes. På både
Morkarlbyhöjden och Noretskolan finns omfattande renoveringsbehov. I lokalutredningen
redovisas behovet av lokaler och lokalernas skick.
En skolutredning om förutsättningarna för samt
för- och nackdelar med en samlokaliserad 7-9 skola
genomfördes. Också möjligheterna till samarbete
med Mora gymnasium utreddes. Ett politiskt
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Familjen Taha från Syrien är en av de nyanlända
familjer som har flyttat till Mora under 2017 och som
fått hjälp med bostad av kommunen. Här påtar pappa
Abdulwahab i grönsakslandet medan sönerna Moutia
och Tamer spelar boll. Familjen har fått bostad genom
projektet ”Öppna din dörr” och hyr bottenvåningen i ett
privathus i byn Selja.
inriktningsbeslut förväntas 2018.
Asylboendet i Gesunda avvecklades i februari. Det
hade plats för 200 personer och vid avvecklingen var
ungefär hälften av platserna belagda.
Mora kommun och Landstinget Dalarna har i
många år haft intentionen att etablera en familje
central i Mora för att öka samverkan kring förebyggande insatser. Verksamheterna som föreslås
samlokaliseras är för- och grundskoleförvaltningens
öppna förskola och elevhälsan, en familjebehandlare
från socialtjänsten som ska ge råd och stöd samt
från Landstinget Dalarna barnavårds- och mödravårdscentralerna. Det gamla skattekontoret bedöms
vara en lämplig lokal. Kommunens hyreskostnad blir
cirka 1,3 mkr per år med en avtalstid på 15 år.
Kommunfullmäktige uppdrog till kommun
styrelsen att tillsammans med för- och grund
skolenämnden och socialnämnden göra en fördjupad analys av nämndernas underskott och ta fram
en handlingsplan för ekonomi i balans 2018.
Ett beslut om att uppgradera och modernisera
kommunens grafiska profil, inklusive logotyp, fattades.
Identiteten och traditionen finns kvar, men uttrycket
och färgerna är moderniserade och anpassade till
användning på de publiceringsplattformar som
numera krävs, inklusive tryck och digital användning.

Måluppfyllelse
Vision och styrmodell
Vision och målbild 2022:

Regionstad Mora för ett aktivt liv
Mora är 2022 en levande stad med en tydlig profil och
positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och
erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas och leva ett aktivt liv.
Mora kommuns styrmodell bygger på mål och resultat som grund för att prioritera och styra kommunens
utveckling. Planering och genomförande ska utgå
från både internt och externt perspektiv. Det externa
perspektivet har medborgarna i fokus och handlar om
verksamhet, service och bemötande som kommunen
levererar. Det interna perspektivet har medarbetaren
och Mora kommuns organisation i fokus och handlar
om förutsättningar som är av betydelse för genomförande och effektivitet. Med utgångspunkt från visionen
formuleras strategiska mål och mätbara nämndmål
som grupperas i fyra målområden. Syftet är att uppnå
visionen och att styra kommunens resurser så effektivt som möjlig för att ge mesta nytta för kommunens
invånare. Nämndmålen är nedbrutna till mätbara
mått, som årligen följs upp i kommunens delårsbokslut och årsredovisning. Graden av måluppfyllelse
illustreras med följande symboler:

zz

Uppfyllt, minst 100 procents måluppfyllelse

Genomsnittlig måluppfyllnad
per strategiskt mål
Moras 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.

zz

Mora ska vara ett hållbart samhälle.
Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med

zzgod ekonomisk hushållning.

zzMora ska vara knutpunkt och motor i regionen.
ska vara kultur-, upplevelse- och
Mora
aktivitetscentrum.
stöd och omsorg i Mora ska stärka
Vård,
människors trygghet och vara av hög kvalitet.

Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla.
kommuns verksamheter ska präglas av
Mora
delaktighet och inflytande.

Delvis uppfyllt, minst 80 och lägre än 100 procents

måluppfyllelse

JJ Inte uppfyllt, lägre än 80 procents måluppfyllelse

Utfall för bedömning saknas

I följande redovisas måluppfyllelsen för nämndmålen
som kommunfullmäktige har fastställt, enligt Kommunplan 2017 med en sammanfattande analys av
respektive målområde och Mora kommuns utveckling
för att nå den långsiktiga visionen och målbilden.
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Målområde livslångt lärande

Sammanfattande analys
– livslångt lärande

Mora kommuns grundskola ska utvecklas och nå
bättre resultat än tidigare år.

Den genomsnittliga måluppfyllelsen i för- och grundskolan låg på 98,4 procent (94,5 procent), vilket
innebar att målen delvis uppfylldes. Av 6 mål uppfylldes 3 och 3 uppfylldes delvis, det vill säga låg på
en måluppfyllelse över 80 procent. Jämfört med
2016 förbättrades 4. Positivt är att måtten andelen
elever som uppnår målen i skolans alla ämnen i årskurs 6 ska öka, genomsnittligt meritvärde för årskurs
9 och andelen behöriga till ett yrkesprogram ska
öka ökade jämfört med 2016. Jämfört med riket låg
utfallet högre för både andelen elever som når målen
i skolans alla ämnen i årskurs 6 och genomsnittligt
meritvärde för årskurs 9. Målen är högt satta och
ligger i linje med de nationella målen. Tendensen är
att resultaten förbättras.
I gymnasieskolan var den genomsnittliga mål
uppfyllelsen 103,3 procent (109 procent), vilket
innebar att målen uppfylldes. Av 3 mål uppfylldes 2
och 1 uppfylldes delvis. Jämfört med 2016 var det en
försämring, men då ska man ta i beaktande att inför
2017 höjde nämnden målen för två av måtten kraftigt,
andelen elever med högskoleförberedande examen
och andelen elever med yrkesexamen. Resultaten har
varit stabila sedan 2014 och trots försämringen låg
Mora högt över rikets snitt som var 88 procent för
båda måtten. Den kraftiga ökningen 2016 avseende
målet om andelen förstahandssökande från kommuner i förvaltningsområdet höll i sig även 2017 och låg
på 68,3 procent (67,8 procent) Andelen elever med
högskoleförberedande examen låg på 94,1 procent,
vilket var 2,7 procent lägre än 2016, men fortfarande
ett mycket bra utfall. Detsamma gällde andelen elever
med yrkesexamen, som minskade med 0,2 procent
från 97,3 till 97,1 procent.
Den sammanfattande analysen är att Mora kommun utvecklas starkt i området livslångt lärande. Den
genomsnittliga måluppfyllelsen sammantaget för
förskola, grundskola och gymnasieskola låg på drygt
100 procent. Utvecklingen i förskolan och gymnasieskolan låg i linje med visionen och ambitionerna
för målområdet. Att gymnasieskolan hade en god
måluppfyllelse är också ett bevis på att eleverna har
fått goda baskunskaper i grundskolan. De förbättrade
verksamhetsresultaten i grundskolan är en positiv
faktor för den långsiktiga utvecklingen i målområdet
livslångt lärande.

Strategiskt mål

Nämndmål
Måluppfyllelsen ska öka och för- och grundskolor
ska nå bättre resultat än tidigare år.
Mått
Pedagogisk verksamhet i förskolan
– personalens och föräldrarnas syn
på barnens utveckling av förmågor
och förståelse. Viktad nöjdhetsgrad.
Andelen elever som har en positiv syn
på undervisningen, åk 5, procent.
Andelen elever som har en positiv
syn på undervisningen, åk 8,
procent.
Andelen elever som uppnår
målen i skolans alla ämnen åk 6
ska öka årligen, procent.
Genomsnittligt meritvärde för
åk 9.
Andelen behöriga till ett yrkes
program ska öka årligen, procent.

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016

zz
>85

86

85

82

75

70

1

86,2

86



86



225 212,6
1

80,0

68,0

zz

80,1

203,4

zz 76,9

Strategiskt mål
Mora kommun ska ha en stark gymnasieskola som
utvecklas utifrån elevernas önskemål och regionens
behov av kompetensförsörjning.

Nämndmål
Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential.
Mått
Andelen elever med högskoleförberedande examen, procent.
Andelen elever med yrkesexamen.

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016
99
96

94,1
97,1

  
 96,8

zz 97,3

Nämndmål
Attraktiv gymnasieskola i regionen.
Mått
Andelen förstahandssökande från
kommuner i förvaltningsområdet,
procent.
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Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016

60

68,3

zz

67,8

Målområde vår hållbara kommun

Sammanfattande analys
– vår hållbara kommun

Mora ska vara ett hållbart samhälle.

På målområdet uppfylldes 4 av totalt 7 mål. Starkast
måluppfyllelse hade de finansiella målen för god ekonomisk hushållning, där samtliga mått infriades. En
stor del av förklaring var statsbidraget för flyktingverksamheten, ett positivt resultat för nämnderna
och reavinster i pensionsportföljen. Dels förbättrades
det ekonomiska resultatet, men det påverkade även
likviditeten positivt, vilket dämpade kommunens
lånebehov. På sikt står kommunen inför stora ekonomiska utmaningar på grund av demografiska förändringar och stora investeringsbehov i form av byggnader och infrastruktur.
Koldioxidutsläppen från kommunens byggnader
minskade kraftigt tack vare energieffektiviseringar
och utfasning av fossila bränslen. Utfallet 2017 var
1 043 ton (1 101 ton), vilket var långt under målet på
högst 2 500 ton. Sedan 1998 har utsläppen minskat
med 80 procent, vilket är ett mycket positivt resultat, eftersom målet var att minska utsläppen med
50 procent. Trenden med ökat utsläpp från kommunkoncernens resor fortsatte, även om ökningen
från föregående år var marginell. Positivt var att
resorna med egen bil minskade. Ett bilpoolprojekt
påbörjades för att samordna kommunens bilar och
öka styrningen över vilka bilar som ska köpas in.
Målet att öka antalet resande med buss från
278 051 år 2016 till 370 000 infriades inte. Orsaken
var i huvudsak att antalet stadslinjer förändrats, vilket
gjorde att färre resande registrerades, eftersom de
inte bytte buss lika ofta. Uppfattningen är dock att
antalet resande minskar. Nya sätt att mäta kollektiv
trafikens utveckling ska utarbetas som bättre kan
analysera förändringar.
Hållbarhetsmålen har länge utvecklats i positiv
riktning. Utvecklingen för koldioxidutsläpp från
energianvändning uppfyllde hållbarhetsmålet.
Hållbarhetsutvecklingen för kommunens resor och
kollektivtrafiken såg inte lika gynnsamma ut och
måste analyseras närmare. Det pågående arbetet
med Mora kommuns hållbarhetsstrategi blir ett
viktigt verktyg för att fortsätta minska kommunens
totala koldioxidutsläpp. Ekonomimålen uppfylldes,
men de långsiktiga utmaningarna kvarstår.

Strategiskt mål
Nämndmål

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

Mål
2017

Utfall Målupp2017 fyllelse

370 000 293 550

JJ

Utfall
2016
278 051

Nämndmål
Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunens byggnader och kommunkoncernens resor
ska minska från föregående år med 5 procent.
Mått
Mängden koldioxid från
energianvändningen i
kommunens byggnader
ägda av Mora kommun
och Morastrand AB, ton.
Mängden koldioxid
från Mora kommun
och de kommunala
bolagens resor, ton.
Andelen personbilar
som är miljöbilar
i kommunens
fordonspark, procent.

Mål
2017

Utfall Målupp2017 fyllelse

Utfall
2016

zz
<2 500

1 043

1 101
JJ

456

649

647


>69

64

59

Strategiskt mål
Mora kommunsverksamheter ska bedrivas med god
ekonomisk hushållning.

Nämndmål
Kostnadseffektiv verksamhet och organisation.
Mått

Mål
2017

Utfall Målupp2017 fyllelse

Årets resultat i andel
av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
1,0
3,7
Andelen investeringar
i skattefinansierad
verksamhet som sker
med egna medel (utan
upplåning).
100
100
Kommunkoncernens
låneskuld per invånare
31/12.
<55 000 kr 45 921

zz

Utfall
2016

5,2

zz
100

zz

43 829
11

Målområde tillväxt och utveckling

Sammanfattande analys
– tillväxt och utveckling

Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen.

Av totalt 8 mått uppfylldes 3 helt och 2 delvis. Måt�ten nöjd medborgarindex, kulturutbud och nöjd
medborgarindex, fritidsmöjligheter hade inget
utfall 2017, beroende på att den senaste mätningen
utfördes 2016, men ser man till utfallet då uppfylldes båda måtten delvis. Måttet antal nya bostads
områden utpekade genom översiktsplanering hade
inget mål 2017. Kommunstyrelsen beslutade hösten
2017 att aktualisera översiktsplanen och antog ett
nytt bostadsförsörjningsprogram. Måttet får utvärd
eras 2018. År 2017 förbättrades företagsklimatet
i Mora, som stod för den näst högsta ökningen i
Dalarna och klättrade från plats 163 till plats 79 i
Svenskt Näringslivs rankning. Målet var att placera sig bland de 100 första. I Sveriges Kommuner
och Landstings undersökning av företagsklimatet
låg utfallet tre enheter över målbilden. Överlag var
måluppfyllelsen relativt hög och det går inte att
utläsa några oroväckande trender inom målområdet, förutom svårigheter med kompetensförsörjning
som är ett hot mot fortsatt tillväxt. Det finns ett
antal områden i näringslivsstrategin som behöver
utvecklas för att kommunen ska ha ett fortsatt gott
näringslivsklimat. Bostadsbyggandet visade ett utfall
som var dubbelt så högt som målet: 40 nya lägenheter producerades och målbilden var 20. Utvecklingen inom målområdet låg i stort sett i linje med
den långsiktiga visionen och ambitionerna.

Strategiskt mål
Nämndmål

Verka i enlighet med näringslivsstrategin.
Mått

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016

Placering i Svenskt Näringslivs
ranking av företagsklimatet.
<100
Företagsklimatet enligt
Sveriges Kommuner och
Landstings mätning Insikten (nöjd
kundindex).
78
Servicemätning, bemötande
(nöjd kundindex).
75

79

zz

163


71
73

68



78

Nämndmål
Bostadsbyggandet ska öka.
Mått
Antal påbörjade
nyproducerade lägenheter.
Antal nya bostadsområden
utpekade genom
översiktsplanering.
Antal möjliga bostäder på ny
detaljplanelagd mark.

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016
20

40

ökning
30

30

zz

zz

47

45

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

Nämndmål
Moras kultur- och fritidsliv kännetecknas av en
mångfald av utbud och aktiviteter med lyskraft och
med möjlighet till eget engagemang.
Mått
Nöjd medborgarindex, kulturutbud.
Nöjd medborgarindex,
fritidsmöjligheter.

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016
62

59

65

63




59
63

Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vart
annat år, senast 2014. Utfallet 2017 är från undersökningen 2016.
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Målområde livskvalitet för alla

Nämndmål

Strategiskt mål

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen.

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

Nämndmål
Vård och omsorg av de multisjuka äldre ska samordnas
och kvalitetssäkras.
Mått
Andelen äldre som är mycket
eller ganska nöjda med
hemtjänsten, procent.
Andelen äldre som är mycket
eller ganska nöjda med sitt
särskilda boende, procent.
Åtgärder som genomförts för
dem som har risk för fall, procent.
Andelen bedömningar (BPSD) som
resulterade i en bemötandeplan,
procent. BPSD= Beteendemässiga
och psykiska symptom beroende
på demens.

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016

87

90

75

70

47

91


85
JJ

60

zz
100

100

Medborgarnas upplevda
trygghet (nöjd medborgarindex).

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016
74

61



61

Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vartannat år, senast
2016. Utfallet 2017 är från undersökningen 2016.

Strategiskt mål
Mora kommuns verksamhet ska präglas av delaktighet
och inflytande.


90

Mått

90

Strategiskt mål
Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla.

Nämndmål
Medborgarna ska ges möjlighet att delta i kom
munens utveckling
Mått
Medborgarnas upplevda
inflytande över kommunens
verksamhet (index).
Medborgarnas möjligheter att
delta i kommunens utveckling,
andel i procent av maxpoäng.

Mål Utfall Målupp- Utfall
2017 2017 fyllelse 2016


50

41

41
JJ

>75

56

56

Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vartannat år, senast
2016. Utfallet 2017 är från undersökningen 2016.

Sammanfattande analys
– livskvalitet för alla
Av totalt sju mål uppfylldes 1 helt och 2 delvis. Den
genomsnittliga måluppfyllelsen för de mått som
beskriver vård och omsorg av de multisjuka äldre
försämrades och uppgick till 87 procent (102 procent). En förklaring är att statistiken för måttet
åtgärder som genomförts för dem som har risk för
fall inte registrerats i kvalitetsregistret Senior Alert.
Riskbedömningar och lämpliga åtgärder ska utföras,
oavsett de registrerats i Senior Alert, varför resultatet bör vara bättre än vad statistiken visar. Måluppfyllelsen för måtten andelen äldre som är mycket
eller ganska nöjda med hemtjänsten och andelen
äldre som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende försämrades. Målen följs upp genom
den årliga brukarundersökningen. Nöjdheten med
bemötande och upplevd trygghet fick bra resultat.
Nöjdheten med till exempel möjlighet att påverka
tidpunkter för när man vill ha hjälp och möjlighet
att vistas utomhus fick däremot sämre resultat.

Måttet medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling låg i undersökningen från 2016 på
ett index på 56, vilket var strax under genomsnittet
för rikets 57. Nästa medborgarundersökning sker
2018. Kommunen utvecklade arbetet med sociala
medier och startade bland annat en egen kanal på
Facebook, där medborgarna deltar i diskussioner
och kan ge synpunkter på nyheter som publiceras.
På kommunens webbplats finns en frågepanel, där
medborgare kan skriva frågor direkt till politiker.
Totalt sett hade målområdet en genomsnittlig
måluppfyllelse på 83,7 procent (93,7 procent).
Förbättringspotentialen ligger främst i måttet som
beskriver det strategiska målet att verksamheten ska
präglas av delaktighet och inflytande samt i att se till
att det finns statistik för mått i det strategiska målet
vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors
trygghet och vara av hög kvalitet.
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Ekonomisk analys
Årets resultat
Årets resultat blev positivt med 44,2 mkr, vilket var
32,0 mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen mot budget berodde på tillfälliga statliga bidrag för flyktingmottagande och bostadsbyggande, högre skatteintäkter och förbättrat finansnetto där reavinster i
pensionsfonden utgjorde största delen. Nämnderna
gjorde tillsammans ett överskott på 5,8 mkr.
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag uppgick till 3,7 procent. Det innebär
att målet enligt den strategiska planen, att nå ett
resultat på minst 1,0 procent av skatteintäkter och
statsbidrag, uppnåddes.
Kommunens två helägda bolag redovisade tillsammans ett resultat på 2,5 mkr, vilket var 4,9 mkr
bättre än budget. Det sammanlagda resultatet för
kommunkoncernen var 46,6 mkr.

Årets resultat de senaste sju åren (mkr):
(mkr)
90

Kommunen
Koncernen

75
60
45
30
15
0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Viktigt för kommunens ekonomi är hur verksamhetens nettokostnader utvecklar sig i förhållande till
skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet
speglar hur stor del av skatter och statsbidrag som
den löpande driften i verksamheten tar i anspråk.
Det utrymme som finns kvar kan användas för
amortering av långfristiga lån, finansiering av invest
eringar eller sparande. Verksamheten exklusive
finansnetto tog i anspråk 97,4 procent av skatter
och statsbidrag 2017, varav avskrivningar stod för
4 procent. Andelen avskrivningar minskade något
jämfört med 2016, vilket delvis förklaras av förändringen i komponentavskrivningar. Avskrivningarnas
andel av nettokostnaderna ökar framgent, eftersom
kommunens investeringar växer. Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto slutade på 96,4 procent.
Finansnettot bidrog med 1 procent till förbättringen,
till största delen beroende på reavinster i pensionsportföljen. En rimlig nivå för att klara ekonomisk
hushållning är cirka 97 till 98 procent.
För att få ett positivt resultat måste skatteintäkt
erna utvecklas mer positivt än nettokostnadsutvecklingen. Den procentuella ökningen av nettokostnaden var 6,2 procent, medan skatteintäkter och
statsbidrag ökade med 4,0 procent. Nettokostnaden
ökade alltså 2,2 procentenheter mer än skatte
intäkter och statsbidrag, vilket är oroande. Finans
nettot ökade med 100 procent och bidrog till att
förbättra resultatet.
Det är i första hand kostnadsutvecklingen som
kommunen kan påverka genom att strategiskt planera och löpande vidta åtgärder.

Ekonomisk analys

Intäkts- och kostnadsutveckling i procent

Genomsnittlig förändring
de senaste 4 åren

Förändring 2016–2017

3,5
3,8
81,1

4,0
6,2
100,3

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
(procent)
100,1
99,8
100,0
Vht nettokostnad i
99,5
förhållande till
99,6
99,5
99,0
skatter och bidrag
98,5
58
98,0
97,5
97,1
97,3
97,0
66
96,5
96,3
96,4
96,0
95,3
95,5
95,0
94,8
Nettokostnadsandel
83
80
94,5
94,0
2013
2014
2015
2016
2017

Avvikelse mot budget
(mkr)
Budgeterat resultat
Ökade skatteintäkter och statsbidrag
Förbättrat finansnetto
Kommungemensamma kostnader
Nämndernas resultat
Årets resultat

12
10
12
4
6
44

Budgeterat resultat för kommunen var 12,2 mkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag gav ett utfall
på 10 mkr över budget. Orsaken till överskottet förklaras främst av högre tillväxt och ett generellt statsbidrag på 2,6 mkr för bostadsbyggande. Finans
nettot visade ett överskott på 12 mkr. Förklaringen
är att ett antal finansiella placeringar gav reavinster.
Nämnderna redovisade ett överskott på 6 mkr.
Vid den första verksamhetsuppföljningen, som
görs efter mars månads utgång, redovisade nämnd
erna en helårsprognos på –14,5 mkr. Vid den andra
verksamhetsuppföljningen och delårsbokslutet, som
görs efter juli månad, redovisade nämnderna en
helårsprognos på –9,0 mkr.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen
har goda möjligheter att anpassa sig efter förändrade
förutsättningar. Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör
teoretiskt ligga så nära noll som möjligt. Svängningar
i ekonomiska omvärldsförutsättningar påverkar
möjligheten till säkra bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. År 2017 förekom relativt stora
avvikelser i budgetföljsamheten hos enskilda nämnder. Nämndernas verksamhetsresultat är viktiga för
kommunens resultat som helhet. Kommunstyrelsen
ser allvarligt på svängningarna i budgetföljsamheten.
Ett arbete påbörjas med att effektivisera rutiner och
processer samt med att förbättra uppföljningen.
Nämndernas budgetföljsamhet är avgörande för
kommunens totala resultat.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på
4,1 mkr. Överskottet berodde på vakanta tjänster, lägre kostnader för telefoni och förvaltning av
ärendehanteringssystem samt högre intäkter från
Migrationsverket till kommunens integrationsenhet.
Däremot genomförde kommunstyrelsen ett antal
utredningar som inte var budgeterade. Kostnaderna
för kollektivtrafiken var osäkra under året och redovisade ett underskott. Mora Brandkår redovisade ett
litet överskott, främst beroende på en kraftig ökning
av intäkterna för myndighetsutövning.

För- och grundskolenämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 3,2 mkr.
Antalet barn i förskola och grundskola fortsatte öka
på grund av högre födelsetal och inflyttning. Den
psykiska ohälsan ökar och kostnader för anpassningar
och särskilt stöd är svåra att budgetera och blev betydligt högre än budget. Svårigheter att hitta behörig personal medför löneglidning vid nyrekrytering. Grundskolan hade svårt att hålla ramen för grundbemanning.
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Ekonomisk analys

Socialnämnd

Mora Orsa miljönämnd

Nämnden redovisade ett överskott på 2,8 mkr. Det
positiva resultatet berodde till största delen på att
verksamheten för ensamkommande barn genererade ett överskott. Att resultatet inte var större
trots det stora överskottet förklaras främst av ökade
personalkostnader i hemtjänsten, LSS och social
psykiatrin.

Nämnden redovisar ett totalt överskott, men avräkningen för Moras del innebar en avvikelse mot budget med –0,6 mkr på grund av ökade kostnader i
verksamheten.

Teknisk nämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 3,4 mkr. Överskottet berodde på lägre personalkostnader, lägre
lokalvårdskostnader och ökade försäljningsintäkter
för stadsnät, spåravgifter och liftkort.

Byggnadsnämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 0,8 mkr. De
avvikelser som fanns berodde framförallt på vakanser och högre bygglovsintäkter än budgeterat.

Kulturnämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 0,1 mkr,
trots att biblioteksverksamheten och öppen fritids
verksamheten gick med underskott. Orsaken till
underskotten var främst högre personalkostnader.
Det som påverkade resultatet positivt var externa
projektbidrag och vakanser.

Gemensam gymnasienämnd
Nämnden redovisade ett totalt överskott på 3,0 mkr,
varav Moras del var 2,6 mkr. Avvikelsen berodde på
svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster, högre
statsbidrag än budgeterat och högre elevantal på
SFI, vilket medförde en effektivare organisation och
högre intäkter.

Gemensam servicenämnd för IS/IT
Nämnden redovisade ett resultat på 0 mkr. Det
ursprungliga överskottet var 2,0 mkr, vilket återbetalades till Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
samt de kommunala bolagen enligt den procentuella
andelen abonnemangstjänster de nyttjade under
året. Till Mora kommun återbetalades 1,2 mkr.
Överskottet berodde på fler användare, datorer och
Ipads än budgeterat samt lägre personalkostnader
och lokalkostnader.

Gemensam nämnd för social
myndighetsutövning
Nämnden redovisade ett resultat på 0 mkr. Verksamheten är intäktsfinansierad via samverkans
kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen.
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Avstämning av balanskravet
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning
mot lagens krav på ekonomisk balans. I resultatet på
44,2 mkr ingår inga realisationsvinster som inte får
inräknas i balanskravet. Det innebär att det resultat som ska ställas mot balanskravet uppgick till
44,2 mkr. Det fanns inga negativa resultat att återställa från tidigare år.
mkr
Resultat enligt resultaträkning
Samtliga realisationsvinster
Resultat efter balanskravsjusteringar
Medel från resultatutjämningsreserven
Balanskravsresultat
Underskott från tidigare år
Summa

44,2
0,0
44,2
0
0
0
44,2

Sammanställd redovisning för
kommunkoncernen
Kommunkoncernen redovisade ett positivt resultat på 46,6 mkr. Resultatet var bättre än budgeterat
beroende på engångsintäkter, högre hyresintäkter,
lägre energiförbrukning och lägre räntekostnader.
Investeringarna i koncernen uppgick till 146 mkr
och den långfristiga upplåningen ökade med 37 mkr.
Soliditeten var något högre än 2016, 39 procent.
Räknar man in hela pensionsskulden var soliditeten
istället 18 procent.
Mora kommun har tre helägda dotterbolag:
Morastrand AB som är kommunens bostadsföretag,
Moravatten AB som sköter vatten- och avloppsfrågor
och Siljansutbildarna AB som för närvarande är
ett vilande bolag. Det är enbart de helägda bolagen
som ingår i den sammanställda redovisningen och
då ingen verksamhet bedrevs i Siljansutbildarna
AB har inte bolaget tagits med i den sammanställda
redovisningen.
På nästa sida redovisas kommentarer för Morastrand AB och Moravatten AB.
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Morastrand AB

Pensionsförpliktelser

Morastrand AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 3,2 mkr. Resultatet var 2,6 mkr
bättre än budgeterat och avvikelsen förklaras framförallt av att kostnaden för fjärrvärme blev 1,3 mkr
lägre, räntekostnaderna 1,9 mkr lägre och av åter
betalning av pensionsöverskott.
Bolaget byggde färdigt 32 lägenheter på Tingsnäs
och Tomtebo. Omfattande underhållsarbete utfördes
i vissa bostadsområden.

Årets kostnader för utbetalning av pensioner in
tjänade före 1998 samt för årets intjänade pensioner
blev 22 mkr respektive 27 mkr inklusive löneskatt.
Kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till 598 mkr, där ansvarsförbindelsen utgjorde 83 procent av det totala pensions
åtagandet. Pensionsfonden täcker enbart 24 procent
av det totala pensionsåtagandet och marknadsvärdet
för fonden uppgick till 162 mkr vid årsskiftet.

Moravatten AB
Moravatten AB redovisade ett resultat efter finans
iella poster på 0,1 mkr. Resultatet var 2,3 mkr bättre
än budgeterat. Det positiva resultatet berodde
huvudsakligen på avfallsavdelningen och förklaras
av ökade intäkter och försäljning av insamlat material från återvinningscentralen.
Bolaget arbetade med en vägvalsutredning om
hur va-anläggningen ska se ut i Mora i framtiden.
Utredningen presenteras för ledning och politiker
våren 2018.
De två största projekten var utbyggnaden av va i
Ryssa och utbyte av va-ledningar under Kyrkogatan
i Mora.

Övriga företag och organisationer där
kommunen är delägare eller har intressen
Siljan Turism AB, Region Dalarna, AB Dalatrafik,
Inlandsbanan AB, AB Dalaflyget, Siljan Båttrafik
AB, Mora Telemastic Center, Kommunaktiebolaget,
Kommuninvest ekonomiska förening, Grönklittsgruppen AB och Dala Träutveckling AB. Därutöver
förvaltar kommunen ett antal stiftelser.

Pensionsmedelsförvaltning
Det övergripande målet med den långsiktiga kapitalförvaltningen är att fonden ska skapa en buffert för
att finansiera stigande pensionsutbetalningar. Fonden kan användas för att möta topparna och jämna
ut kassaflödena tills utbetalningarna avtar. Riskerna
i fonden ska begränsas, så att förlustrisken är maximalt 10 procent av årets ingående kapital.
En viktig del i förvaltningsuppdraget är etik- och
miljöaspekter på pensionsfondens placeringar.
Enligt kommunens policy ska placeringar undvikas
i värdepapper vars huvudsakliga exponering utgörs
av företag med tillverkning eller försäljning av vapen
eller annan krigsmateriel, pornografi, tobaksprodukter eller alkohol.

Pensionsfond
Kommunens portfölj fördelar sig på nominella räntor, svenska och utländska aktiefonder samt strukturerade produkter med kapitalskydd, exempelvis
aktieindexobligationer.
Försäljningar gav netto reavinster på 12,4 mkr.
I bokslutet uppgick det bokförda värdet inklusive
likvida medel till 146 mkr.
Tillväxten i världen tog fart ordentligt 2017 och
överträffade alla förväntningar. Framförallt överraskade Europaområdet med betydligt starkare
utveckling än väntat. Utsikterna för den amerikanska
ekonomin har påverkats av Trumps skattereform. För
Kina och många andra tillväxtekonomier var stigande
råvarupriser och ökad världshandel gynnsamma för
utvecklingen. I Storbritannien påverkade osäkerheten
kring brexit den ekonomiska utvecklingen. Intressant
är att det var det sjätte året i rad med positiv börs i
Sverige och resten av Europa, och i USA det nionde
året. Den svenska kronan har inte rört sig särskilt
mycket gentemot euron, men stärkts en del gentemot
dollarn. Vad gäller ränteläget har vi troligtvis sett
botten, i alla fall för svenska, europeiska och amerikanska räntor. Under 2017 fick vi tre höjningar från
FED (USA:s centralbank) och Riksbanken meddelade
i sin prognos att den svenska räntan höjs i långsam
takt från mitten av 2018.
Kommunens pensionsportfölj följer ett globalt
världsindex med god riskspridning, vilket gav en
avkastning på 9,33 procent 2017.
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Pensioner
Pensionsförpliktelser, mkr

2017

2016

2015

Avsättning inklusive löneskatt
Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt
Summa åtagande
Bokfört värde av förvaltade pensionsmedel
Återlånat i verksamheten

63
497
560
146
414

61
506
567
133
434

58
518
576
128
448

Kostnader (inklusive löneskatt), mkr
Intjänad individuell del
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Pensionsutbetalningar intjänade från 1998
Pensionsutbetalningar intjänade före 1998
Summa

37
2
3
24
66

35
2
3
24
64

33
5
2
25
65

2017

2016

2015

1
46
10
44
13
48
162
0
10
162

3
37
7
38
7
61
153
0
7
153

1
35
7
39
10
55
146
0
3
146

Pensionsförvaltning
Pensionsfond, mkr
Likvida medel
Räntebärande
Svenska aktier
Globala aktier
Alternativa tillgångar
Strukturerade produkter
Summa
Tillförda medel
Årets avkastning
Marknadsvärde

Skatteintäkter
Skatteintäkterna periodiseras så, att preliminärt in
betalda skatteintäkter korrigeras med en prognos
över beräknad slutavräkning för bokslutsåret och den
slutliga avräkningen för skatteintäkter från året innan
(2016). De båda årens avräkning innebar sammantaget att skatteintäkterna minskade med 7,2 mkr.
Den kommunala fastighetsavgiften betalas också ut
med preliminära belopp, som sedan justeras med det
slutliga utfallet med två års eftersläpning. Den kortfristiga fordran uppgick till 33 mkr.

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 80 mkr inklusive
bidrag, vilket var betydligt lägre än 2016 (132 mkr) och
49 mkr mindre än den beslutade investeringsramen
på 129,3 mkr. De huvudsakliga förklaringarna är att
projekten Moras nya brandstation (45 mkr), utbyggnad av förskolan (10 mkr) och centrumutveckling fas
två Kyrkogatan (10 mkr) sköts upp till 2018. Ett beslut
togs om att investera 6,5 mkr i Moras ishall i samband
med Mora IK:s avancemang till SHL.
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Bygget av Moras nya brandstation försenades
ytterligare på grund av för få anbud. En ny upphandling genomfördes under hösten och byggstart sker
våren 2018.
År 2013 togs beslut om en centrumutvecklings
plan som ligger till grund för den fördjupade
översiktsplanen för Mora tätort. Utvecklingsplanen
bygger på tankar och idéer i visionsarbetet Mora
Regionstad. Första etappen var upprustningen och
ombyggnaden av Fridhemsplan, som blev klara
2016. Nästa fas är upprustning av Kyrkogatan och
gågatan, som skulle påbörjas 2017, men sköts upp
och istället satte igång vid årsskiftet och blir klar
sommaren 2018. Total kostnad för investeringen
beräknas till 19 mkr.
Ett beslut togs om att investera 6,5 mkr i Mora
ishall för att möta kraven från SHL i samband
med Mora IK:s avancemang till den högsta serien.
Investeringen finansieras genom att hyran som
hockeyklubben betalar till kommunen räknas upp.
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Utbyggnadstakten i kommunens stadsnät var
hög och flera nya områden anslöts till nätet. Det gav
1 800 nya fastighetsägare möjlighet att ansluta sig.
Inkopplingen av slutkunderna försenades på grund
av resursbrist hos fiberinstallatören, grävstopp och
långa handläggningstider hos Trafikverket. Det i
påverkade sin tur faktureringen av anslutnings
avgifterna. som släpade efter och därför nåddes inte
budget. Det gjorde att stadsnätets nettoinvestering
(efter avdrag av anslutningsavgifter och bidrag)
översteg nettobudgeten med 28 mkr.
Kommunens nya äldreboende i bostadsområdet
Måmyren blev färdigt och togs i drift under våren.
År 2017 investerades 13,2 mkr i det nya boendet och
den totala investeringen slutade på 61,3 mkr i linje
med den utökade budgeten. Även kommunens nya
LSS-boende blev klart och togs i drift under våren.
Arbetena på Mora flygplats fortsatte med ett nytt
viltstängsel och avslutande arbeten på helikopterhangaren. År 2018 planeras en investering i nya,
modernare inflygningsljus.
Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar
och resultat) 2017 uppgick till 92,8 mkr för kommunen, vilket innebar att samtliga investeringar
finansierades till 100 procent med egna medel.
Hela kommunkoncernen hade nettoinvesteringar
på 146,4 mkr 2017, vilket var 44,6 mkr lägre än
2016 (191 mkr). Av bolagen stod Morastrand för

den största andelen på 44 mkr. De största invest
eringarna var studentbostäder på Tingsnäs och två
flerbostadshus på Tomtebo med totalt 16 lägenheter.
Starten av efterkommande nybyggnadsprojekt har
dragit ut på tiden och årets investeringar för Morastrand låg därför något under budget.
Moravatten hade ett utfall på 22,4 mkr, vilket var
lägre än budgeterat (40,9 mkr). Det största projekt
som påbörjades var va-utbyggnaden i Ryssa. Vid årsskiftet hade totalt 4,7 mkr upparbetats i projektet av
en total budget på 16 mkr. Kompletterande åtgärder
på den nya lågvattenreservoaren i Mora-Noret utfördes och reservoaren kunde tas i bruk under senare
delen av året.

Nettoinvesteringar
(mkr)
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Investeringsbudget
Investeringsprojekt, inklusive bidrag, tkr
Investeringar i planeringsfas
Ny brandstation
Utbyggnad av förskolan
Flytt av arbete och utveckling
Summa
Investeringar i genomförandefas
Nytt äldreboende
Nytt LSS-boende
Helikopterhangar
Energitjänsteprojekt (EPC)
Lastväxlare brandkåren
Centrumutveckling fas 2
Mora ishall åtgärder SHL
Investeringar med bidrag
Stadsnätsutbyggnad
-varav investeringsutgift
-varav investeringsbidrag
Inflygningsljus och viltstängsel (Mora flygplats)
-varav investeringsutgift
-varav investeringsbidrag
Summa

Utfall 2017

Budget 2017

Prognos 2018

Avvikelse 2017

1 787
120
371
2 278

45 000
10 000
2 000
57 000

35 000
3 000
7 000
45 000

43 213
9 880
1 629
54 722

13 191
984
1 569
319

26 000

1 173
6 445

10 000

2 600
19 000

8 827

34 868
44 732
–9 864
796
1 296
–500
59 345

7 000

7 000

–27 868

5 000

4 000

4 204

48 000

32 600

–4 900

–125
1 765
–2 150
–575
2 229
4 760

55 726

12 809
–984
–1 569
–319

Löpande investeringar
Nya gång- och cykelvägar
Övriga infrastrukturinvesteringar
Övriga fastighetsinvesteringar
Lokalbehov verksamhet
It-utrustning gemensam nämnd
Inventarier investeringar nämnder
Upprustning centrummiljöer
Planerat underhåll
Summa

2 125
3 235
4 150
1 575
2 971
4 340

2 000
5 000
2 000
1 000
5 200
9 100

18 396

24 300

2 000
3 000
4 000
3 000
2 500
3 200
2 000
13 000
32 700

Summa totalt

80 019

129 300

110 300

Likviditet, finansnetto och låneskuld
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna
betala de löpande utgifterna. För att säkerställa betalningsberedskapen vid tillfälliga belastningar har koncernen en checkkredit på 50 mkr. Betalningsberedskapen var 20 dagar (14 dagar 2016).
Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig
betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet
är 100 procent, innebär det att de likvida medlen är
lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikvid
iteten inklusive kortfristiga placeringar uppgick till
86 procent 2017. Jämfört med 2016 (73 procent)
ökade kassalikviditeten. Orsaken var att ett nytt lån
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5 904

på 20 mkr togs upp i april. När sedan investeringarna inte genomfördes som planerat resulterade det
i ett överskott i kassan.
Årets finansnetto blev positivt med 11,8 mkr
(5,9 mkr). Orsaken till att nettot blev 13,2 mkr bättre
än budgeterat, var främst reavinster i pensions
fonden på 12,4 mkr inklusive utdelningar och
återbäring på 1,5 mkr från Kommuninvest.
Kommunens låneskuld uppgick vid årets slut till
210 mkr. I april nyupplånades 20 mkr. Per invånare
var skulden 10 310 kronor. Det finansiella målet
är att koncernens låneskuld i balansräkningen
inte ska överstiga 55 tkr per invånare. I koncernen
finansieras den största delen av lånekostnaden av
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taxor, avgifter och hyror. Låneskulden per invånare
i koncernen var 51 591 kronor och därmed nåddes
målet. Den totala skulden inklusive avsättning
ökade, framför allt den långa skulden på grund av
nyupplåningen.
När det gäller att finansiera investeringar med lån
är kommunens förhållningssätt att det främst ska
ske i affärsmässig verksamhet eller där investeringen
leder till minskade driftkostnader. Om man lånar till
investeringar i skattefinansierad verksamhet kommer ökade räntekostnader att försämra ekonomin i
kärnverksamheten.

Låneskuld per invånare
(kr)
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella styrka, som anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med skattemedel, det
vill säga kommunens eget kapital. Det innebär att
ju högre soliditet, desto mindre lånefinansierade
tillgångar och därmed stabilare ekonomi. Utvecklingen av soliditeten beror dels på resultatutvecklingen, dels på ökningen av tillgångar och hur kommunen finansierat ökningen. Hög soliditet innebär
låg skuldsättning, vilket medför låga räntekostnader.
Kommunens soliditet uppgick till 60 procent 2017,
vilket var lika som föregående år. Ansvarsförbindelsen för pensioner finns inte med i balansräkningen,
i enlighet med rekommendationerna från Rådet
för kommunal redovisning. Det traditionella sättet att beräkna soliditeten är att inkludera ansvars
förbindelsen för pensionerna, eftersom den är tvingande för kommunen att betala. Då skulle soliditeten
vara 25 procent, en ökning med 3 procentenheter
sedan 2016. Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger
inte så mycket, men en sjunkande soliditet signalerar en problematisk ekonomisk utveckling. En
stabil resultatutveckling är viktig i takt med att
investeringsnivån ökar.
Mora kommun behåller högsta nivå, A-rating,
i Svensk Kommunratings lista, vilket betyder en
ekonomi i balans samt god finansiell hälsa.

Soliditetens utveckling
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Omvärldsanalys

Framtid

År 2017 var konjunkturutvecklingen den starkaste
på sex år med tillväxt i både industri- och tillväxt
länderna. Euroområdets konjunktur utmärkte sig särskilt. De politiska riskerna i Europa minskade efter
Emmanuel Macrons stora seger i både president- och
parlamentsvalen i Frankrike. Dock kvarstod osäkerheten kring effekterna av Storbritanniens beslut att
lämna EU och kring den politiska stabiliteten i Italien.
I USA låg tillväxten på omkring 2,3 procent, vilket
var över den långsiktiga prognosen. Utvecklingen
mattades av något i vissa sektorer, som bilproduktion, medan byggsektorn fortsatte att gynnas av relativt låga räntor. Trumpadministrationen lyckades
driva igenom den största skattereformen på 30 år.
Reformen innebär en kraftigt sänkt bolagsskatt och
även lägre skatter för de flesta hushåll.
Efter en stark tillväxt i början av året fanns tecken
på en gradvis avmattning i Kina. Offentliga invest
eringar och aktiviteten i fastighetssektorn dämpades, men ökad export och privata investeringar i
industrin kompenserade delvis detta. Många andra
tillväxtländer växte med god takt, inte minst tack
vare stigande råvarupriser och stark efterfrågan från
både USA och Europa.
Sveriges konjunktur var stark och den synkro
niserade globala konjunkturuppgången skapade
förutsättningar för fortsatt tillväxt. Regeringen
lade fram en mycket expansiv budget i september.
Potential finns för att den ekonomiska tillväxten
ligger kvar på en hög nivå trots en avmattning i
bostadssektorn och svaga huspriser.
BNP för helåret 2017 var 2,4 procent högre
än 2016. Det var främst exporten som bidrog till
uppgången. SKL bedömer att räntorna blir fortsatt
låga. De långa räntorna stiger framöver, men utvecklingen går mycket långsamt. SKL:s bedömning är att
konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året.
Främst är det den inhemska efterfrågan via växande
investeringar och ökad privat konsumtion som
driver tillväxten. Det medför en BNP-tillväxt på runt
3 procent nästa år. Efter 2018 räknar SKL med att
ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge
och att tillväxttalen blir betydligt lägre. Ökningen av
BNP begränsas till runt 1,5 procent per år, samtidigt
som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det
betyder att den reala ökningen av skatteunderlaget
gradvis avtar från över 2 procent 2016 till under
1 procent från och med 2019. Tillsammans med den
snabba befolkningsökningen – som innebär ökade
behov av skola, vård och omsorg – leder det till allt
större svårigheter för kommunsektorn att finansiera
verksamheten.

Moraborna, särskilt barn och äldre, blir fler och
behovet av kommunens verksamheter ökar
Moras befolkning fortsätter att växa något. Framförallt blir andelen äldre fler, men barnantalet ökar
också. Det betyder att kommunen behöver utöka
sin verksamhet och investera i nya och ombyggda
lokaler och anläggningar. De kommande åren
behöver kommunen skärpa verksamhetsplaneringen,
bli allt effektivare och ha en smartare investerings
planering. Digitalisering är en viktig fråga för att klara
den framtida välfärden både ur ett ekonomiskt och ett
kompetensförsörjningsperspektiv.
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Låg arbetslöshet och bostadsbrist
Mora kommun har en historiskt låg arbetslöshet,
som enligt Arbetsförmedlingens prognoser ser ut att
hålla i sig även på sikt. Det innebär att såväl kommunen som näringslivet har och kan få svårt att
rekrytera rätt kompetens. Moras grannkommuner
har samma situation, vilket innebär att Mora kommun behöver stimulera inflyttning genom att skapa
möjligheter till fler bostäder och ett mer varierat
utbud. Kommunen behöver också arbeta aktivt för
att skapa lokala utbildningsmöjligheter anpassade
till näringslivets kompetensbehov. Alla kommer att
behövas i det framtida yrkeslivet, och barn behöver
bland annat därför få en god tidig start i livet och en
god skolgång. De flyktingar som kommit till Mora
de senast åren kan, om de vill stanna, hjälpa till att
minska bristen på rätt kompetens. Det behöver vara
lätt att arbetspendla till Mora. Infrastrukturfrågor är
av högsta vikt för kommunens framtida utveckling.

Tillit och trygghet allt viktigare för
social sammanhållning
Många uppfattar nutiden som rörig, oförutsägbar
och orättvis. Trots att Sverige är en trygg, säker och
välmående del av världen ökar känslan av otrygghet och tilliten till både medmänniskor och samhälle
minskar. Mora kommun behöver stärka förmågan
att bidra till ökad social sammanhållning och minskat utanförskap. Att känna delaktighet i politiska
beslut, landsbygdsfrågor och det civila samhällets
förutsättningar är viktiga frågor för ökad tillit.

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

Attraktiv arbetsplats
Kommunen får höga betyg av medarbetarna. Årets
medarbetarundersökning (svarsfrekvens 73 procent)
visade en positiv utveckling på alla övergripande om
råden sedan mätningen 2014 (svarsfrekvens 80 procent). Resultatet gav särskilt höga betyg för motivation,
ledarskap och styrning. Starkast positiv utveckling
visade gymnasieförvaltningen och räddningstjänsten. Mindre positivt var ökad utsatthet för hot, våld
och kränkningar, vilket signalerar behov av åtgärder.

Attrahera och rekrytera kompetens
År 2017 utannonserades 269 tjänster, flest inom
skolan. Jämfört med 2016 var det en minskning,
eftersom rekryteringsbehovet var extra stort i samband med flyktingtillströmningen. Sett över en längre
tidshorisont har dock antal rekryteringar ökat, och
då särskilt inom socialförvaltningen. Ökningen kan
främst härledas till generationsväxling.
För att möta ökade rekryteringsbehov upphandlade och introducerade kommunen ett systemstöd
för kompetensbaserad rekrytering.
Förvaltningen ordnade flera utåtriktade evenemang
för att attrahera nya medarbetare. Med fokus att nå
ungdomar marknadsfördes kommunens yrken vid
högskolemässor. Under sommaren fick 204 ungdomar
arbetslivserfarenhet via två veckors feriepraktik i kommunen, näringslivet eller i föreningar.
Medarbetare som slutar ger viktig information

Emma Gråd, deltidsbrandman.

23

Personalredovisning

för fortsatt utveckling. Från och med 2017 får medarbetaren en digital avslutsenkät två veckor innan
anställningen avslutas. Årets sammanställning
visade att man utvecklats, lärt nytt och trivts med
sitt arbete, som i hög grad upplevts meningsfullt.
Det som kunde förbättras handlade till största delen
om kommunikation. En ny pensionspolicy som
ska öka kommunens attraktivitet och underlätta
generationsväxlingen togs fram.

Chefsförsörjning
Förväntat ledarskap i Mora kommun är formulerat
i en beslutad definition av rollen som chef. Målet är
att chefer ska ha aktuell kompetens samt bra förutsättningar och relevant stöd i sitt uppdrag. Ett chefsoch ledarutvecklingsprogram med definitionen som
utgångspunkt startade och 34 chefer genomförde eller
påbörjade programmet, som planeras pågå till 2020.
Mora, Orsa och Älvdalen genomförde också Talangjakten, en utbildning för identifierade chefsämnen.
Kommunstyrelsen genomförde två strategiska
chefsrekryteringar: socialchef och ekonomichef
(ej tillsatt).

Kompetensutveckling och
hälsofrämjande arbetsmiljö
Mora kommun profilerar sig som attraktiv och hälso
främjande arbetsgivare. Under samlingsnamnet
Mora i rörelse erbjuds samtliga medarbetare ett
rikt och varierat utbud av kompetensutveckling och
hälsofrämjande aktiviteter.
Campus Mora bjöd på drygt 60 fortbildningar
inom hälsa, kommunkunskap, ekonomi, kommu
nikation, organisations- och personalfrågor samt it.
Hälsa i Mora erbjöd friskvårdsaktiviteter för
såväl individ som grupp. Medarbetarnas aktiva medverkan i utåtriktade aktiviteter såsom Stafettvasan
och ett större motionslopp i maj ger också mervärde
i form av positiv marknadsföring för Mora kommun.
Hälsofrämjande arbetsplats bjuder varje arbetsplats på olika möjligheter till hälsoinspiration. Årligen
tilldelas tre arbetsplatser Utmärkelsen hälsofrämjande
arbetsplats. Vinnare 2017 var barn- och ungdoms
enheten IFO, vuxenenheten IFO samt elevhälsan.
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En hälsofrämjande arbetsplats arbetar med att
• skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang
av tydliga mål, rutiner och roller
• ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där
framgångar uppmärksammas
• respektera och ta tillvara varandras olikheter
• ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen
• utveckla verksamhet, kompetens och organisation
samt har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.
För att förtydliga ansvar och roller i arbetsmiljö
arbetet förädlades rehabiliteringsprocessen och
omsattes till ett digitalt stöd för chefer. En ny
rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter togs
fram. Ökad medvetenhet om arbetsmiljö upp
nåddes genom systematisk utbildning av 72 chefer
och skyddsombud. Två träffar med samtliga chefer och skyddsombud genomfördes med fokus på
psykisk (o)hälsa samt roller och ansvar i arbets
miljöarbetet. SAM-syning är en tjänst som handlar
om ökad medvetenhet om och kvalitetssäkring av
det systematiska arbetsmiljöarbetet i en förvaltning.
Från socialförvaltningens administrativa enhet,
myndighetsservice samt från avdelningen stöd och
omsorg genomförde 12 chefer SAM-syning.

Lönebildning
Processen för lönebildning vidareutvecklas med målet
att integrera den med verksamhetsplaneringen. Medarbetarens resultat och löneutveckling knyts samman,
så att det positiva sambandet mellan lön, motivation
och resultat befästs. I enlighet med handlingsplanen
för jämställda löner gjordes satsningar för social
sekreterare, överförmyndarhandläggare och kvinnliga
enhetschefer i socialförvaltningen.

Likabehandling
Mora kommun är en av sex deltagande kommuner i
projektet Jämställt – hela tiden. Det finansieras av
Europeiska socialfonden med Länsstyrelsen Dalarna
som projektägare. Syftet är att ge deltagande kommu
ner kunskap och metoder som krävs för att de ska
kunna arbeta bättre med jämställdhetsfrågor, frågor
om icke-diskriminering och öka kvinnors möjligheter
att arbeta heltid. Samtliga chefer, ett 30-tal med
arbetare och fackliga organisationer utbildades.

Personalredovisning

Sjukfrånvaro

Personalstatistik per den
31 december 2017

Sjukfrånvaro

Antal anställda
Tillsvidareanställda

2017

2016

2015

Totalt antal
Varav kvinnor, procent
Varav män, procent

1 660
80,2
19,8

1 656
80,8
19,2

1 607
80,9
19,1

Jämförelse av antalet tidsbegränsat anställda med månadslön den
31 december 2017.
Vikariat

Allmän visstids
anställning

2017 2016 2015 2017 2016 2015
Totalt antal
Varav kvinnor, procent
Varav män, procent

66
89
11

84
87
13

42
79
21

84
69
31

71
61
39

55
60
40

Antalet anställda motsvarade 88,8 personer per
1 000 kommuninvånare. Den sammanlagda utförda
arbetstiden motsvarade 1 737 årsarbeten, en ökning
med 43 årsarbeten från 2016. Av det motsvarade
den månadsanställda personalens mer- och övertid
20. Det förstärker trendbrottet 2016 efter en årlig
minskning 2011–2015. (Årsarbete = genomsnittligt
mått om 1 700 timmar per år.)

Sjukfrånvaro, procent
Utbetald sjuklön tkr
(inklusive karens)

2017

2016

2015

7,2

7,0

6,8

13 725

12 157

10 884

Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid
Totalt
Varav > 60 dagar
Kvinnor
Män
–29 år
30–49 år
50 år–

2017

2016

2015

7,2
42,9
8,0
4,5
8,2
7,3
6,9

7,0
45,9
7,8
4,3
6,6
6,7
7,5

6,8
48,4
7,6
3,7
5,9
6,5
7,3

Sjukfrånvaron ökar stadigt, särskilt bland yngre medarbetare. Såväl kort- som långsiktiga åtgärder pågår
för att kommunen ska kunna häva den negativa
utvecklingen. Positivt är att de längre sjukskrivnings
perioderna fortsätter att minska.

Sysselsättningsgrad och medellön
Andelen tillsvidareanställda som hade heltidstjänst
var 67 procent och fördelades på kön enligt följande:

Åldersfördelning

Åldersfördelning tillsvidareanställda, procent
–29 år
30–49 år
50 år–

2017

2016

2015

8,1
43,7
48,2

7,8
44,4
47,8

7,2
44,4
48,4

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda
var 48 år och för tidsbegränsat anställda 41 år. När
kommunen planerar framtida kompetensförsörjning
är det viktigt att beakta, att hälften av de tillsvidareanställda är 50 år eller äldre och att fördelningen mellan
åldersgrupperna har varit konstant de senaste åren.

Kvinnor, procent
Män, procent

2017

2016

2015

63,7
80,5

63,4
81,1

63,1
82,7

För att få en hållbar kompetensförsörjning påbörjade arbetsgivaren ett arbete för att kunna erbjuda
attraktiva arbetstider och heltid för fler medarbetare. En plan togs fram i samverkan med Kommunal
Bergslagen över hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka till år 2021.

Medellön tillsvidareanställda
Kvinnor
Män

2017

2016

2015

28 361
30 287

27 911
29 745

26 349
28 506
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Mora kommuns organisation
Valberedning

Kommunfullmäktige
41 ledamöter

Valnämnd
Revision
Överförmyndare

Kommunstyrelse
11 ledamöter

Socialnämnd
För- och grundskolenämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
GEMENSAM GYMNASIENÄMND (Mora)
GEMENSAM SERVICENÄMND IT (Mora)
GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING (Mora)
GEMENSAM SERVICENÄMND LÖN (Älvdalen)
GEMENSAM MILJÖNÄMND (Orsa)
GEMENSAM NÄMND KOSTSAMVERKAN (Landstinget Dalarna)
Samverkan med fler än tre kommuner:
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna (Landstinget Dalarna)
Gemensam Språktolksnämnd (Borlänge)
Helägda bolag:
Moravatten AB
Morastrand AB
SILJANSUTBILDARNA AB
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Värdorganisation för
gemensamma nämnder
anges inom parentes.

Revisorerna
Ordförande:
Ledamöter:

Inge Tomth
Mats Leijon, Susanne Halén, Helen Ekstam, Torbjörn Roos

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av
god redovisningssed. Roll och ansvar är fastställda
och framgår av kommunallagen, revisionsreglementet och SKL:s riktlinjer God redovisningssed i kommunal verksamhet. Den kommunala verksamhetens
mål, inriktning och omfattning fastställs varje år av
kommunfullmäktige i kommunplanen. Revisionens roll är att granska om nämnder, styrelser och de
enskilda ledamöterna uppfyllt fullmäktiges mål och
direktiv. Syftet är också att se om verksamheterna
bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen är tillräcklig i nämnderna och styrelsen.

Verksamhet
Följande granskningar genomfördes 2017:
• grundläggande granskning av styrelse och
nämnder – ansvarsutövande
• förstudie gällande personal- och kompetens
försörjning
• granskning av bygglovsprocessen
• granskning av styr- och målmodellen
• granskning av mest sjuka äldre
• uppföljning av tidigare granskning av för- och
grundskolenämnden
• lekmannarevision av Morastrand AB och Moravatten AB – granskning av långsiktig finansiell
analys.

Framtid
Revisionen följer de förändringar som sker 2018 med
utgångspunkt från de utmaningar kommunen har i
verksamhet och ekonomi. Revisionen fortsätter att
granska hur styrelse, nämnder och bolag arbetar för
en långsiktig hållbar utveckling.

Ekonomi
Revisorerna redovisar ett resultat för 2017 som ligger
i linje med beslutad budget.

Driftsredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

– 265
0
0
– 644
– 909

– 171
0
0
– 733
– 904

94
0
0
– 89
5

– 160
0
0
– 732
– 892

– 909

– 904

5

– 892

Granskningarna utgör ett underlag för revisionsberättelsen som lämnas till fullmäktige. I samband
med revisionsberättelsen bifogas sammanfattande
kommentarer över revisionsåret 2017.
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Kommunstyrelsen
Ordförande:
Anna Hed
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning:
Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp
all verksamhet och ekonomi. Kommunlednings
kontoret är kommunstyrelsens förvaltning, eller
stab, med tjänstemän. I staben finns funktioner
för ekonomi, integration, kansli, kommunikation,
kontaktcenter, kost, personal, säkerhet, upphandling, utveckling (näringsliv och samhällsplanering)
samt överförmyndare.

Verksamhet
Företagsklimatet blev bättre och Mora klättrade från
plats 163 till plats 79 i Svenskt Näringslivs ranking.
Kommunen blev delägare i det nya besöksnärings
bolaget Visit Dalarna med målet att utveckla och
stärka hela Dalarna som besöksmål nationellt och
internationellt.
Mora kommun tecknade avtal med Trafikverket
om medfinansiering av det stora trafikprojektet
Genomfart Mora.
Koldioxidutsläppen från kommunens byggnader
har minskat med 80 procent sedan 1998. Trenden
med ökat utsläpp från kommunkoncernens resor
håller i sig även om ökningen mellan 2016 och 2017
var marginell (mindre än en procent). Det är viktigt
att projektet om hur den totala fordonsanvändningen
ska utvecklas fortsätter och får styrande principer
för hållbarhet. En hållbarhetsstrategi beräknas vara
klar det första kvartalet 2018. Strategin ska vara
vägledande för den fortsatta inriktningen för miljö,
klimat, energi och social hållbarhet.
En ungdomsstrateg anställdes under hösten för
att utveckla arbetet med ungas inflytande och med
den regionala ungdomsstrategin.
Den fördjupade översiktsplanen över centrala
Mora var utställd för samråd. Planen möjliggör flera
nya områden för bostadsbyggande och förtätning i
befintlig bebyggelse. Inbjudan till markanvisning för
det nya bostadsområdet Måmyren gick ut i början
av sommaren och under hösten tecknades de första
avtalen för bostadsbyggande.
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Kommunstyrelsen beslöt att aktualisera översikts
planen och antog ett nytt bostadsförsörjnings
program. Därmed kunde kommunen söka statliga
bidrag för bostadsbyggande. För 2017 beviljades
2,6  mkr. Länsstyrelsen beviljade drygt 9 mkr i bidrag
för efterbehandling av marken där Ströms sågverk
låg. Bidraget ska gå till sanering av området för befintliga bostäder och inför framtida bostadsbyggande.
Arbetet med åtgärder som framkom efter riskoch sårbarhetsanalysen 2015 om extraordinära
händelser fortsatte. Analysen uppdateras 2018.
Polisanmälningarna från kommunens verksamheter
ökade något, från 122 till 130 stycken. Skadegörelse
och inbrott var de främsta orsakerna. I samarbete
med polisen genomförde kommunen ett antal förebyggande åtgärder.
Det är mycket viktigt att kommunen följer och kan
visa hur hela organisationen arbetar för att anpassa
sig till den nya europeiska dataskyddsförordningen,
GDPR. Ett strukturerat arbete pågår för att se till att
Mora följer förordningen från och med maj 2018.
Kommunens ambition är att delta när ett läns
gemensamt e-arkiv bildas.
Mora kommun tog emot 139 nyanlända personer. Det är fortfarande svårt att hitta bostäder till
alla och några personer blev därför placerade på
tillfälliga boenden i väntan på en permanent bostad.
Integrationsenheten arbetade med flera projekt. År
2018 ökar enheten arbetet med att fler nyanlända
ska klara sin egen försörjning istället för att bli beroende av försörjningsstöd.
Ett nytt livsmedelsavtal började gälla den 1 oktober. Det ska öka graden av svenskproducerad och
närodlad mat i verksamheterna.
Kommunikationsenheten började arbetet med
kommunens nya webbplats i samarbete med Orsa,
Älvdalens och Vansbro kommuner. Mora kommun
fick ny grafisk form, logotyp, budskapsmanual och
bildriktlinjer. Under 2018 behöver kommunen ett
ramavtal för kommunikationstjänster och skapa en
kommunikationspolicy.

Kommunstyrelsen

Kommundirektör Peter Karlsson med delar av personalen på kommunledningen: Ulrika Kånåls, Omar Farah,
Nina Andersson, Pär-Johan Jönsson, Tove Färje, Ola Abrahamsson och Kristina Hållmats.
Komponentavskrivning för kommunens fastig
heter infördes. Därför flyttades planerat underhåll
från driftredovisningen till investeringsredovisningen. Det påverkade även internhyran i fastigheterna. År 2018 införs komponentavskrivning för
gator, vägar och stadsnät. Riktlinjerna för investeringar och exploateringsverksamhet revideras och en
ny styrmodell och resursfördelningsmodell tas fram.

Ekonomi
Kommunstyrelsen, som helhet, redovisar ett överskott på 4 153 tkr för 2017 jämfört med budget.
Kommundirektör redovisar ett underskott
(-1 878 tkr) för 2017 vilket till största delen beror
på att ett antal utredningar genomförts som inte
fanns med i budget, bland annat kostutredning
samt genomlysning för- och grundskolenämnd och
Socialnämnd.
Kanslichef redovisar ett överskott (+1 995 tkr) för
2017 vilket beror på att kostnaderna för telefonin har
varit svåra att beräkna 2017 med anledning av att
IS/IT har tagit över hanteringen. Kostnaderna blev

betydligt lägre än budgeterat. Även kostnaderna för
förvaltning av kommunens ärendehanteringssystem
blev lägre än budgeterat.
Integrationsenheten redovisar ett överskott
(+1 120 tkr) för 2017 vilket beror på utbetalda medel
från Migrationsverket, detta då den exakta storleken
på utbetalda bidrag är svår att budgetera på förhand.
Näringslivschef redovisar ett underskott (-1 768 tkr)
för 2017 då kostnaderna för kollektivtrafiken har varit
osäkra 2017 vilket resulterade i ett underskott.
Ekonomichef redovisar ett överskott (+1 966 tkr)
för 2017. Ekonomichefsposten har varit vakant
under en stor del av året vilket medfört lägre
personalkostnader. Underbemanning har också gjort
att vissa utvecklingsinsatser inte hunnits påbörjats.
Upphandlingsenheten redovisar ett överskott
(+808 tkr) för 2017 vilket beror på att intäkterna
från administrativa ersättningar från företag som
vunnit upphandlingar ökade betydligt under 2017.
Detta resulterade i ett större överskott.
Fackliga organisationer redovisar ett överskott
(+522 tkr) för 2017 vilket beror på att facklig tid inte
nyttjades i den utsträckning som var budgeterad.
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Kommunstyrelsen

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Årets investeringar, nettoinvesteringar
Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

6 877
4 200
11 077

12 415
6 224
18 639

– 37 168 – 36 795
– 4 768
– 3 970
– 923
– 910
– 68 770 – 73 264
– 111 629 – 114 939
– 100 552

– 96 299

5 538
2 024
7 562

18 514
5 349
23 863

374 – 39 620
798
– 4 801
13
– 968
– 4 494 – 64 074
– 3 309 – 109 463
4 253

– 85 600

Utfall per verksamhetsområde
(tkr)

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016

Kommundirektör
– 3 468
KS utvecklingsmedel
– 7 900
Säkerhets
samordnare
– 1 505
Kanslienhet
– 9 917
Politisk verksamhet
– 7 536
Moras
överförmyndare
– 2 624
Integrationsenheten
– 78
Utvecklingsenheten – 40 946
Kostenhet
(cafeteria)
– 218
Kommunikations
enheten
– 4 336
Ekonomienheten
– 7 989
Upphandlings
enheten
– 1 865
Personalenheten
– 11 078
Fackliga
organisationer
– 1 092
Summa
– 100 552
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– 5 354
– 7 966

– 1 886
– 66

– 3 030
– 7 097

– 1 297
– 7 982
– 7 727

208
1 935
– 191

– 873
– 9 520
– 7 185

– 2 313
1 042
– 42 226

311
1 120
– 1 280

– 2 089
3 398
– 36 586

– 256

– 38

– 37

– 3 734
– 6 023

602
1 966

– 3 564
– 6 512

– 1 057
– 10 837

808
241

– 1 375
– 10 414

– 570
– 96 299

522
4 253

– 718
– 85 600

(tkr)
Genomfart Mora
ID-hanteringssystem
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
437
123
560

Personalredovisning
Personalredovisning

2017

2016

Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

110
8,4

138
7,4

Utfall
2017

Utfall
2016

53 401
75
4
17

52 053
74
8
11

Nyckeltal
Nyckeltal
Antal leverantörsfakturor
- varav andel elektroniska, procent
Antal mottagna motioner
Antal mottagna medborgarförslag

Överförmyndare gemensam
Överförmyndare: Ola Blumenberg
Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna

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.

Verksamhet
Verksamheten märkte av en stor nedgång i antalet
ärenden, från 78 vid årets början till 34 ärenden vid
årets slut, gällande ensamkommande barn. Antalet
ärenden för gamla och sjuka var i princip oförändrat. En del personalförändringar innebar att det tog
längre tid med granskningen av årsräkningar än planerat. I övrigt löpte verksamheten på utan andra fördröjningar i handläggningen.

Regeringen införde ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga. Det
nya systemet innebär att en enhetlig schablonersättning betalas till anvisningskommunen. Ersättningen
ska täcka transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader
samt kostnader för god man och andra relaterade
kostnader. Syftet är att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar,
minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten. År 2018 har kommunen därmed
inte längre rätt att återsöka faktiska kostnader för
ensamkommande barn hos Migrationsverket. För
att klara förändringen har överförmyndaren bland
annat sänkt arvodet till de gode männen.

Framtid
Myndigheten behöver arbeta för att behålla och
rekrytera nya gode män.

Överförmyndarkontoret. Från vänster: Josef Szabó, Linda Adler, Kristina Svedlert, Annelie Björkman,
Jeanette Gunnarsson, Katrin Svensson, Carina Jannesson.
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Ekonomi
Överförmyndarkontorets kostnader 2017 blev cirka
1 400 tkr lägre än budgeterat. I takt med att antalet ärenden om ensamkommande ökade kraftigt
2015 och 2016 utökades kontorets verksamhet.
Under 2017 sjönk antalet ärenden och verksamheten anpassades därefter, vilket resulterade i lägre
personalkostnader än beräknat. Överskottet återbetalades till de samverkande kommunerna. För
Moras del innebar det en återbetalning på cirka
+384 tkr jämfört med budget.

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

5 316
5 316

3 877
3 877

– 1 439
– 1 439

4 485
4 485

– 4 366
– 264

– 3 276
– 193

1 090
71

– 3 574
– 190

– 686
– 5 316

– 408
– 3 877

278
1 439

– 721
– 4 485

0

0

0

0

Personalredovisning

2017

2016

Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

6
13,1

6
8,9

Personalredovisning

Nyckeltal

Antal aktiva ärenden (årets slut)
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Utfall
2017

Utfall
2016

346

384

Valnämnd
Ordförande:
Nils Carlsson
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning:
Kommunledningskontoret

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.

Verksamhet
Inget val eller folkomröstning genomfördes i Mora
2017.
Valdistriktsindelningen inför de allmänna valen
2018 är förändrad. Nya gränsdragningar har genomförts i de flesta valdistrikt och ett nytt valdistrikt
har inrättats. Den nya indelningen innebär att
valdistrikten är ungefär lika stora sett till antalet
röstberättigade. Förhoppningen är att det ska bidra
till en bättre tillströmning av väljare till kommunens
vallokaler under valdagen.
I övrigt hade nämnden ingen verksamhet 2017.

Ekonomi
År 2017 genomfördes inga val och valnämnden hade
enbart kostnader för arvode till valnämndens ord
förande.

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

– 55

– 12

43

–7

– 55

– 12

43

–7

– 55

– 12

43

–7
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Mora Brandkår
Ordförande:
Anna Hed
Räddningschef: Johan Szymanski

Mora och Orsa kommuner har en gemensam rädd
ningschef. Målet för verksamheten är att minska
antalet olyckor och öka förmågan hos befolkningen
att hantera olyckor. Brandkåren har 22 heltids- och
26 deltidsanställda brandmän.

Verksamhet
Brandkåren bedrev verksamhet med målet att minska
antalet olyckor och öka förmågan hos enskilda att
hantera olyckor. Det nationella målet i lagen om
skydd mot olyckor är att färre ska omkomma, färre
skadas och mindre ska förstöras till följd av olyckor.
Utredningen av ett gemensamt räddningstjänst
förbund påbörjades och beräknas vara klar 2018.

Från vänster: Henrik Johnsson, Emil Svensson, Johan Bodins.
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Förebyggande
Det olycksförebyggande arbetet fortsatte att fokusera på riskgrupper, där äldre var den stora gruppen.
Brandkåren började göra hembesök tillsammans med
hemtjänsten. Vid besöken inventeras brandrisker som
åtgärdas om möjligt. Hjälpbehovet hos de äldre är
stort om en brand uppstår, då de själva i många fall
inte kan sätta sig i säkerhet. Brandkåren och social
förvaltningen kommer därför att installera rökdetektorer som kopplas till trygghetslarmet och SOS Alarm,
vilket innebär att brandkåren får ett tidigt larm.
Likaså fortsätter brandkåren att utbilda elever i
grundskolan, för att de ska ha med sig olycksförebyggande kunskaper redan från andra klass, kunskaper som sedan byggs på vartefter eleverna blir äldre.

Tillsyn utfördes enligt tillsynsplanen. Mora, Orsa
och Älvdalen har sedan oktober 2017 gemensam
myndighetsutövning när det gäller förebyggande
brandskydd. I samband med SKL:s kvalitetsmätning
bland landets 290 kommuner utsågs Mora Brandkår
till den bästa utföraren av brandtillsyn i landet.
Personalen i kommunkoncernen deltar inte i grund
läggande brandskyddsutbildning i den utsträckning
som kommunfullmäktige beslutat. Orsaken är att
verksamheterna anmäler för få deltagare. All personal
i kommunkoncernen ska genomgå brandskydds
utbildning vart tredje år. Utfallet 2017 var 181 utbildade
personer. Sett till det totala antalet anställda borde det
ha varit 600.

Operativt
Antalet larm fortsätter att öka. År 2017 innebar en
ny rekordnivå med 557 larm. Flera allvarliga olyckor
inträffade, bland annat en större brand på Mora lasarett. En stor ladugårdsbrand i Utanmyra på Sollerön
spred sig mellan gårdarna. Tidigt i januari 2017 inträffade en lastbilsbrand som medförde att riksväg 70
stängdes av i över 40 timmar. Många händelser ställde
stora krav på ledning av komplexa räddningsinsatser.

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
1 764
Summa intäkter
1 764
KOSTNADER
Personalkostnader – 15 050
Lokalkostnader
– 986
Kapitalkostnader
– 1 244
Övriga kostnader
– 2 524
Summa kostnader – 19 804
NETTOKOSTNAD,
RAM
– 18 040

2 799
2 799

1 035
1 035

2 319
2 319

– 14 971
– 992
– 1 166
– 3 557
– 20 686

79
–6
79
– 1 033
– 881

– 14 354
– 969
– 1 463
– 3 269
– 20 055

– 17 887

154

– 17 736

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr)
Båtmotor räddningsbåt 3099
Motorspruta Gävunda brandvärn
Ledningsfordon 3080
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
0
0
533
533

77
91
0
168

2017

2016

28
0,6

24
1,4

Utfall
2017

Utfall
2016

877 kr
557 st
1,53 st

874 kr
549 st
1,50 st

23,2 %

26,2 %

7,4 %
10,6 %

5,2 %
10,7 %

Framtid
För närvarande pågår utredningen om ett framtida
räddningstjänstförbund i norra och västra Dalarna.
Totalt ingår sex kommuner (Mora, Orsa, Älvdalen,
Leksand, Vansbro och Malung-Sälen). Målet är att
öka robusthet och slagkraft samt att öka organisa
tionens förmåga och kompetens.
Upphandlingen av en ny brandstation avslutades
och byggstarten planeras till våren 2018. Inflyttningen i den nya stationen beräknas till december
2019. I samband med det ökar kostnaderna.

Ekonomi
Verksamheten fortgick enligt plan, dock med flera
större reparationer. Bland annat lagades höjdfordonet för nära 300 tkr. Anledningen till att brandkåren
ändå nådde ett positivt resultat var en kraftig ökning
av intäkterna för myndighetsutövning. Ökningen
berodde delvis på många tillståndsärenden för
brandfarliga och explosiva varor.
Utbildningsverksamheten dras fortfarande med
underskott, främst för att kommunens egna anmälningar till grundläggande brandskyddsutbildning inte
heller 2017 uppnådde kommunfullmäktiges mål.

Personalredovisning
Personalredovisning
Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

Nyckeltal
Nyckeltal
Kostnad per invånare avseende
räddningstjänst
Totalt antal larm (även förstärkning)
Larm per dygn
Andel onödiga automatiska brandlarm
(enbart Mora kommun)
Andel brand i byggnad (enbart Mora
kommun)
Andel trafikolyckor (enbart Mora kommun)
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För- och grundskolenämnd
Ordförande:
Rose-Marie Bogg
Förvaltningschef: Inga-Lena Spansk
Förvaltning:
För- och grundskoleförvaltningen

I Mora kommun finns 18 kommunala förskolor, 11 fristående förskolor och 4 familjedaghem. Totalt fanns
924 barn i kommunal förskola 2017. Grundskolan
omfattar 12 kommunala skolor, inklusive särskolan,
med 2 246 elever och en friskola med 71 elever. Kommunen har 13 fritidshem, varav 2 är fristående.

Prioriterade
områden

Genomförda aktiviteter

Lokaler

Två förskoleavdelningar startades. En förstudie
om utbyggnad av förskolorna Tuvan och
Rödmyren beslutades. Ytterligare en modul
sattes upp vid Bjäkenbackens skola. En utredning
om lokaler för högstadiet pågick. Flytten av
Våmhus förskola till Våmhus skola beslutades. Ett
beslut fattades om att öppna en familjecentral,
dit öppna förskolan och elevhälsoenheten flyttar.
En skolbibliotekscentral startade. Beslut fattades
om en kulturpedagogisk plan och arbetet
startade under höstterminen. Satsningarna
på kompetensutveckling och karriärtjänster
fortsatte. Kommunen ingick ett samverkansavtal
med Skolverket inom ramen för Samverkan för
bästa skola.
Arbetet med handlingsplanen för rekrytering
fortsatte. Nämnden samverkar med Högskolan
Dalarna om den arbetsintegrerade utbildningen
där Mora har tre studenter.

Verksamhet
Skolinspektionens tillsyn resulterade i att det systematiska kvalitetsarbetet förstärktes. Ett antal planer arbetades fram och förankrades i verksamheten, som till
exempel studie- och yrkesvägledarplanen, biblioteks
planen och planer mot kränkande behandling.
Följande utredningar pågick under året: en utredning av kvalitet och kostnadseffektivitet i för- och
grundskolan, en lokalutredning med fokus på de två
högstadieskolorna och gymnasiet, en uppföljande
revision av styrning och ledning av grundskolans
verksamhet och en nulägesanalys inom ramen för
Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola.

Resultat

Rekryteringar

Personal på Färnäs skola, fr. v. Åsa Gilljam, Helena Snitt, Josefine Lindgren och Tina Hagafors.
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Silvia Wiklund och Mainy Andersson på Hindrikshedens förskola.

Förskolan

Åtgärder för att nå måluppfyllelse

Antalet barn i förskolan ökade, vilket beror på ökade
födelsetal och inflyttning. Det innebar att lokal
frågan för förskolan prioriterades. Inom området
resultat arbetade förskolan med tillgängliga lär
miljöer, it i lärandet och pedagogisk dokumentation.

Inom ramen för Samverkan för bästa skola pågår
insatser för att öka likvärdigheten och höja resultaten.
Högstadielärarna började under höstterminen ett
utvecklingsområde för likvärdig planering och bedömning. Arbetet med tillgängligt lärande fortsätter och en
strategi tas fram. Arbete med Skolverkets riktmärken
för mindre barngrupper i förskolan påbörjades. I Mora
var snittet per avdelning i förskolan 17,4. Det kan jämföras med Skolverkets rekommendationer om 6–12
barn per avdelning för åldern 1–3 år och 9–15 för
barn 4–5 år.

Grundskolan
Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka, från
2 200 elever läsåret 2016/2017 till 2 260. Inom området
resultat arbetade grundskolan med likvärdig betygssättning och bedömning, tillgängliga lärmiljöer och förbättrad måluppfyllelse för läs- och skrivfärdigheterna.

Analys och måluppfyllelse
Det strategiska målet är att Moras förskolor och grundskolor ska utvecklas och nå bättre resultat än tidigare
år. Måluppfyllelsen ökade och resultaten förbättrades.
Antalet behöriga till gymnasiet ökade till 80 procent
(77), meritvärdet i årskurs 9 ökade till 213 poäng (203),
antalet elever som uppnådde målen i årskurs 6 ökade
till 86 procent (80) och antalet som hade en positiv syn
på undervisningen i årskurs 8 ökade. Nöjdhetsgraden
med den pedagogiska verksamheten i förskolan var
oförändrad. Antalet elever som hade en positiv syn på
undervisningen i årskurs 5 minskade. Resultaten kan
fortfarande förbättras, eftersom Mora har goda socio
ekonomiska förutsättningar.

Framtid
I samverkan med Skolverket och förskola, förskole
klass, grundskola, fritidshem och grundsärskola tas
åtgärdsplaner fram för tre områden: likvärdig undervisning, tillgängliga lärmiljöer och styrkedjan. Arbetet
ska pågå under tre år. När pågående lokalutredningar
och nyckeltalsutredning är klara, bör en skolorganisation fastställas för ett effektivt personal- och lokal
utnyttjande med hög kvalitet i alla verksamheter.
Ett antal statliga reformer ska genomföras med start
2018, till exempel obligatorisk lovskola, obligatorisk
praktik på högstadiet, obligatorisk förskoleklass,
moderna språk i årskurs sex och stadieindelad timplan.
Reformerna är kostnadsdrivande.
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Ekonomi
Kommentarer och analys av utfall:
Intäkterna i form av statsbidrag och taxor ökade.
Övriga intäkter påverkades av att kostnaderna för
nyanlända och för undervisning i svenska som andraspråk inte täcktes upp av intäkter från Migrations
verket eller schablonersättning för nyanlända. Dessutom såldes tjänster i mindre omfattning än tidigare.
Personalkostnaderna påverkades inom tre områden. Grundskolan hade svårt att hålla ramen för
grundbemanning enligt resursfördelningsmodellen
och behoven av särskilt stöd ökade. Samlokaliseringen av särskolan och tjänstledigheter som inte
tillsattes bidrog till minskade personalkostnader. I
ledningsorganisationen, administrationen och i den
pedagogiska verksamheten gjordes besparingar.
Den framskjutna inflyttningen i familjecentralen
gav en hyresbesparing.
Kostnaderna för tjänster köpta av IS/IT, skolskjutsar, psykologtjänster och köp av tjänster från
fristående verksamheter var mindre än beräknat.
Besparingar på förbrukning och fortbildning skedde.
Måltidskostnaderna ökade.

Kommentar till årets investeringar:
Orsakerna till årets avvikelse var behov av upprustning av utemiljö, start av ny verksamhet och arbetsmiljöåtgärder.

Vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans:
Nämnden beslutade om effektiviseringsåtgärder för
9,5 mkr. Av dem genomfördes 7,3 mkr. Åtgärder för
2 mkr i förskolan kunde inte genomföras.

Kommentar förändring budget-prognos-utfall:
Förvaltningen redovisade i verksamhetsuppföljning
2 en prognos på –14 960 tkr.
Årets utfall var –3 199 tkr
Förändring från uppföljning till bokslut: +11 761
tkr, vilket kan förklaras med:
Ökade intäkter: Interkommunal ersättning, schablonersättning för nyanlända och statsbidrag.
Minskade intäkter: momsintäkter och försäljning
av tjänst.
Ökade kostnader: köp av kostenheten och företags
hälsa.
Minskade kostnader: interkommunal ersättning,
personalkostnader, skolskjutsar, fortbildning, läromedel, förbrukning, handledning, köp av tjänster från
bland annat IS/IT-enheten och fristående verksamheter.
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Driftredovisning nämnd
(tkr)

Årets investeringar, nettoinvesteringar
Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

14 378
34 080
48 458

17 882
30 361
48 243

3 504
– 3 719
– 215

16 635
31 710
48 345

–258 191 – 264 178
– 49 721 – 48 990
– 2 277
– 2 255
– 92 747 – 90 497
– 402 936 – 405 920

– 5 987 – 244 834
731 – 48 900
22
– 2 864
2 250 – 87 610
– 2 984 – 384 208

– 354 478 – 357 677

– 3 199 – 335 863

Utfall per verksamhetsområde
Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016
Barn- och
utbildningskansli
– 18 973 – 17 616
För- och grundskola –232 868 – 233 416
Särskilt stöd
– 26 949 – 34 186
Obl särskolan
– 6 480
– 5 286
Elevhälsa
– 14 001 – 12 100
Måltider kostenhet – 25 765 – 26 371
Fristående enheter – 29 442 – 28 702
Summa
– 354 478 – 357 677

1 357 – 16 490
– 548 – 228 551
– 7 237 – 22 935
1 195
– 5 073
1 901
– 9 608
– 606 – 24 736
741 – 28 470
– 3 199 – 335 863

(tkr)
IT-verktyg
Inventarier
Lokaler
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
52
1 542
387
1 981

0
3 137

Personalredovisning

2017

2016

Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

513
5,2

502
5,5

Utfall
2017

Utfall
2016

5
6,5
19,6
16
10,5
3,1

5,1
6
18,4
22,3
10,9
3,4

3 137

Personalredovisning

Nyckeltal
Nyckeltal
Barn per årsarbetare - förskola
Barn per anställd - pedagogisk omsorg
Barn per årsarbetare - fritidshem
Elever per lärare - förskoleklass
Elever per lärare - grundskola
Elever per lärare - grundsärskola

Utfall 2017 avser verksamhetsåret 2016 och läsåret
16/17.
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Socialnämnd
Ordförande:
Malin Höglund
Förvaltningschef: Justin Cruseman
Förvaltning:
Socialförvaltningen

Socialnämnden är kommunens största arbetsgivare
med 770 medarbetare. Nämnden har ansvar för
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser
till barn, ungdomar och vuxna.
Socialnämnden har också hand om arbetspolitiska
åtgärder, mottagande av ensamkommande flykting
barn och -ungdomar samt alkohol- och tobakstillstånd
och tillsyn.

Verksamhet
Vård och omsorg
Det första halvåret saknades platser i särskilt
boende. Som mest väntade 40 personer på platser,
antingen på korttidsavdelning eller i hemmet med
hemtjänst. Socialnämnden hade höga kostnader för
utskrivningsklara patienter på lasarettet och köpte
platser på korttidsboendet i Orsa under en period.
I juni öppnades det nya boendet Ekbacken med
32 platser och behovet av korttidsplatser minskade.
Vid årets början fanns 42 korttidsplatser, vid årets
slut 25, inklusive demensplatser. Då fanns heller
ingen kö till särskilt boende eller demensboende,
däremot var det hög efterfrågan på korttidsplatser,
varför ytterligare neddragningar inte är aktuella.
Hemtjänstens kostnader var höga under första
halvåret beroende på att flera brukare fick lov
att bo kvar hemma på grund av platsbristen vid
särskilt boende.
Det blir allt svårare att rekrytera personal till
äldreomsorgen. Sommarsemestern löste sig på ett
bra sätt, trots brist på utbildade vikarier, men kostnaderna blev högre än budgeterat, eftersom större
utbildningsinsatser behövdes för att vikarierna
skulle bli trygga i sin roll.
En utredning av kostförsörjningssamarbetet
mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun
påbörjades. Förslag om framtida kostsamverkan
bereds vidare 2018.
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Stöd och omsorg
Individ- och familjeomsorgen lyckades vända trenden och sänka kostnaderna för placeringar av barn
och ungdomar. Ett eget stödboende för barn och
ungdom samt ensamkommande barn och unga startade. Antalet ensamkommande barn har minskat,
eftersom Migrationsverket har skrivit upp flera av
dem i ålder och de har skrivits ut från kommunen.
Antalet stödboendeplatser var vid början av året 26
och vid årets slut 20.
Placeringar av vuxna med missbruk minskade
avsevärt under våren, sedan kommunen startade
egen öppenvård med ett strukturerat program.
Kostnaden för placeringar i individ- och familje
omsorgen barn och ungdomar och vuxna med
missbruk sänktes med 2 mkr.
Ett nytt LSS-boende där driften lagts ut på entreprenad startade i mars, men från och med augusti
drivs det i kommunal regi. Entreprenören fick inget
tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.
Försäkringskassan är mer restriktiv vid beviljande
av personlig assistans efter ett antal domar. Det
medförde att ärenden och kostnader från assistansbolag hamnade hos kommunen.
Socialpsykiatrin hade ökade behov, där flera personer fick insatser i form av boendestöd och särskilt
boende, men också några fall där individerna var
dömda till rättspsykiatrisk vård, vilket medför högre
krav på bemanning, bland annat vaken nattpersonal.
En bilpool byggdes upp och sköts av arbete och
utveckling, som tar hand om förvaltningens bilar.
Arbete och utveckling har också ansvaret för
kommunens extra tjänster. Individerna får börja sina
första 2–4 veckor med en arbetsförmågebedömning,
för att enheten ska kunna hitta den verksamhet som
passar bäst.
Ett nytt ersättningssystem med kraftigt sänkta
ersättningar för mottagande av ensamkommande
barn och ungdomar trädde i kraft i juli.
Den nya upphandlingen av e-tjänster blev klar. En
it-strategi för e-tjänster tas fram med IS/IT.

Socialnämnd

Personal på Emmagården, från vänster: Gunilla Andersson, Anna-Karin Lindkvist, Carolina Bäckman, Maria Andersson.

Måluppfyllelse
Målet att erbjuda tidiga insatser anses uppnått
genom olika hemmaplanslösningar för barn, ungdomar och vuxna med missbruk. Målet att arbeta
brottsförebyggande bör uppnås genom arbetet i
Centrum mot våld.
Nattfastan i kommunens särskilda boenden var för
lång på nästan alla enheter och ett arbete pågår för att
förbättra resultatet. Efterlevnaden av basala hygienrutiner har blivit bättre, men är fortfarande inte bra.
Målet attraktiv arbetsplats uppnåddes delvis.
Medarbetarna upplevde sig prestera väl, ha tillräckliga kunskaper, vara motiverade i arbetet, söka efter
information, ta initiativ till utveckling samt ta ansvar
för att nå mål och för sin hälsa. Förbättringsområden
är arbetssituationen och upplevelsen av stress samt
efterfrågan på feedback och nyttjandet av MittMora.

Ekonomi
Socialnämndens verksamheter redovisade ett överskott på 2,8 mkr. Främsta anledningen var att verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar
genererade överskott.
Kommunen fick mer statsbidrag för ensamkommande barn och ungdomar samt högre intäkter för
vårddagsavgifter och hyror i äldreomsorgen. Under
ett antal år har statsbidrag förts över mellan åren,
men från 2017 förs inte statsbidragen för Senior Alert

och Priomedel i socialpsykiatrin över. Arbete och
utveckling bedrev verksamheten Mora Återbruk i
provisoriska lokaler, vilket innebar lägre försäljning.
Äldreomsorgen hade högre personalkostnader
beroende på fler hemtjänsttimmar på grund av
brist på platser i särskilt boende det första halvåret.
Under hösten stämde personalkostnaderna i hemtjänsten med de budgeterade. För särskilt boende
redovisades ett underskott på 1 mkr, som skulle ha
varit högre om inte korttidsboendet Gläntan redo
visat ett överskott på 2,5 mkr. Sommarmånaderna
var kostsamma för båda verksamheterna.
LSS och socialpsykiatrin hade ökade personalkostnader på grund av personalförstärkningar för att
klara brukarnas behov.
I övriga kostnader fanns både positiva och
negativa avvikelser. Större negativa avvikelser var
köp av korttidsplatser från Orsa och kostnader för
färdigbehandlade patienter från landstinget, personlig assistans, inhyrd personal, förbandsmaterial och
inkontinensprodukter.
Det ekonomiska resultatet för verksamheten ser
positivt ut totalt, men statsbidragen för ensamkommande barn och ungdomar, Senior Alert och
Priomedel för socialpsykiatrin täckte underskott i
verksamheterna. De täckta kostnaderna kvarstår
2018 och underskottet beräknas till cirka 15 mkr.
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Socialnämnd

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Årets investeringar, nettoinvesteringar
Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

70 502
63 647
134 149

82 780
66 907
149 687

12 278
3 260
15 538

107 523
65 568
173 091

–375 834 – 382 376
– 57 122 – 59 811
– 1 409
– 1 240
–200 801 – 204 444
– 635 166 – 647 871

– 6 542 – 357 273
– 2 689 – 54 444
169
– 1 265
– 3 643 – 220 646
– 12 705 – 633 628

– 501 017 – 498 184

2 833 – 460 537

Utfall per verksamhetsområde
Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016
Administration
och förvaltning
Bemannings
enheten
Vård och omsorg
Hemtjänst
Säbo
HSR/Säbo
HSR/Ordinärt
boende
Stöd och omsorg
LSS
Arbete och
utveckling
Socialpsykiatri
IFO, vuxen
IFO, barn och
ungdom och EKB
Summa

42

– 29 209

– 28 968

241

– 21 421

– 6 154
– 6 210
– 281 996 – 284 101
– 86 255 – 88 380
– 157 411 – 157 905
– 22 775 – 23 643

– 56
– 5 346
– 2 105 – 265 360
– 2 125 – 88 168
– 494 – 142 139
– 868 – 23 425

– 15 555 – 14 173
– 183 658 – 178 905
– 84 518 – 90 560

1 382 – 11 628
4 753 – 168 099
– 6 041 – 81 303

– 20 732
– 23 208
– 25 825

– 21 406
– 23 819
– 23 639

– 29 375 – 19 481
– 501 017 – 498 184

– 673
– 612
2 186

– 18 125
– 25 843
– 25 048

9 893 – 17 780
2 833 – 460 226

(tkr)
Inventarier Ekbacken
Inventarier arbete och utveckling
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
1 325
207
1 532

0
0
0

Personalredovisning

2017

2016

Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

756
10,4

736
9,7

Utfall
2017

Utfall
2016

439
145
229

438
147
195

92

116

25

42

1 118

933

77

----

83

----

88

----

Personalredovisning

Nyckeltal
Nyckeltal
Antal brukare i hemtjänsten per månad i
genomsnitt
Antal personer med enbart trygghetslarm
Antal platser särskilt boende i december
Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde
Antal utförda hembesök i hemsjukvården
Antal platser korttidsboende/växelvård,
genomsnitt
Antal boende i gruppbostad
Boendestöd antal timmar per månad i
genomsnitt
Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel
procent
Ej återaktualiserade vuxna med
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel procent
Ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel procent

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

Tekniska nämndens primära uppdrag är att se till
att kommunens anläggningar och lokaler uppfyller
lagstadgade krav och behåller sitt ekonomiska värde
genom god skötsel och systematiskt underhåll.

Verksamhet
Året 2017 handlade till stor del om nämndens ekonomi, det stora underhållsbehovet och att bringa
ordning och reda i nämndens verksamheter. Genom
flera beslut skapade nämnden bättre förutsättningar
inför framtiden, bland annat genom att målmedvetet
förtydliga det långsiktiga behovet av underhålls
medel för vägnät och lokaler, men också behovet av
att fördela lokalkostnaderna på ett bättre sätt.
Det handlade också om den fortsatta centrum
utvecklingen, ombyggnad av Mora ishall, planering

inför byggandet av den nya räddningsstationen samt
invigning av det nya LSS-boendet och det nya särskilda boendet. Två exploateringsområden blev färdiga, dels Måmyren, som är ett nytt bostadsområde,
dels Örjastäppan som är en utökning av det befintliga
industriområdet. Stadsnätsutbyggnaden fortsatte och
vid årsskiftet beräknades över 90 procent ha tillgång
till eller möjlighet att ansluta sig till Moras stadsnät.
Försäljningen av Sollerö kommunalhus var en viktig händelse och nämnden fortsätter avveckla fastig
heter som inte anses vara av strategisk betydelse.
Tekniska nämnden prioriterade uppföljningen av
kommunens större driftentreprenör, där det fort
farande fanns en hel del synpunkter på både lokalvård och utemiljöer. Nämnden beslutade att inte
förlänga avtalet. Nya upphandlingar för tjänsterna
genomförs de närmsta åren.

Driftgruppen, från vänster: Kjell Runsten, Joakim Nordin, Johnny Nygårds, Jonas Håll.
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Teknisk nämnd

I snöslungan: Petrus Stenqvist Ryen.

Måluppfyllelse och analys
Det primära uppdraget för nämnden är att se till att
kommunens anläggningar och lokaler uppfyller lagstadgade krav och behåller sitt ekonomiska värde.
Nämnden klarade inte uppdraget inom ramarna och
internhyrorna 2017.
Uppföljningen fortsätter för energitjänste
projektet och driftoptimering sker kontinuerligt
med fokus på energiförbrukning. Arbetet med fler
tomter pågår.
Stadsnätsutbyggnaden har bidragit till förbättrade
kommunikationer i Mora, liksom ombyggnaden av
ishallen och satsningen på den nya kamratgården
vid skidstadion till ett rikare föreningsliv. Planer
ingen av ombyggnaden av gågatan och övriga insatser för ett vackrare Mora syftar till att stärka ortens
attraktionskraft och gynna centrumhandeln.
Efterfrågan på attraktiva tomter för bostäder,
handel och industri fortsätter att vara stark. Det är
viktigt att ge företagare och privatpersoner möjlighet
att etablera företag respektive bygga bostäder. Skolan behöver bättre och mer ändamålsenliga lokaler,
något som både Mora gymnasium och för- och
grundskolan prioriterar. Kommunens fritidsanläggningar har stora upprustningsbehov som behöver
lyftas och diskuteras.

anläggningar. De strategiska investeringarna behöver prioriteras, bland annat centrumutveckling,
stadsnätsutbyggnad, räddningsstationen, genomfart
Mora och fortsatt exploatering av områden för handel, industri och bostäder.

Ekonomi

Framtid

Budgeten för nämnden uppgick till cirka 202 mkr.
Verksamheten hade en ramfinansiering på cirka
59 mkr, 143 mkr finansierades i huvudsak via
internhyror, men även via externa hyror och arrenden, stadsnätet och annan extern försäljning.
Tekniska nämnden redovisade för helåret 2017 ett
överskott mot budget på 3,4 mkr.
Budgetavvikelser och händelser som påverkade
nämndens ekonomi under året:
• ökade intäkter för skogsförsäljning och arrenden
• ökad försäljning av säsongsbetonade intäkter
som spåravgifter och liftkort
• lägre personalkostnader
• lägre kapitalkostnader
• lägre lokalvårdskostnader
• låga försäljningsintäkter för vindkraftscertifikat
• ökade kostnader för felavhjälpande underhåll
• ökade kostnader för skadegörelse
• ökade kostnader för vinterväghållning.

Prioriteringen för nämnden är att fortsätta utveckla
och effektivisera verksamheterna, att tillhandahålla god service samt ändamålsenliga lokaler och

För att uppnå en ekonomi i balans rådde återhållsamhet i det planerade underhållet.
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Teknisk nämnd

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Årets investeringar, nettoinvesteringar
Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
1 835
1 860
25
2 044
Övriga intäkter
141 569 142 540
971 133 717
Summa intäkter
143 404 144 400
996 135 761
KOSTNADER
Personalkostnader – 18 993 – 18 089
904 – 17 724
Lokalkostnader
– 584
– 584
0
– 584
Kapitalkostnader
– 64 167 – 63 138
1 029 – 58 294
Övriga kostnader –118 531 – 118 015
516 – 116 986
Summa kostnader – 202 275 – 199 826
2 449 – 193 588
NETTOKOSTNAD,
RAM
– 58 871 – 55 426
3 445 – 57 827
Lokalkostnader avser de kontorslokaler i kommunhuset som tekniska
förvaltningen nyttjar.

Utfall per verksamhetsområde
Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016
Tekniska nämnden
Väg och park
Fastigheter
Fritidsanläggningar
Servicegruppen
Skog och mark
Energirådgivare
Stadsnät
Administration
Summa

0
– 35 355
6
– 22 044
0
– 1 017
0
– 181
– 280
– 58 871

0
– 35 484
557
– 21 601
0
– 300
0
1 423
– 21
– 55 426

0
– 129
551
443
0
717
0
1 604
259
3 445

(tkr)
Gäller den samlade investeringsvolymen
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
72 946

75 019

2017

2016

34
4,1

35
4,5

Nyckeltal

Utfall
2017

Utfall
2016

Energiförbrukning, kWh/m2
Eluppvärmda byggnader, antal
Vindkraftsproduktion, MWh
Trafikolyckor, antal
Andel hushåll med möjlighet till fiberanslutning,
procent
Hållbart medarbetarindex (HME)

156
3
6 220
21

152
2
5 600
32

90
71

70
-

Personalredovisning
Personalredovisning
Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

Nyckeltal

– 431
– 31 437
– 2 585
– 22 060
380
– 1 163
235
– 767
0
– 57 827
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Byggnadsnämnd (Mora)
Ordförande:
Ulf Tholerus
Förvaltningschef: Tommy Ek
Förvaltning:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Byggnadsnämnden omfattar bygglovsenheten med
bostadsanpassning, planenheten och kartenheten.
Kartenheten samverkar med Älvdalens kommun
om karttjänster. Verksamheten genomförs i stads
byggnadsförvaltningen Mora Orsa, som är en gemensam förvaltning för de två kommunerna.

Verksamhet
Stadsbyggnadsförvaltningens ärendemängd minskade något och ärendena var 609 stycken (653 år
2016). Även intäkterna minskade i förhållande till
den relativt höga nivån 2016. Bemanningen på
bygglov var något lägre. Handläggningstiderna för
bygglov kortades något och enheten klarade 89 procent inom 10 veckor (85). Tillsynsplanen togs fram
och godkändes av byggnadsnämnden.
Samråd till den fördjupade översiktsplanen för
Mora tätort genomfördes. En utställning kvarstår
att göra 2018. Detaljplanen för Zornska, med
möjligheter att bygga bostäder, överlämnades till

kommunstyrelsen och fullmäktige i maj. Den nya
detaljplanen för verksamheter norr om Färnäs och
den för Mora genomfart blev också färdiga. En av de
två vakanta tjänsterna som planarkitekt återbesattes.
Kartenheten uppfyllde sina leveransmål till
Lantmäteriet. Mycket resurser avsattes till inmätning
och utvisning av stadsnät. Under sommaren kunde
förvaltningen erbjuda sex högskolestuderande
praktik, därav några blivande planarkitekter. Antalet
bostadsanpassningsärenden ökade från 94 till 124.
Den utbetalade ersättningen för bostadsanpassning
ökade till 1,2 mkr (668 tkr). Sammantaget visade den
ekonomiska redovisningen ändå ett visst överskott,
792 tkr, i huvuddrag beroende på vakanser.
För att helt uppfylla målen behövs fortsatt arbete
med att konfigurera Public 360, framförallt på
plansidan. Handläggningstiderna behöver bli ännu
kortare.
Rekrytering och personalvårdande insatser måste
fortsätta för att bemanning och kompetens ska
kunna garanteras.

Medarbetare på bygglovsenheten och kart- och mätenheten, fr v Maria Strand, Mattias Look, Anders Throgen,
Janne Berglund, Ulricha Martinsson och Rasmus Öhrén.
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Ekonomi

Utfall per verksamhetsområde

Förvaltningen redovisade ett överskott på 791 tkr,
främst beroende på vakanser. Bygglovsintäkterna
låg även något över budget.

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
0
Övriga intäkter
10 606
Summa intäkter
10 606
KOSTNADER
Personalkostnader – 16 269
Lokalkostnader
– 1 180
Kapitalkostnader
– 160
Övriga kostnader
– 4 624
Summa kostnader – 22 233
NETTOKOSTNAD,
RAM
– 11 627

1
11 394
11 395

1
787
788

0
13 174
13 174

– 15 352
– 1 242
– 158
– 5 479
– 22 231

917
– 61
2
– 855
3

– 14 664
– 1 328
– 183
– 5 809
– 21 984

– 10 836

791

– 8 810

Ansvar
Byggnadsnämnd
Karta/mät/GIS
Bygglov
Planer
Administration
Bostadsanpassning
Summa

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016
– 414
– 2 912
– 1 938
– 1 167
– 3 454
– 1 742
– 11 627

– 452
– 2 394
– 1 535
– 1 248
– 3 531
– 1 676
– 10 836

– 38
518
403
– 81
– 77
66
791

– 451
– 2 522
– 209
– 738
– 3 744
– 1 146
– 8 810

2017

2016

26
1,4

27
3,7

Utfall
2017

Utfall
2016

609
124
55

653
94
56

Personalredovisning
Personalredovisning
Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

Nyckeltal
Nyckeltal
Antal byggärenden
Antal bostadsanpassningsärenden
Antal tillsynsärenden
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Kulturnämnd
Ordförande:
Hans-Göran Åhgren
Förvaltningschef: Sonja Viklund (t f)
Förvaltning:
Kulturförvaltningen

Allmänkultur och kulturminnesvård, bibliotek och
bygdearkiv, konsumentvägledning, kulturskola,
fritidsgårdar och en del av föreningslivet ligger
under kulturnämnden.

Verksamhet
Av kulturnämndens 36 mål uppfylldes 25 till minst
80 procent medan 14 mål, det vill säga 39 procent,
uppfylldes helt (35 procent 2016). Nämndens förmåga att uppfylla sina mål påverkas starkt av att det
inte finns någon ordinarie förvaltningschef. Förvaltningschefen är kulturförvaltningens mest kraftfulla
tjänsteperson och den enda som har möjlighet driva
de utvecklings- och utredningsprocesser som finns
bland nämndens mål.

Bibliotekets resultat följer nationella och internationella trender där konkurrensen från andra medier
och även privata aktörer som säljer ljudböcker påver
kar biblioteksanvändningen. Det avspeglas bland
annat i antalet lån per invånare som 2017 låg på 5,9
– att jämföra med 6,9 år 2012. Kulturförvaltningens
ekonomiska resultat för 2017 visar ett litet överskott,
trots oförutsedda händelser som påverkat ekonomin
under året.
Den enskilt viktigaste insatsen för en bättre
måluppfyllnad och för att göra en lyckad övergång
till en eventuell ny förvaltningsorganisation är att
en förvaltningschef rekryteras. Ett underlag för en
sådan rekrytering togs fram.

Bibliotekspersonal, från vänster: Sonja Lindeberg, Sonja Viklund, Urban Lindqvist.
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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för Mora kulturförvaltning 2017 är ett plus på 83 000 kronor. Målet om
god ekonomisk hushållning uppnås.
Två verksamheter inom förvaltningen går med stort
minus för året, biblioteket och Öppen fritid. Biblio
tekets minusresultat beror på arbetsmiljösatsningar
och att extra personal varit timanställd för att kompensera för bibliotekschefens och nämndssekreterarens
operativa arbete.Öppen fritids minusresultat beror
också på att extra personal tagits in för att möta det
kraftigt ökade besöksantalet. Under hösten löstes ett
långvarigt rehabiliteringsärende så att en i personalgruppen blev utköpt till en kostnad av 450 000 kronor
vilket belastar fritidsverksamhetens budget.
Det som gör att förvaltningen trots oförutsedda
kostnader inte går minus är att externa projekt
bidrag kunnat användas för att finansiera en vanligt
vis ordinarie tjänst på kulturskolan och att en ur
personalen på kulturskolan som slutade under sommaren bara har ersatts på deltid. Ekonomiska medel
som inte utnyttjats fanns också på kulturchefens
administrativa konto. Detta är naturligt eftersom
ingen ordinarie kulturchef varit verksam under året.
Rosa huset har under hösten fått utbetalt 72 000
kronor eftersom en försäkring som gällde branden
på Mora gymnasium 2016 och extrakostnader i
samband med kulturskolans julshow fallit ut. Dessa
pengar förstärker det ekonomiska resultatet.

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
140
Övriga intäkter
1 417
Summa intäkter
1 557
KOSTNADER
Personalkostnader – 17 552
Lokalkostnader
– 4 787
Kapitalkostnader
– 82
Övriga kostnader
– 5 774
Summa kostnader – 28 195
NETTOKOSTNAD,
RAM
– 26 638

762
1 620
2 382

622
203
825

414
1 971
2 385

– 17 571
– 4 776
– 77
– 6 514
– 28 938

– 19
11
5
– 740
– 743

– 16 929
– 4 787
– 40
– 6 803
– 28 559

– 26 556

82

– 26 174

Utfall per verksamhetsområde
Ansvar

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016

Kulturchef
Allmänkultur
Ungdoms
samordnare
Bibliotek
Rosa Huset
Summa

– 4 050
– 3 399

– 3 752
– 3 259

298
140

– 3 760
– 3 463

0
– 7 491
– 11 698
– 26 638

0
– 7 875
– 11 668
– 26 556

0
– 384
30
82

– 311
– 7 723
– 10 918
– 26 174

År 2017

År 2016

34
1,1

35
2,3

Utfall
2017

Utfall
2016

18 760

9 283

24

24

Personalredovisning
Personalredovisning
Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

Nyckeltal
Nyckeltal
Antal besökare till Rosa Husets öppna
fritidsverksamhet
Andel elever i kulturskolan per invånare
7–15 år
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Gemensam gymnasienämnd
Ordförande:
Förvaltningschef:
Förvaltning:
Värdkommun:

Håkan Yngström (Orsa)
Marie Ehlin
Gymnasieförvaltningen
Mora

Gymnasienämnden är gemensam för Mora, Orsa och
Älvdalens kommuner. Gymnasienämnden erbjuder
elva nationella program, varav fem är högskoleförberedande och sex är yrkesprogram. Därutöver finns
fem introduktionsprogram, särskola, grundvux, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande särvux, sfi och
hjälp till distansstudier.

Verksamhet
Ungdomsgymnasiet
Mora gymnasium har en hög andel elever, 68 procent,
från förvaltningsområdet, som sökt sig dit i första hand.
Trenden de senaste två åren har varit positiv och gymnasienämnden arbetar för att behålla och utveckla den.
Elevernas resultat stod sig väl i förhållande till
rikets, framförallt när det gäller andelen elever med
examen och grundläggande behörighet. Meritvärdet
sjönk något och låg strax under medel i riket.

Idrottsutbildningar
Kommunen tecknade ett nytt avtal med Svenska
Skidförbundet (SSF) om RIG-utbildning (riks
idrottsgymnasium) för längdskidor. Det framgår
tydligt både i avtal och uppföljningsmöten att SSF
kräver att kommunen garanterar tillgången till rullskidbana inför kommande dimensioneringsperiod.
Tyvärr förlängdes inte NIU (nationellt godkänd
idrottsutbildning) för fotboll. Det berodde på
Fotbollförbundets bedömning att Mora inte ansågs
kunna konkurrera med Falun och Borlänge när det
gäller elitmiljö och elevantal.

Vuxenutbildning
Närundervisning inom Gruv och Gyvux kom inte
igång i Orsa och Älvdalen, eftersom det inte vid
någon antagning var fler än fem sökande. En utredning om att eventuellt omlokalisera vuxenutbildningen till Orsa och Älvdalen pågår.

Lärare på Mora gymnasium: fr v: Lennart Berglund, Anders Skogs, Per Svälas och Marielle Hjort.
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Skidgymnasieeleverna på Mora gymnasium som togs ut till junior-VM i Schweiz. Överst från vänster: Axel Aflodal och
Gustaf Berglund. Nedre från vänster: Emma Larsson och Eric Rosjö.

Yrkeshögskola
Gymnasienämnden ansökte om yrkeshögskola
gällande Produktionstekniker med inriktning mot
robotteknik och CNC. I januari 2018 blev det tyvärr
avslag på ansökan med motiveringen ”Utbildningen
uppfyller de grundläggande förutsättningarna för
att ingå i yrkeshögskolan enligt 1 kap 3 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, men utbildningen prioriteras inte på grund av konkurrens om
statsbidrag eller särskilda medel.” Gymnasienämnden utreder också möjligheterna att ansöka om YH
inom vård.

International Baccalaureate (IB)
Gymnasienämnden utreder förutsättningarna för
att ansöka om IB, vilket är en internationellt erkänd
studentexamen. Själva IB-utbildningen är tvåårig,
men i Sverige omfattar IB tre års studier precis som
andra gymnasieprogram. Det första året är förbered
ande och eleverna läser svenska gymnasiekurser.
Därpå följer den tvååriga IB-utbildningen. All undervisning och samtliga examinationer sker på engelska.

Lokaler
En utredning om gymnasiets lokaler och lokaler för
årskurs 7–9 påbörjades. Nämnden ser fram emot att
Mora kommun tar ett inriktningsbeslut om hur man
avser att gå vidare med lokalfrågan.

Rekrytering
Gymnasienämnden har en förhållandevis hög andel
behöriga lärare. Arbetsmiljön är viktig för att kommunen ska kunna rekrytera och behålla lärare.

Generationsväxling och andelen legitimerade lärare
innebär att det krävs nya arbetssätt i skolan för att eleverna ska garanteras hög kvalitet på sin utbildning. När
organisation och arbetssätt förändras, är det viktigt att
kommunen och de fackliga organisationerna samverkar.

Digitalisering
Gymnasienämnden behöver utveckla fler e-tjänster
och använda sig av ny teknik. Gymnasiet införde en
ny digital lärplattform. Den är mer användarvänlig
för både elever, föräldrar och lärare.

Ekonomi
Gymnasienämnden (Mora kommun) redovisade ett
överskott på 2 636 tkr. De stora avvikelserna mot
budget redovisas nedan.
• Riktade statsbidrag avvek positivt med 757 tkr,
eftersom de var högre än budgeterat, både i
gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen.
• Övriga intäkter avvek positivt med 1 098 tkr,
vilket berodde på att övriga bidrag och intäkter
från försäljning, till exempel elevdatorer, cafeteria och administrativa tjänster, var större än
budgeterat.
• Personalkostnader avvek positivt med 1 012 tkr
på grund av sjukskrivningar som inte ersattes
fullt ut och svårigheter att rekrytera till vakanta
tjänster.
• Övriga kostnader avvek negativt med 274 tkr,
vilket till största delen berodde på att kostnad
erna för it och företagshälsovård var något högre
än budgeterat.
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Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

10 713
16 367
27 080

11 470
17 465
28 935

– 58 481 – 57 469
– 14 187 – 14 144
– 787
– 787
– 47 403 – 47 677
– 120 858 – 120 077
– 93 778

– 91 142

757
1 098
1 855

14 200
15 288
29 488

1 012 – 53 131
297 – 13 827
0
– 839
– 528 – 49 462
781 – 117 259
2 636

– 87 771

Utfall per verksamhetsområde
2017
2017
2017
2016
budget redovisat avvikelse redovisat
Direkta kostnader
Gymnasiet
Gymnasiesärskolan
Grundläggande
vuxenutbildning
Gymnasial
vuxenutbildning
Särskild
vuxenutbildning
SFI
Högskolecentrum
Ej fördelade medel
Summa

– 9 408
– 70 766
– 4 229

– 10 948
– 68 109
– 4 210

– 1 540
2 657
19

– 12 337
– 64 148
– 3 874

– 1 643

– 1 758

– 115

– 1 287

– 2 828

– 2 896

– 68

– 2 049

– 449
– 2 363
– 962
– 1 130
– 93 778

– 956
– 1 417
– 849
0
– 91 142

– 507
946
113
1 130
2 636

– 611
– 2 374
– 1 009
– 82
– 87 771

Personalredovisning

2017

2016

Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

186
3,4

177
2,9

Utfall
2017

Utfall
2016

Personalredovisning

Nyckeltal
Nyckeltal
Antal elever per lärare
Kostnad vuxenutbildning totalt
(varav statsbidrag)

52

10,8
9,2
18 401 tkr 23 018 tkr
(4 301 tkr) (8 271 tkr)

Gemensam servicenämnd IT
Ordförande:
Förvaltningschef:
Förvaltning:
Värdkommun:

Mikael Thalin (Orsa)
Matthias Grahn
Kommunledningskontoret
Mora

Servicenämnden för IS och IT är gemensam för Mora,
Orsa och Älvdalens kommuner. Den är organiserad i
en driftenhet och ett projektkontor. Projektkontoret
ansvarar för stöd och rådgivning när verksamheterna
utvecklas inom IS/IT. Driftenheten ansvarar för
IT-säkerhetsfrågor samt förvaltar IT-system, kom
munens nätverk och driften av servrar. Det finns en
Service Desk för felanmälan, beställningar och frågor.

Verksamhet
IS/IT-enheten fokuserade under verksamhetsåret
2017 på att etablera objektförvaltning, automatisering,
konsolidering och driftstabilitet.

Driften arbetade med att förbättra lösenordsportalen,
genom att göra den åtkomlig även om man befinner sig
utanför kommunnätverket. Dessutom gjorde enheten
det möjligt att byta ett glömt lösenord med tvåfaktors
autentisering via mobil. BankID som autentiseringsalternativ infördes på ett system vid gymnasiet. Fler
system kommer att nyttja tjänsten kommande år.
Serviceportalen fick en ny design som ska underlätta kontakten med service desk genom ett tydligare
gränssnitt för felanmälan och beställningar och det
blir enklare att hitta till självhjälpen och manualer.
Driften hanterade även detta år en kraftig ökning
av antalet datorer och iPads, ytterligare cirka 1 400,
vilket var en ökning med 17 procent. Ökningen berodde

Tim Nordlund.
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på att IS/IT-enheten tog över den sista årskursen
på gymnasiet och nu servar gymnasiet i dess helhet.
Grundskolan ökade sin klientpark med nästan 600
datorer och iPads, främst Ipads.
Inom säkerhetsområdet genomfördes ett antal
åtgärder för att öka spårbarheten, dessutom förstärktes
både det fysiska skalskyddet och brandväggen.
Två större projekt som pågick var Nya dataskyddsförordningen och Livsresan Anställd. I projektet Nya
dataskyddsförordningen arbetade enheten med att
kommunerna ska kunna efterleva den nya lagen som
träder i kraft den 25 maj 2018. Projektet Livsresan
Anställd handlar om att underlätta för nyanställd personal att snabbt komma in i arbetet samt att se till att
medarbetarna har rätt åtkomst till system och digitala
ytor. En del driftprojekt fick pausas och flyttades in i
Livsresan Anställd.
Tre förvaltningsobjekt etablerades och gick över
till styrning.

•

Särskilda händelser 2017

På helår redovisades ett resultat på 0 tkr. Det ursprungliga överskottet var 1 971 tkr, vilket återfördes till kommunerna och bolagen enligt den procentuella andel
som de nyttjat abonnemangstjänster för under året.
Intäkterna var 1 975 tkr högre än budgeterat.
Överskottet berodde på fler användare, elever, datorer,
Ipads och accesspunkter än beräknat.
Personalkostnaderna var lägre än budgeterat.
En del av överskottet berodde på att en budgeterad
tjänst påbörjades senare på året än planerat. Övrigt
överskott berodde till stor del på ledigheter, sjukdom
och ej realiserade löneökningar.
Lokalkostnaderna var lägre än budgeterat, eftersom hyreshöjningen blev mindre än beräknat.
Kapitalkostnaderna var lägre än budgeterat, eftersom några planerade investeringar inte aktiverades
utan flyttades fram till 2018. Kostnaderna för support och licens var 648 tkr högre på grund av att fler
användare beställde nya eller dyrare licenser. Övriga
kostnader var 817 tkr högre än budgeterat, främst på
grund av mer konsulttjänster är budgeterat.

•
•

•

Ett beslut om att IS/IT ska ta över de tekniska
delarna av telefonin fattades.
Beslutet om att inrätta en gemensam tjänst som
informationssäkerhetssamordnare fattades. Det
var en förutsättning för att bra IT-säkerhet ska
kunna åstadkommas.
Microsoft genomförde en licensrevision, där en
viss avvikelse upptäcktes.

Framtiden
När man pratar framtid för IT och digitalisering går
utvecklingen i rasande takt; det är både spännande
och ibland skrämmande. Digitaliseringen anses vara
den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället.
Med hjälp av digitalisering kan kommunerna bli
effektivare, mer tillgängliga och erbjuda en enklare
vardag för invånare och medarbetare. Några exempel på hur digitalisering kan hjälpa kommunerna:
• I skolan kan digital fjärrundervisning vara ett sätt
att behålla kvalitet och kursutbud i undervisningen,
trots brist på utbildade lärare. För elever med annat
modersmål än svenska finns det till exempel
digitala läromedelstjänster, som gör att eleverna
lättare kan tillgodogöra sig skolarbetet.
• I äldreomsorgen kan mobila appar göra det möjligt att dokumentera och se brukarnas genom
förandeplaner på plats i hemmen. Det ökar kvali
teten både för brukare och personal. För att öka
tryggheten för brukare i hemmiljöer kan digitala
hjälpmedel användas, till exempel mobila rörelselarm och nattlig, fjärrstyrd tillsyn.
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Inom administration kan digitala lösningar frigöra tid, så att handläggarna kan ägna mer tid åt
kundnära och kvalificerat arbete. Exempel på det
är digitala ansökningar om ekonomiskt bistånd
och digital beräkning av avgifter i hemtjänsten.

Som IT-chef ser jag följande faktorer som är viktiga
när digitaliseringseran står inför dörren:
• Att IT-enheten alltid är med från början i olika
utvecklingsprojekt. En till synes enkel funktion är
ofta tekniskt komplicerad och kräver en projekt
ledare från IT-enheten.
• Att utbilda alla medarbetare så att de kan
använda de digitala tjänsterna och verktygen på
ett effektivt sätt.
• Att IT-enheten är rustad både resursmässigt och
kompetensmässigt.

Ekonomi

Gemensam servicenämnd för IS/IT

Driftredovisning nämnd
(tkr)

Personalredovisning
Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
28 135
Summa intäkter
28 135
KOSTNADER
Personalkostnader – 13 061
Lokalkostnader
– 1 286
Kapitalkostnader
– 5 248
Övriga kostnader
– 8 540
Summa kostnader – 28 135
NETTOKOSTNAD,
RAM
0

28 139
28 139

4
4

26 954
26 954

– 12 347
– 1 064
– 4 722
– 10 006
– 28 139

713
222
526
– 1 465
–4

– 10 930
– 961
– 4 930
– 10 132
– 26 953

0

0

1

Utfall per verksamhetsområde
Ansvar

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
2017
2017
2017
2016

Gemensam IT
Drift
Projektkontor
Förvaltning
Summa

– 1 932
2 752
0
– 820
0

– 1 749
2 450
– 30
– 671
0

183
– 303
– 30
149
0

– 1 730
3 125
– 1 394
0
1

Personalredovisning
Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

2017

2016

25
3,1

22
4,5

Utfall
2017

Utfall
2016

2
3
5
68
74
143
1 768
6 340
8 107
829
5 000
3 594
5 299
8 893
6 583
5 289
11 872

2
3
5
71
72
143
1 688
5 240
6 928
770
4 500
3 405
5 167
8 572
5 575
3 957
9 532

Nyckeltal
Nyckeltal
Fysiska servrar IS/IT
Fysiska servrar i verksamheterna
Fysiska servrar totalt
Virtuella servrar IS/IT
Virtuella servrar i verksamheterna
Virtuella servrar totalt
Klienter för administrationen
Klienter för elever
Klienter totalt
Trådlösa accesspunkter
Klienter anslutna till trådlöst nät
Användarkonto för administrationen
Användarkonto för elever
Användarkonto totalt
Felanmälningar (incidents)
Beställningar (service requests)
Ärenden totalt

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr)
Utvecklingsmedel 3 år
Utvecklingsmedel 5 år
Infrastruktur 5 år
Server och lagring 3 år
Säkerhet och backup 3 år
Möbler
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
245
0
2 216
510
0
56
3 027

234
0
2 333
272
0
0
2 839
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Gemensam nämnd för
social myndighetsutövning
Ordförande:
Förvaltningschef:
Förvaltning:
Värdkommun:

Håkan Yngström (Orsa)
Karin Hansson
Socialförvaltningen
Mora

Nämnden för social myndighetsutövning, gällande
äldreomsorg, funktionshinderomsorg och familjerätt, är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner.

Verksamhet
Nämndens verksamhet bedrevs på ett fullgott sätt och
med god ekonomisk hushållning. För att beskriva det
år som varit och de främsta utmaningarna framträder
samma tre områden som tidigare lyfts fram (i till
exempel det senaste delårsbokslutet) som lite extra
intressanta. Det handlar med andra ord om arbetet
med snabb hemplanering från sjukhusvistelse av
utskrivningsklara patienter, bemanningsförsörjningen

och om att minska sårbarheten hos verksamhets
systemet Procapita.

Utskrivningsklara patienter
Vårdtiden för utskrivningsklara patienter blev kortare
under hösten, vilket ledde till mindre planeringstid.
Konsekvensen blev att handläggarna fick utökas från 2
till 4 som arbetar mot slutenvården. Antalet patienter
som åker in och ut på lasarettet ökade. Lag om samverkan vid utskrivning från s luten hälso- och sjukvård
(SUS) börjar gälla i januari 2018, liksom ett nytt regionalt avtal och riktlinjer. Ett av målen är att minska
onödiga inläggningar i slutenvården. Behovet av
bemanningen av handläggare inför storhelg och röda
dagar är inte klarlagt.

Från vänster: Karin Hansson, Maria Collin, Monica Tapper, Ros-Marie Gölén, Pär Widegren.
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Bemanning
Under hösten hade alla tjänster tillsatts och det
fanns behöriga sökande till de utlysta tjänsterna.
Barn- och ungdomsenhetens arbete i kombination
med att antalet boenden för ensamkommande minskade kan ha gett effekt på rekryteringsläget. Det är
viktigt att fortsätta arbetet med attraktiva arbetsplatser i form av rätt löneläge och god arbetsmiljö.

Verksamhetssystem
Verksamhetssystemet Procapita med tillhörande
system har varit sårbart. Därför startades ett projekt
för att skapa en organisation under systemförvalt
aren för att minska arbetsbelastning och sårbarhet.
En ny objektförvaltningsplan genomförs 2018. En
tjänst som systemansvarig tillsattes.
År 2018 väntar införskaffandet av nya verksam
hetssystemet LifeCare och e-digitalisering. Objektförvaltningsplanen bör underlätta införandet av
LifeCare.

Organisationsöversyn

Driftredovisning nämnd
Helår 2017

(tkr)

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
0
Övriga intäkter
12 830
Summa intäkter
12 830
KOSTNADER
Personalkostnader – 11 698
Lokalkostnader
– 412
Kapitalkostnader
0
Övriga kostnader
– 720
Summa kostnader – 12 830
NETTOKOSTNAD,
RAM
0

0
13 765
13 765

0
935
935

– 11 398
– 11 398

– 11 970
– 295
0
– 1 464
– 13 729

– 272
– 117
0
– 510
– 899

– 9 896
– 408
0
– 1 149
– 11 453

36

36

– 55

2017

2016

21
6,0

19
6,7

Personalredovisning
Personalredovisning
Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

Mora kommun gav Professional Management i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn för att
kartlägga svagheter och styrkor i förvaltnings- och
nämndorganisationen. Rapportens rekommendation var att Norra Dalarnas Myndighetsservice
skulle underställas den gemensamma nämnden och
byta namn, så att det tydligare framgår att det handlar om myndighetsutövning och inte service.
Ekonomi

Ekonomi
För 2017 redovisas ett överskott på 36 tkr. Verksamheten är intäktsfinansierad via samverkanskommunerna: Mora 57 procent, Orsa 22 procent och Älv
dalen 21 procent. Personalkostnaderna var högre
än budgeterat, på grund av att en systemansvarig
anställdes, vilket inte var var budgeterat. Flera nya
datorer köptes in, eftersom de gamla var uttjänta.
Övriga kostnader som ökade var programlicenser,
kurser och konferenser, juridisk konsultation och
tjänstekatalog (interna it-kostnader från IS/IT).

57

Gemensam servicenämnd lön
Ordförande:
Förvaltningschef:
Förvaltning:
Värdkommun:

Malin Höglund
Mariana Resar Bogg
Norra Dalarnas Löneservice
Älvdalen

Norra Dalarnas löneservice är en samverkan mellan
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Löneservice
sköter löneadministrationen åt kommunerna och de
kommunala bolagen Nodava AB, Orsabostäder AB,
Orsa Lokaler AB och Norra Dalarnas Fastighets AB.
Även arvoden till förtroendevalda i bolagens dotterbolag administreras. Totalt hanterar Norra Dalarnas
löneservice löneutbetalningar för 12 arbetsgivare.
Från och med april 2018 hanteras även lönerna för
Morastrand AB.
Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom
det löneadministrativa området. En stor del av verksamhetens arbete består av support och utveckling av
systemstöd på löne- och personalområdet. Enheten
har 11,25 tjänster och går under Älvdalens kommun,
servicenämnden, men tillhör intern serviceförvaltning.

Verksamhet
Nämnden visade ett överskott på 584 tkr. Det bestod
främst av intäkter för ett högre antal lönespecifikationer än beräknat och avgifter från tilläggstjänster.
Överskottet återbetalas till kommunerna och för
Moras del beräknas återbetalningen bli 342 tkr.
Tjänstekatalogen för Norra Dalarnas löneservice
infördes den 1 januari. Katalogen innebär gränsdragning och förtydligande av vad som är löneservice
uppdrag och skiljer på bastjänster och tilläggstjänster.
Räddningstjänstens nya verksamhetssystem
Daedalos lönekopplades för Mora och Orsa.
Modulen beslutsstöd infördes och ger lättillgänglig
åtkomst av personalstatistik för chefer. Ett förarbete
med att digitalisera och effektivisera processen
anställningsavtal påbörjades.
Supportfunktionen med ärendehanteringen bemannas numera av fast personal. Ärendehanteringen har
därmed blivit effektivare.
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FRAMTID
Norra Dalarnas löneservice är en del i intern serviceförvaltning i Älvdalens kommun. Löneservice har tagit
fram sju mål att arbeta mot de kommande fem åren:
• digitalisering
• god service
• samverkan
• kompetensförsörjning
• miljö- och klimatanpassad utveckling
• frisknärvaro
• lagkrav.
Långsiktiga mål enligt Objektsförvaltningsplan Lön är:
• 2019 – tekniklyft genomfört för it-komponenten
eCompanion. Tekniklyftet innebär att it-stödet blir
webbaserat och modulerna bättre integrerade.
• 2020 – är målet att lönerapporteringen ska vara
helt digitaliserad.
Framtidens lönearbete kommer att bestå av kontroller,
systemunderhåll, service och support. Nämnden tittar
även på processer som kan automatiseras. Det admin
istrativa arbetet med manuella registreringar liksom
pappershanteringen försvinner. Målet att arbeta för en
helt digitaliserad löneprocess kräver djupare kompetens inom områden som systemförvaltning, förvaltningsledning, kontrollfunktioner och statistikuttag de
närmaste åren.

Ekonomi
Norra Dalarnas löneservice redovisade ett överskott
på 584 tkr jämfört med budget. Överskottet berodde
på högre intäkter från kommunerna, eftersom fler
lönespecifikationer hanterades än vad som budgeterats för. En del av överskottet utgjordes av intäkter
från tilläggstjänster. För Mora kommuns del innebär
det en återbetalning på 342 tkr.

Gemensam nämnd
kostsamverkan
Ordförande:
Viktor Zakrisson
Förvaltningschef: Ulf Cristoffersson
Värdorganisation: Landstinget Dalarna

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

Verksamheten
Samverkansavtalet mellan kommunen och landstinget löper till och med den 31 december 2019.
Mora kommun gav 2017 konsultfirman Dining
Development AB i uppdrag att utreda kostsamverkans framtid. Rapporten med analys och förslag
redovisades i januari 2018 för representanter från
kommunen och Landstinget Dalarna. Resultatet
utgör en viktig grund för fortsatta samtal och samverkansambitioner mellan parterna.
Utredningen belyser följande alternativ:
• Mora kommun tar över kostverksamheten.
• Kostsamverkan fortsätter i nuvarande form.
• Parterna skiljs åt och avtalet sägs upp.
• Aktuell kostförsörjning entreprenaddrift.

En analys av årets producerade portioner visade att
kommunens totala volym uppgick till endast 92,5
procent av den budgeterade volymen, motsvarande
drygt 20 000 färre portioner än förväntat. Antalet
boende har minskat på de enheter i äldreomsorgen
som har mottagningskök som ingår i kostsamverkan.
Det har medfört färre levererade måltider. Det har
även skett en förskjutning från lunch och middag till
specialkost på grund av ett ökat behov av konsistens
anpassad mat. Totalt har kommunens volymer sjunkit med drygt 18 500 portioner sedan 2016.
Svinnmätningar skedde i egen regi. Svinnet i
mottagningskökens matsalar var väldigt lågt, vilket
tyder på att beställningsförfarandet kontrollerades
mycket bra. Svinnet uppgick till cirka 9 procent.

Framtid
År 2018 läggs fokus på att minska svinnet ytter
ligare. Framförallt vårdavdelningarnas överbeställningar, men också produktionssvinnet i dietköket,
där en översyn krävs av antalet tillagade dietkoster.
Benchmarking genomförs 2018. År 2017 ingick
verksamheterna i ett benchmarkingarbete med ett
nytt företag, Ekan AB. Resultatet behöver analyseras
och justeras efter de mallar som användes. Fokus vid
benchmarking för kök var svinn.

59

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för nämnden för kostsam
verkan uppgick till –1,5 mkr.
Fördelningen av underskottet regleras enligt til�läggsavtalet och uppgick till 0,8 mkr för kommunen
och 0,7 mkr för landstinget.
Restaurang LaRätt har länge haft svårt att uppnå
ekonomisk balans och 2017 var inget undantag. Av
landstingets underskottstäckning på 0,7 mkr avsåg
drygt 0,4 mkr restaurangen. Resultatet var dock i
nivå med det förväntade, budgeterade underskottet.
Årets budgeterade investering var en vagntvätt
till produktionsköket. Ledningen beslutade att inte
genomföra investeringen 2017 på grund av oklar
heterna kring verksamhetens framtida utformning.
Det kraftigt minskade antalet gäster påverkade
verksamhetens kostnader och intäkter mycket
negativt. Det påvisades också i kostutredningen från
Dining Development AB.
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Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår
2017

Helår
2016

Avvikelse Avvikelse
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD, RAM

–800
–800
–800

100
100
100

Gemensam miljönämnd
Ordförande:
Förvaltningschef:
Förvaltning:
Värdkommun:

Christina Bröms
Camilla Björck
Miljökontoret
Orsa

Miljönämnden är gemensam för Mora och Orsa
kommuner.

till 2018. Glädjande var dock att miljökontoret för
första gången på länge hann genomföra planerad
miljötillsyn.

Verksamheten

Framtid

Ett projekt om tillsyn av enskilda avlopp påbörjades.
Syftet är att med hjälp av information och tillsyn se
till att alla enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner uppfyller gällande lagkrav och därmed bidrar till
att Sveriges miljökvalitetsmål och vattenförvaltningens mål nås. Projektet fortsätter i 10 år och kräver
mycket personella resurser på miljökontoret.
Personalförändringar gjorde att det blev svårt att
genomföra alla planerade aktiviteter och den tillsyn
och kontroll som krävs. I livsmedelskontrollen innebar
det att den kontrollskuld som fanns vid starten av året
ökade istället för att minska. I hälsoskyddstillsynen
finns det också en tillsynsskuld som behöver flyttas

Staten har låtit genomföra en utredning om livs
medelskontrollen, där man konstaterar att kommunernas kontroller är otillräckliga eller inte baserade
på tillräcklig riskanalys. Utredningen föreslår att
ingen kommun ska ha mindre än tre årsarbetskrafter
för livsmedelskontroll. Det ställer krav på att mindre
kommuner måste samverka. En utökad statlig styrning föreslås också. En liknande utredning gjordes
på miljöområdet. Där konstaterades i princip att till
synen i Sverige varierar mycket och måste bli mer likvärdig. Det kommunen kan förvänta sig i framtiden
är att staten utökar sin uppföljning av att kommunerna fullföljer kontroll- och tillsynsuppdraget.

Miljökontoret: Camilla Björck, Tobias Nilsson, Mia Bergman, Matilda Jonsson.
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I början av 2018 uppgraderar miljökontoret data
systemet Ecos. Det kräver tid för förberedelser och
utbildning av personal samt översyn av interna rutiner.
Mora kommun har föreslagit att en gemensam
miljö- och byggnämnd med förvaltning för Mora
och Orsa kommuner bildas. Ett slutligt beslut tas i
början av 2018. Om det blir verklighet innebär det
stora förändringar.

Ekonomi
Miljönämnden redovisade ett positivt resultat. De
verksamheter som inte följde budget var administ
rationen, energirådgivningen, livsmedel samt kalkning. Energirådgivningen redovisade ett överskott
som berodde på att ett bidrag inte nyttjades fullt
ut. Administrationens underskott berodde på högre
kostnader för datorer, möbler och uppgradering av
datasystem samt kostnader för utköp av en leasingbil. Livsmedel redovisade ett underskott beroende
på en kontrollskuld som kräver en överföring av
medel till 2018. Kalkningen redovisade ett överskott
på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.
Årets avräkning innebar för Moras del (på grund
av ökade kostnader i vissa verksamheter) ett ökat
driftbidrag jämfört med budget. Den totala avvikelsen mot budget låg på –595 tkr.
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Driftredovisning nämnd
(tkr)

Helår 2017

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
INTÄKTER
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
NETTOKOSTNAD,
RAM

–208

–247

–39

–242

–3 987
–4 195

–4 543
–4 790

–555
–595

–4 209
–4 451

–4 195

–4 790

–595

–4 451

Morastrand AB
Ordförande:
VD:		

Lars Vilhelmsson
Stefan Larsson

Mora kommun heläger bolaget, vars ändamål är att
tillhandahålla bostäder och lokaler.

Verksamhet
Morastrand AB är ett av Mora kommun helägt bolag
och har som ändamål att tillhandahålla bostäder och
lokaler samt att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Ytterligare två elevhus om åtta lägenheter vardera
på Tingsnäs blev färdiga under sommaren.
På Tomtebo blev två åttalägenhetershus med
hyresrätter inom befintlig byggrätt klara under
hösten.
På Canada påbörjades nybyggnad av två åtta
lägenhetershus med hyresrätter. De ska vara klara
hösten 2018.
En upphandling av ett sjuvåningshus om 39
hyresrätter på Tuvan pågår och beräknas vara klar
i februari–mars 2018. Beslut om byggstart tas av

styrelsen under våren, i så fall med byggstart 2018
och färdigställande 2019.
För ytterligare nyproduktion av bostäder i
Mora tittar bolaget på möjligheterna att bygga
på Måmyren.
Hyresförhandlingarna inför 2018 slutade med en
hyreshöjning om 0,76 procent från den 1 januari.
Bolaget utförde en hel del underhållsåtgärder
under året. Bland de större kan nämnas målning i
diverse fastigheter, fönsterbyten etappvis på Tuvan,
kulvertbyten på Rödmyren, omläggning av vägar,
asfalt på innergårdar vid Rödmyren och en ny
lekplats i Klockarhagen.
Två medarbetare gick i pension och två nya
anställdes.
Arbetet med affärsplanen pågår och ledningsgruppen tog på basis av värdegrund och nya direktiv
fram mål och inriktningar som Morastrand behöver
för att alla i bolaget ska ha en gemensam syn på
verksamheten och dess mål.
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Ekonomi
Utfallet 2017 var 2,6 mkr bättre än budgeterat. Det
berodde till största delen på att kostnaden för fjärrvärme blev 1,3 mkr lägre och räntekostnaderna
1,9 mkr lägre. Pensionsskuldsänkningen och åter
betalningen av pensionsöverskott gjorde att pensions
kostnaderna blev 1 mkr lägre. Intäkterna var även
något högre i och med tillkommande lägenheter,
hyrestillägg och hyresdifferentiering. I och med ovanstående lades 1 mkr på extra underhåll och 1 mkr på
extra fastighetsskötsel i form av taktvätt. Skadorna,
som under de senaste åren minskat, ökade rejält och
översteg budgeterat belopp med 2 mkr.

Driftredovisning bolag
Helår 2017

(tkr)

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
Rörelsens intäkter
166 218 168 316
Rörelsens kostnader –103 434 – 104 711
Avskrivningar
– 27 220 – 27 392
Finansiella intäkter
0
0
Finansiella
kostnader
– 35 038 – 33 041
RESULTAT
526
3 172

2 098 164 979
– 1 277 – 100 286
– 172
– 1 041
0
0
1 997
2 646

– 33 595
30 057

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr)
Nyproduktion
Inv bidrag nyproduktion
Om-/tillbyggnad bef bestånd
Reinvestering bef bestånd
Maskiner och inventarier
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
37 969
– 4 779
391
6 125
4 297
44 003

30 583
0
1 978
5 968
0
38 529

Personalredovisning

2017

2016

Årsarbetare, antal
Sjukfrånvaro, procent

36
2,65

37
2,19

Nyckeltal

Utfall
2017

Utfall
2016

Hyresbortfall bostäder, procent
Hyresbortfall lokaler, procent
Avskrivning i procent av produktionskostnad
Bruttoränta, procent
Belåningsgrad, procent
Soliditet, procent
Rörelsemarginal, procent

0,33
0,49
2,33
4,60
81,00
14,05
21,60

0,21
0,46
2,32
4,79
80,59
14,07
38,69

Personalredovisning

Nyckeltal
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Moravatten AB
Ordförande:
VD:		

Joakim Holback
Marilou Hamilton Levin

Bolaget äger och förvaltar Mora kommuns återvinningscentral, vatten- och avloppsanläggningar,
avfallsanläggningar och svarar för renhållningen i
Mora kommun. Bolaget äger kommunens aktier i
utförarbolaget Nodava AB, som på uppdrag har hand
om va och avfall i kommunen. Moravatten AB har
ingen egen personal, utan den finns i Nodava AB.
Va-verksamheten finansieras genom avgifter för
vattenförbrukning och avloppsrening. Kommunen
betalar avgift för dagvattenavledning och för en del
övriga tjänster. Även avfallshanteringen finansieras
genom avgifter.

Verksamhet
Mora kommun är ensam ägare av bolaget Moravatten
AB. Bolaget ska äga och förvalta kommunens återvinningscentral på Utmeland, vatten- och avlopps
anläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget svarar för renhållning i Mora kommun. Bolaget äger
kommunens aktier i utförarbolaget Nodava AB som
på Moravatten AB:s uppdrag ombesörjer verksamheten inom va- och avfallsområdet i Mora kommun.
Kommunfullmäktige antog en va-plan 2016 som
är en handlingsplan för 2015–2019 med åtgärder
rörande bland annat skydd av vattentäkter, allmän
vatten- och avloppsförsörjning och utbyggnadsplan
för allmän va-försörjning.
Redan 2014 började en ny lågreservoar att byggas
i Mora Noret. Den kunde dock inte tas i bruk på
grund av inläckage. Reservoaren försågs med tak
hösten 2017 och kunde därefter börja användas.
En så kallad vägvalsutredning om hur va-anlägg
ningen i Mora ska se ut i framtiden pågick. En fråga
som diskuteras är om man ska koppla samman

ledningsnätet i Mora med Orsa, eller om Mora ska
fortsätta på egen hand. Utredningen presenteras för
politikerna våren 2018.
Det största påbörjade va-projektet 2017 var
utbyggnaden i Ryssa. Samtliga cirka 140 fastigheter
förses med vatten och avlopp. I slutet av året påbörjades ett utbyte av va-ledningar under Kyrkogatan i
Mora inför den förestående renoveringen av gatan
2018. Bland investeringsprojekten som blev färdiga
2017 fanns en ny vattentäkt i Venjan och uppgradering av driftbevakningen. Vid Solvikens reningsverk
byttes slamskrapor, slammottagningen byggdes
om och solceller installerades. Pågående projekt är
va-arbeten i Nusnäs och vid Bäckevägen i Mora.
Länsstyrelsen fattade beslut om ett interimistiskt
utökat vattenskyddsområde vid Risets vattenverk.
Arbetet fortskrider med ansökan för ett permanent
vattenskyddsområde.
En diskussion med representanter från styrelserna i Orsa Vatten och Avfall AB och Älvdalens
Vatten och Avfall AB pågick för att få en samsyn på
grundavgifter i avfallstaxan.
Allmiljö AB startade sin verksamhet den 1 april
som ny entreprenör för insamling av hushållsavfall.
Efter en upphandling tecknades ett nytt avtal med
Eon om förbränning av hushållsavfall.
En ny slamentreprenör, Suez, upphandlades under
våren och börjar sitt åtagande den 1 mars 2018. I samband med det sänks slamtaxan med cirka 10 procent.
Ett samverkansavtal om insamling av matavfall
tecknades av samtliga kommuner i Dalarna. Mat
avfallet ska användas för att framställa biogas.
En ny avfallsplan utarbetades för alla kommuner
i Dalarna i samverkan. Planen har varit utställd och
behandlas politiskt 2018.
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Moravatten AB

Ekonomi
Moravatten AB redovisade ett preliminärt resultat
på –115 tkr före bokslutsdispositioner. Efter upplösning av en obeskattad reserv med 120 tkr redovisades ett resultat på 5 tkr. Det budgeterade resultatet
var –2 400 tkr. Intäkterna uppgick till 63 380 tkr,
vilket var 1 460 tkr mer än budgeterat. Överskottet
på intäktssidan låg huvudsakligen på avfallsavdelningen och förklarades bland annat genom ökade
intäkter för fettavskiljare och försäljning av insamlat
material från återvinningscentralen.
De externa kostnaderna var i princip lika stora
som budgeterat. Avskrivningarna var 500 tkr under
budget och det förklarades främst med att låg
vattenreservoaren i Mora Noret blev färdig först i
slutet på året.
Räntekostnaderna uppgick till 1 273 tkr, vilket var
117 tkr under det budgeterade beloppet. I räntekostnaderna ingår 356 tkr i form av borgensavgift som
betalas till Mora kommun.
På investeringssidan aktiverades 34,8 mkr. Den
enskilt största posten var lågvattenreservoaren i
Mora Noret som togs i bruk i december och där
den totala investeringskostnaden uppgick till
16,3 mkr. Nämnas kan även ny vattentäkt i Venjan,
investeringskostnad 2,3 mkr, och uppgradering av
driftbevakning, investeringskostnad 2,4 mkr.
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Driftredovisning bolag
Helår 2017

(tkr)

Helår
2016

Budget Redovisat Avvikelse Redovisat
Rörelsens intäkter
61 920
Rörelsens kostnader – 57 430
Avskrivningar
– 5 500
Finansiella intäkter
Finansiella
kostnader
– 1 390
RESULTAT
– 2 400

63 380
– 57 396
– 4 825
9

1 460
34
675
9

62 025
– 56 460
– 4 642

– 1 283
– 115

107
2 285

– 1 398
– 475

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr)
Byggnader, mark, ledningsnät och
inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa

Redovisat Redovisat
2017
2016
34 800
14 235
49 035

29 775
30 804
60 579

Nyckeltal
Nyckeltal
Soliditet (%)
Låneskuld (kr)
Balansomslutning (kr)

Utfall 2017

Utfall 2016

10,0
11,6
118 830 000 118 830 000
182 208 000 166 568 000

Driftredovisning
(tkr)
Styrelse/nämnd
Revisorer
Kommunstyrelse
därav Mora Brandkår
Valnämnd
Gemensam servicenämnd för IS/IT
Byggnadsnämnd
Tekniknämnd
Kulturnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
För- och grundskolenämnd
Gymnasienämnd
Socialnämnd
därav IFO
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Finansförvaltning vht
Summa styrelser/nämnder
Finansförvaltning
Total driftredovisning

Budgetram
909
118 592
18 040
55
0
11 627
58 871
26 638
4 195
354 478
93 778
501 017
183 658
0
0
1 170 160
– 1 170 160
0

REDOVISAT 2017
Intäkter
Kostnader

Resultat

2016
Resultat

– 904
– 174 924
– 20 714
– 12
– 28 139
– 22 231
– 199 826
– 28 937
– 4 789
– 405 920
– 309 639
– 647 871
– 268 917
– 13 729
– 5 121

5
4 423
153
43
0
791
3 445
83
– 594
– 3 199
2 636
2 833
4 753
36
– 4 734

17
11 531
– 21
48
1
2 465
– 324
674
– 306
– 890
4 221
10 490
11 192
– 55
8 509

677 650 – 1 842 042

5 768

36 381

– 325 296

38 398

23 850

2 211 504 – 2 167 338

44 166

60 231

0
60 755
2 827
0
28 139
11 395
144 400
2 382
0
48 243
218 497
149 687
90 012
13 765
387

1 533 854
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Investeringsredovisning
(tkr)
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelse
därav Mora Brandkår
Byggnadsnämnd
Tekniknämnd
Kulturnämnd
Gemensam servicenämnd för IS/IT
För- och grundskolenämnd
Gymnasienämnd
Socialnämnd
Summa styrelser/nämnder
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Inkomster
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REDOVISAT 2017
Utgifter
Netto
Budget
netto
– 656
– 533
– 83 189
0
– 3 027
– 1 981
0
– 1 532
– 90 385

– 656
– 850
– 533
– 850
0
0
– 83 189 – 115 000
0
0
– 3 027
– 5 200
– 1 981
– 1 300
0
0
– 1 532
– 6 950
– 90 385 – 129 300

Avvikelse
netto

2016
Redovisat
netto

194
317
0
31 811
0
2 173
– 681
0
5 418
38 915

– 298
– 154
0
– 133 689
0
– 2 839
– 3 137
0
0
– 139 963

Resultaträkning
(tkr)
Not

KOMMUNEN
2017

2016

KONCERNEN
2017

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

1
2
3

398 711
– 1 517 934
– 48 641
– 1 167 864

420 317
– 1 469 106
– 50 793
– 1 099 582

568 303
– 1 617 937
– 80 858
– 1 130 492

581 638
– 1 560 789
– 56 461
– 1 035 612

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

4
5
6
7

942 989
257 217
16 817
– 4 993
44 166

906 791
247 118
10 950
– 5 046
60 231

942 989
257 217
14 462
– 36 953
47 223

906 791
247 118
8 736
– 37 931
89 102

0
44 166

0
60 231

– 668
46 555

– 6 374
82 728

Skatt
ÅRETS RESULTAT

8
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Kassaflödesanalys
(tkr)
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justeringar för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

3
9
10

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
INVESTERINGSNETTO
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändringar av räntebärande skulder
Förändring av övriga långfristiga skulder
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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11
12
13
14

KOMMUNEN
2017

2016

KONCERNEN
2017

2016

44 166
48 641
1 493
– 1 854
92 446

60 231
50 793
3 656
– 604
114 076

46 555
80 858
1 493
– 1 722
127 184

82 728
56 460
3 656
4 906
147 750

22 689
– 11 685
– 9 776
93 674

– 4 891
– 10 542
19 756
118 399

34 432
– 11 685
– 7 676
142 255

– 19 688
– 10 542
17 782
135 302

0
– 90 381
0
0
34
– 90 347

0
– 139 616
2 253
0
25
– 137 338

– 34
– 161 525
160
0
34
– 161 365

– 549
– 199 597
2 353
0
25
– 197 768

20 000
10 725
0
0
0
30 725

20 000
10 374
0
0
0
30 374

37 005
15 393
0
716
0
53 114

60 007
13 229
0
624
0
73 860

34 051
174 924
208 976

11 434
163 490
174 924

34 004
174 988
208 991

11 394
163 594
174 988

Balansräkning
(tkr)
Not
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram och ledningsrätter
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterbolag
Övriga aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

2016

KONCERNEN
2017

2016

15

0

0

1 108

1 390

16
17

793 012
129 216
0

790 127
90 346
0

1 838 113
144 794
0

1 811 855
94 838
0

18
19
20

55 872
19 281
5 029
1 002 410

55 872
19 314
5 029
960 688

2 872
19 831
5 391
2 012 109

2 872
19 864
6 107
1 936 926

21
22
23
24

68 918
116 747
145 783
63 193
394 641

57 233
139 435
133 341
41 583
371 592

68 918
129 438
145 783
63 208
407 347

57 233
150 930
133 341
41 646
383 150

1 397 051

1 332 280

2 419 456

2 320 075

44 166
58 171
145 700
593 828
841 865

60 231
58 171
145 700
533 597
797 699

46 555
58 171
145 700
684 934
935 360

82 728
58 171
145 700
602 207
888 806

26

62 772
0
62 772

61 279
0
61 279

65 846
19 279
85 125

64 733
18 612
83 345

27
28

249 751
242 663
492 414

220 863
252 439
473 302

1 112 028
286 945
1 398 973

1 061 466
286 462
1 347 928

1 397 051

1 332 280

2 419 456

2 320 075

496 856
907 432

506 022
871 300

498 960
26 602

508 570
27 470

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Pensionsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

KOMMUNEN
2017

25

29
30
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Noter
(mkr)
Not 1

Not 2

Not 3

KOMMUNEN
2017
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamheter
Övrigt
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Inköp av inventarier mindre värde
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror
Fastighetskostnader/entreprenader
Bränsle, energi och vatten
Hyra leasing anläggningstillgång
Förbrukningsinventarier – material
Kontorsmaterial, trycksaker
Reparation, underhåll
Tele- och it-kommunikation
Kostnad för transportmedel
Transporter och resor
Representation
Annonser reklam
Försäkringsavgifter och riskkostnader
Övriga främmande tjänster
Tillfälligt inhyrd personal
Diverse kostnader
Nedskrivningar och utrangeringar
Summa kostnader
Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar
För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet
Redovisningsprinciper.
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2016

KONCERNEN
2017

2016

22 253
38 183
43 899
241 890
52 287
199
398 711

27 643
36 003
32 765
269 316
51 921
2 669
420 317

22 253
82 843
162 183
241 890
53 246
5 888
568 303

27 643
74 445
148 905
269 356
52 938
8 351
581 638

– 5 431
– 1 139
– 40 550
– 239 072
– 663 553
– 217 258
– 53 297
– 178
– 57 006
– 47 381
– 18 491
– 15 939
– 37 843
– 2 314
– 3 975
– 5 099
– 6 903
– 18 651
– 1 713
– 2 512
– 5 037
– 58 019
– 1 764
– 14 789
– 20
– 1 517 934

– 7 654
– 758
– 52 095
– 233 436
– 622 235
– 202 435
– 51 919
– 145
– 54 948
– 50 254
– 23 513
– 15 504
– 35 501
– 2 394
– 2 820
– 4 273
– 6 021
– 17 123
– 1 500
– 2 947
– 4 989
– 59 088
– 1 835
– 12 951
– 2 768
– 1 469 106

– 5 431
– 1 139
– 40 550
– 268 072
– 676 617
– 221 319
– 54 148
– 178
– 2 277
– 92 809
– 40 732
– 16 737
– 44 102
– 2 314
– 3 975
– 5 099
– 6 903
– 18 651
– 1 713
– 2 512
– 5 037
– 58 182
– 1 764
– 47 657
– 20
– 1 617 937

– 7 654
– 758
– 52 095
– 261 836
– 635 338
– 208 363
– 51 919
– 145
– 8 064
– 77 109
– 46 224
– 22 321
– 40 128
– 2 394
– 2 820
– 4 273
– 6 021
– 17 123
– 1 500
– 2 947
– 4 989
– 59 313
– 1 835
– 42 853
– 2 768
– 1 560 789

– 34 481
– 14 160
0
– 48 641

– 37 162
– 13 631
0
– 50 793

– 65 046
– 15 496
– 315
– 80 858

– 41 088
– 15 107
– 265
– 56 461

NOTER

(mkr)
Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

KOMMUNEN
2017

2016

KONCERNEN
2017

2016

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

946 055
1 063
– 4 129
942 989

910 079
– 4 132
844
906 791

946 055
1 063
– 4 129
942 989

910 079
– 4 132
844
906 791

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Välfärdsmedel
Byggbonus
Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen
Summa generella statsbidrag och utjämning

196 378
– 10 444
– 197
2 267
14 175
44 665
7 792
2 581
0
257 217

183 401
– 7 822
– 686
2 246
16 680
44 034
0
0
9 265
247 118

196 378
– 10 444
– 197
2 267
14 175
44 665
7 792
2 581
0
257 217

183 401
– 7 822
– 686
2 246
16 680
44 034
0
0
9 265
247 118

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

49
105
12 654
2 526
1 483
0
16 817

56
110
6 611
2 425
1 748
0
10 950

204
105
12 654
16
1 483
0
14 462

257
110
6 611
10
1 748
0
8 736

Finansiella kostnader
Förlust avyttring pensionsfond
Räntekostnader lån
Ränta på pensionsskuld
Bankkostnader
Dröjsmålsränta leverantörsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

– 213
– 3 086
– 1 426
– 209
–7
– 51
– 4 993

– 1 333
– 2 922
– 663
– 111

– 1 333
– 35 797
– 663
– 111

– 17
– 5 046

– 213
– 35 047
– 1 426
– 209
–7
– 51
– 36 953

– 27
– 37 931

Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Tillägg medel från resultatutjämningsreserven
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år
Summa balanskravsresultat

44 166
0
44 166
0
44 166
0
44 166

60 231
– 1 715
58 516
0
58 516
0
58 516

46 555
0
46 555
0
46 555
0
46 555

82 728
– 1 715
81 013
0
81 013
0
81 013

0
0

0
0

0
0

0
0

Jämförelsestörande poster
Summa jämförelsestörande poster
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NOTER

(mkr)
Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15
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KOMMUNEN
2017
Justeringar för gjorda avsättningar
Förändring avsättning till pensioner
Förändring löneskatt på pensioner
Förändring ränta på avsättning till pensioner
Förändring obeskattade reserver
Summa

2016

KONCERNEN
2017

2016

1 118
375
0
0
1 493

2 942
714
0
0
3 656

1 118
375
0
0
1 493

2 942
714
0
0
3 656

0
0
0
0
– 1 837
– 17
– 1 854

0
– 1 715
0
2 768
– 1 380
– 277
– 604

0
– 157
0
0
– 1 837
272
– 1 722

0
– 1 715
0
2 768
– 1 380
5 233
4 906

37 365
53 016
90 381

100 014
39 602
139 616

96 086
65 439
161 525

157 249
42 348
199 597

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Summa

0
0

2 253
2 253

160
160

2 353
2 353

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Investering i aktier i dotterbolag
Investeringar i aktier
Summa

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
34
34

0
25
25

0
34
34

0
25
25

Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade upp- och nedskrivningar
Bokfört värde

0
0
0
0

0
0
0
0

2 393
– 1 285
0
1 108

2 954
– 1 564
0
1 390

Immateriella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

0
0
0
0

0
0
0
0

1 390
34
– 316
1 108

1 105
550
– 265
1 390

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

Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar
Investering i maskiner och inventarier
Summa

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning bostadsrätter
Försäljning aktier
Summa

NOTER

(mkr)
Not 16

Not 17

KOMMUNEN
2017
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade upp- och nedskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider

2016

KONCERNEN
2017

2016

1 407 139
– 567 307
– 45 860
793 012
15–50 år

1 369 774
– 532 824
– 45 860
790 127
15–50 år

2 839 401
– 979 108
– 22 180
1 838 113
15–60 år

2 748 101
– 889 917
– 46 329
1 811 855
15–60 år

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificering från omsättningstillgångar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

790 127
37 365
0

730 127
100 014
– 85

1 811 855
91 304

1 698 447
158 313

0
0
0
– 34 483
793 012

– 2 768
0
0
– 37 161
790 127

0
0
0
– 65 046
1 838 113

– 2 768
25 000
0
– 67 138
1 811 855

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående om- och tillbyggnad
Exploateringsfastigheter
Bokfört värde

604 199
146 487
17 569
9 333
15 423
793 012

542 776
138 249
17 569
76 109
15 423
790 127

384 572
– 255 356
0
129 216
3–20 år

331 556
– 241 210
0
90 346
3–20 år

467 616
– 322 822
0
144 794
3–20 år

403 022
– 308 185
0
94 838
3–20 år

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider
Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

90 346
53 016

64 379
39 602

94 838
65 439

67 620
42 500

0
0
0
– 14 146
129 216

0
0
0
– 13 635
90 346

– 846
0
0
– 14 637
144 794

– 3 173
0
0
– 12 109
94 838

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Inventarier
Bilar och transportmedel
Bokfört värde

123 575
5 641
129 216

84 070
6 276
90 346
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NOTER

(mkr)
Not 18

Not 19

Not 20

Not 21

Not 22
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KOMMUNEN
2017

2016

KONCERNEN
2017

2016

Aktier i dotterbolag
Morastrand AB
Moravatten AB
Siljansutbildarna
Summa aktier i dotterbolag

43 000
10 000
2 872
55 872

43 000
10 000
2 872
55 872

0
0
2 872
2 872

0
0
2 872
2 872

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

300
334
0
230
281
8 923
9 140
0
24
48
19 281

300
334
0
230
281
8 923
9 140
34
24
48
19 314

300
334
0
231
281
8 923
9 140
0
574
48
19 831

300
334
0
231
281
8 923
9 140
34
573
48
19 864

4 200
829
0
5 029

4 200
829
0
5 029

4 200
829
362
5 391

4 200
829
1 078
6 107

68 918
0
68 918

57 233
0
57 233

68 918
0
68 918

57 233
0
57 233

13 146
9 163
133
8 835
626
16 206
17 182
18 144
33 312
0
116 747

14 263
49 745
27
0
688
10 547
19 987
10 366
32 108
1 704
139 435

13 731
9 163
133
8 835
9 737
16 206
20 129
18 144
33 312
47
129 438

21 236
49 745
27
0
3 937
10 547
21 194
10 366
32 108
1 770
150 930

Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån
AB Dalatrafik
Övrigt
Summa
Förråd med mera
Tomtmark för försäljning
Råvaror och förnödenheter
Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos staten
Avräkningskonton
Moravatten, koncernkonto
Andra kortfristiga fordringar
Fordringar moms
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupen fastighetsavgift
Skattefordran
Summa

NOTER

(mkr)
Not 23

KOMMUNEN
2017

2016

44 333
43 987
45 463
12 000
145 783

29 806
36 796
56 675
10 064
133 341

44 333
43 987
45 463
12 000
145 783

29 806
36 796
56 675
10 064
133 341

Marknadsvärden
Räntebärande fonder
Aktiefonder
Strukturerade produkter
Alternativa tillgångar
Marknadsvärde vid årets slut

46 957
53 871
48 462
13 148
162 438

39 484
44 593
61 208
7 370
152 655

46 957
53 871
48 462
13 148
162 438

39 484
44 593
61 208
7 370
152 655

16 656

19 314

16 656

19 314

60 883
8 732
– 8 835
2 984
63 764

19 634
11 341
4 698
2 984
38 657

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

41
– 2 000
1 388
– 571

34
1 720
1 172
2 926

41
61 779
1 388
63 208

34
40 440
1 172
41 646

63 193

41 583

63 208

41 646

841 865

797 699

935 361

888 806

– 12 600
– 10 400
– 15 700
– 38 000
– 19 000
– 20 000
– 6 000
– 6 000
– 18 000
0
0
0
0

– 12 600
– 10 400
– 15 700
– 38 000
– 19 000
– 20 000
– 6 000
– 6 000
– 18 000
0
0
0
0

– 12 600
– 10 400
– 15 700
– 38 000
– 19 000
– 20 000
– 6 000
– 6 000
– 18 000
0
0
0
0

– 12 600
– 10 400
– 15 700
– 38 000
– 19 000
– 20 000
– 6 000
– 6 000
– 18 000
0
0
0
0

Kassa och bank
Koncernkonto
Mora kommun
Morastrand AB
Moravatten AB
Siljansutbildarna AB

Övriga bankkonton
Kassa
Plusgiro
Bank

Summa kassa och bank
Not 25

KONCERNEN
2017

Kortfristiga placeringar
Bokförda värden
Räntebärande fonder
Aktiefonder
Strukturerade produkter
Alternativa tillgångar
Redovisade värden vid årets slut

Orealiserad kursvinst
Not 24

2016

Eget kapital
Eget kapital
Varav öronmärkt för pensioner
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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NOTER

(mkr)
Not 26

KOMMUNEN
2017
Specifikation – avsatt till pensioner
Särskild avtals- eller ålderspension
PA-KL pensioner
Förmånsbestämd/kompl pension
Pensionsbehållning
Pension till efterlevande
Visstidspensioner, förtroendevalda
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året, varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Aktualiseringsgrad
Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 23 tkr per
2017-12-31.
Visstidspension har utbetalats till en förtroendeman
under 2017.

78

2016

9 155
2 629
34 511
1
1 454
2 767
50 517
12 255
62 772

8 971
2 770
34 371
1
1 307
1 896
49 316
11 964
61 279

1
0

1
0

61 279

KONCERNEN
2017

2016

9 155
2 629
37 585
1
1 454
2 767
53 591
12 255
65 846

8 971
2 770
37 824
1
1 307
1 896
52 769
11 964
64 733

57 623

64 733

61 720

2 239
1 426
713
0
– 537
– 2 782
434
62 772

3 704
521
0
184
458
– 1 927
714
61 279

1 859
1 426
713
0
– 537
– 2 782
434
65 846

3 060
521
0
184
458
– 1 927
714
64 733

96 %

89 %

96 %

89 %

NOTER

(mkr)
Not 27

KOMMUNEN
2017
Långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Anslutningsavgifter stadsnät
Investeringsbidrag
Summa förutbetalda intäkter

KONCERNEN
2017

2016

23 117
16 634
39 751

15 246
15 617
30 863

44 534
16 634
61 168

31 994
15 617
47 611

Lån i banker och kreditinstitut
Summa lån

210 000
210 000

190 000
190 000

1 050 860
1 050 860

1 013 855
1 013 855

Summa långfristiga skulder

249 751

220 863

1 112 028

1 061 466

Förfall av lån inom 1 år
Förfall inom 1– 5 år
Förfall senare än 5 år
Summa

45 000
105 000
60 000
210 000

20 000
130 000
40 000
190 000

222 030
648 830
180 000
1 050 860

233 025
725 830
55 000
1 013 855

1,4 %
2,9 år
3,3 år

1,5 %
2,8 år
3,4 år

3,2 %
3,6 år
2,8 år

3,4 %
4,3 år
2,6 år

48 793
2 341
14 260
30 561
7 414
49 041
17 662
263
7 198
9 309
26 715
16 703
0
8 733
0
2 984
686
242 663

52 795
3 414
13 643
28 383
6 886
47 411
11 985
223
4 132
27 518
20 353
15 968
0
11 341
4 698
2 984
706
252 439

65 867
2 341
14 260
30 561
7 414
49 041
18 713
4 933
7 198
19 519
38 025
17 335
0
0
0
2 984
8 754
286 945

77 065
3 414
13 643
28 383
6 886
47 411
12 900
4 966
4 132
37 688
20 353
16 571
0
0
0
2 984
10 064
286 462

Genomsnittlig upplåningsränta
Genomsnittlig räntebindning
Genomsnittlig kapitalbindning
Not 28

2016

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Källskatt
Upplupen pensionskostnad individuell del
Upplupen löneskatt individuell del
Semesterlön
Upplupna löner
Upplupna räntor
Förutbetalda skatteintäkter och statsbidrag
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Avräkningskonto arbetsgivaravgift
Kortfristig del av långfristiga skulder
Morastrand AB, del i koncernkonto
Moravatten AB, del i koncernkonto
Siljansutbildarna AB, del i koncernkonto
Övrigt
Summa
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(mkr)
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KOMMUNEN
2017

KONCERNEN
2017

2016

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Specifikation – pensionsförpliktelser som inte
tagits upp bland skulder eller avsättningar
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Livränta
Utgående pension till efterlevande
PA-KL och äldre utfästelser
Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa pensionsförpliktelser och löneskatt

319 319
2 065
18 782
1 518
58 169
399 853
97 004
496 856

320 698
2 390
19 387
1 916
62 838
407 229
98 794
506 022

321 169
2 065
18 782
1 518
58 169
401 703
97 004
498 706

322 778
2 390
19 387
1 916
62 838
409 309
98 794
508 103

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Årets utbetalningar
Bromsen
Summa pensionsförpliktelser
Förändring av löneskatt på pensionsförpliktelser
Utgående ansvarsförbindelser

506 022
0
10 993
0
785
– 19 154
0
498 646
– 1 790
496 856

517 690
0
6 077
0
3 258
– 18 725
0
508 300
– 2 278
506 022

508 103
0
10 993
0
785
– 19 385
0
500 496
– 1 790
498 706

520 226
0
6 077
0
3 258
– 19 180
0
510 381
– 2 278
508 103

0
0

0
0

254
254

261
261

496 856

506 022

498 960

508 364

Övriga ansvarsförbindelser
Fastigo
Summa övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
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2016

NOTER

(mkr)
Not 30

KOMMUNEN
2017
Borgensförbindelser
Återstående borgensbelopp
Borgen gentemot kommunens företag
Morastrand AB
Moravatten AB
Moraparken AB

Borgen gentemot andra
Bostadsrättsföreningar
AB Dalatrafik
Idrottsföreningar
Övriga föreningar
Handel
Daghemskooperativ

Summa borgensförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser
Övriga förpliktelser
Koncernkontokredit

2016

KONCERNEN
2017

2016

762 000
118 830
0
880 830

725 000
118 830
0
843 830

0
0
0
0

0
0
0
0

7 066
12 866
5 942
500
0
228
26 602

7 132
13 524
6 072
500
0
242
27 470

7 066
12 866
5 942
500
0
228
26 602

7 132
13 524
6 072
500
0
242
27 470

907 432

871 300

26 602

27 470

1 404 288

1 377 322

525 562

535 834

50 000

50 000

Som säkerhet för kommunens borgensåtagande gentemot Morastrand AB innehar kommunen pantbrev i fastigheter tillhörande
bolaget à 109 859 tkr.
Mora kommun har i juli 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mora kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 1 057 034 235 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 078 983 728 kronor.
Not 31

Leasing
Ej uppsägningsbara operationella
leasingavtal överstigande 3 år
Minimileaseavgifter
Med förfall inom 1 år
Med förfall inom 1– 5 år
Med förfall senare än 5 år
Summa

12 271
17 262
126
29 659

10 074
12 816
0
22 890

13 071
17 520
2 181
32 772

10 696
13 074
2 104
25 874
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Finansiella nyckeltal
KOMMUNEN
2017
2016
Folkmängd 31/12
Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr
Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare, kr
Verksamhetens nettokostnader i procent av
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag
Finansnetto, tkr
Finansnetto i procent av skatteintäkter
inklusive generella statsbidrag
Resultat före extraordinära poster i procent av
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag
Anläggningstillgångar/invånare, kr
Omsättningstillgångar/invånare, kr
Totala tillgångar/invånare, kr
Långfristiga skulder/invånare, kr
Skuldsättningsgrad (långfristig) i procent
Eget kapital/invånare, kr
Soliditet (eget kapital i procent av totala tillgångar)
Soliditet (inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse)
Resultatutveckling i procent (resultat/eget kapital)
Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
Betalningsberedskap i antal dagar – likvida medel
Borgensförbindelser/invånare
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2015

KONCERNEN
2017
2016

2015

20 369
57 335
58 923

20 279
54 223
56 902

20 101
54 355
54 488

20 369
55 501
58 923

20 279
51 068
56 902

20 101
52 399
54 488

97
11 824

95
5 904

100
2 773

94
– 22 491

90
– 29 195

96
– 33 024

1,0

0,5

0,3

– 1,9

– 2,5

– 3,0

3,7
49 213
19 375
68 587
10 310
20
41 331
60
25
5
1,63
20
44 550

5,2
47 374
18 324
65 698
9 369
19
39 336
60
22
8
1,47
14
42 966

0,5
43 526
17 150
60 676
8 457
19
36 688
60
18
1
1,48
12
41 986

3,9
98 783
19 998
118 781
51 591
47
45 921
39
18
5
1,42
20
1 306

7,7
95 514
18 894
114 408
49 995
47
43 829
38
16
9
1,34
15
1 355

0,8
89 385
17 483
106 868
47 453
48
40 099
38
13
1
1,26
12
1 250

Stiftelseförvaltning
Förvaltade stiftelser (tkr):
Ändamål
Utbildning
- grundskola
- gymnasieskola
- musik
- annat
Kulturella
Sociala
Övriga
Summa

Tillgångar Avkastning
1 007,3
6 606,0
575,0
1 323,0
295,1
1 029,8
1 055,2
11 891,4

49,5
308,1
27,2
61,6
14,9
46,0
43,7
551,0

Utdelning
36,5
132,4
14,6
43,7
0,0
0,0
0,0
227,2

Kommunen förvaltar cirka 50 stiftelser, var och en
med olika ändamålsbestämmelser.
Medlen placeras i en blandfond hos Swedbank
med ett särskilt fondkontonummer för varje stiftelse
knutet till ett avkastningskonto hos banken. Blandfonden placerar i svenska och globala aktier samt

räntebärande instrument med en fördelning som kan
variera utifrån förvaltarens bedömning om a
 ktuellt
marknadsläge och risk. Under året har blandfonden
haft en högsta andel aktier på 60 procent. Fonden
bytte strategisk inriktning under hösten med bland
annat en större andel aktier. Blandfonden ger en
garanterad utdelning på 5 procent per år, vilket motsvarar stiftelsernas avkastning under året.
Utdelning från stiftelserna beslutas av varje förvaltning, beroende av ändamål, därav uppdelningen
på utbildning, kulturella, sociala och övriga ändamål.
Utdelningen för 2017 grundar sig på avkastningen för
år 2016.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och enligt
stiftelselagen är kommunen skyldig att lämna års
redovisning för Ragnar och Anna Olssons minnesfond,
Svea och Karl Lärkas stiftelse, Ryssa Elverks stipendiefond samt Marget och Stig Richardssons stiftelse.
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Tillämpade
redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och i överensstämmelse med den
kommunala redovisningslagen. Avsteg från den
kommunala redovisningslagen sker dock när det
gäller kravet på systemdokumentation för redo
visningssystemet. Ett arbete har påbörjats under
året tillsammans med Orsa och Älvdalens kommun
och beräknas bli klart under 2018.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Kommunen gjorde under 2017 ett omtag med
tillämpning av komponentavskrivning enligt RKR:s
rekommendation 11.4.

Lånekostnader

Intäkter/Kostnader

Finansiella tillgångar

Periodisering har skett och inkomster intäktsförs det
år som intäkterna genereras samt utgifterna kostnadsförs det år förbrukningen skett.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men
som hört till redovisningsåret, har där det har varit möjligt bokförts på redovisningsåret. Förväntade kostnader
till betydande belopp över 100 000 kronor har bokats
upp. Även intäkter som fakturerats efter redovisnings
året men som hör till redovisningsåret har bokförts.

Den pensionsfond som förvaltas för att möta ut
betalningarna av pensioner intjänade före 1998
har från år 2012 klassificerats som en omsättnings
tillgång utifrån gällande rekommendationer. Tidigare
år klassificerades den som en anläggningstillgång.

Skatteintäkter
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 4.2 redovisas innevarande års preliminära skatteinbetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande år samt den definitiva
avräkningen avseende föregående år i bokslutet.
Prognosen baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med rekommendationen.
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Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, d v s
de belastar resultatet för den period de uppkommer.

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

Avskrivningar
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 år.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas
ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna
sker linjärt, vilket innebär med belopp som är lika stora
under objektets beräknade ekonomiska livslängd.

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

Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten har periodiserats enligt samma prin
ciper som gäller för pensioner (den så kallade blandmodellen) sedan 1999 års bokslut.

Pensionsförpliktelser
Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt RKR:s

Tillämpade redovisningsprinciper

rekommendation, Rips 07. Pensionsåtaganden som
intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner som avser tiden från och med år
1998 redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålderspension), efterlevandepensioner samt
personer som omfattas av PA-KL (främst personer
födda 1938 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden
efter 1998 behandlas som individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98 och KAP-KL. Den individuella
delen avseende 2017 redovisas som en kortfristig
skuld och utbetalas i mars 2018.

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

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

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag
Från och med 2009 periodiseras delar av betalade
anslutningsavgifter för stadsnätet. Anslutnings
avgifterna ingår i långfristiga skulder och förs över
varje år i resultatet med 1/20.
Investeringsbidragen redovisas även på detta
sätt sedan 2013 och periodiseras över anläggnings
tillgångens nyttjandeperiod.

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

Ljungvägen och Lundstigen. Arbetet kommer att
fortsätta under 2018 med att justera ytterligare
exploateringsområden.

Redovisningsprinciper för kommunkoncernen
I koncernredovisningen ingår de helägda bolagen
Morastrand AB och Moravatten AB.
I enlighet med rekommendation 8.2, sammanställd
redovisning, från Rådet för kommunal redovisning
har kommunen valt att inte ta med Nodava AB i sin
koncernredovisning utifrån att bolagets verksamhet
är av obetydlig omfattning för kommunen.
Sammanställd redovisning har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet
på aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kom
munens räkenskaper har eliminerats mot eget
kapital, varefter intjänat kapital har räknats in i
koncernens eget kapital. Obeskattade reserver i
bolagen har delats upp som uppskjuten skatteskuld,
22 procent, och resterande del som eget kapital.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden
mellan kommun och respektive företag samt företagen
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna
skuld- och fordringsposter har eliminerats utifrån
väsentliga belopp. Avskrivningarna i dotterbolagen
är hanterade enligt rådande praxis. Inga justeringar
till kommunens redovisningsprinciper har skett då
eventuella skillnader bedömts som oväsentliga.

Koncerninterna förhållanden
(tkr)
Mora kommun
Morastrand AB
Moravatten AB

Ägd
andel

Intern
försäljning

Borgens
avgifter

Borgen

100 %
100 %

3 948
48 025
10 131

2 154
356

762 000
118 830

Exploateringsredovisning
Under 2014 har redovisningsprincipen för kommunens exploateringsredovisning ändrats. Tidigare har
exploateringsprojekt bokförts mot balansräkningen.
I enlighet med RKR 18 kommer nu intäkter att
successivt bokföras i takt med att tomtförsäljning
sker och matchas mot kalkylerade kostnader. När
exploateringsområdet är färdigställt och avslutas
sker slutlig avräkning mot faktiska kostnader.
Resultatjustering för tidigare år har gjorts för
sålda tomter avseende två exploateringsområden:
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Ord- och begreppsförklaring
Anläggningstillgångar

Nettoinvesteringar

Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas.

Investeringsutgifter efter avdrag för investerings
bidrag med mera.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Nettokostnader

Balansräkning

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar.

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

Eget kapital
Kommunens totala kapital består av anläggnings
kapital (bundet kapital i anläggningar med mera)
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida driftoch investeringsändamål).

Kassaflödesanalys
Visar hur årets löpande verksamhet och invest
eringar har finansierats och hur verksamhetens
likvida ställning har påverkats.

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

Kapitalkostnader

Långfristiga skulder
Skulder överstigande ett år.

Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheten, till exempel
likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).

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

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redo
visningsperioder till vilka de hör.

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

Benämning av internränta och avskrivning som verksamheter erlägger till finansförvaltningen som ersättning för de medel som finansierat en investering.

Resultatutveckling

Kortfristiga fordringar och skulder

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

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

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala
skulder i rätt tid).
Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.
Betalningsberedskap i antal dagar:
Likvida medel = (likvida medel/verksamhetens
nettokostnad) x 365.
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Årets resultat/eget kapital.

Rörelsekapital

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