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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Året har varit händelserikt och präglat av utveckling och framåtanda. Den nya majoritetens visioner har presenterats i den strategiska planen som ska
ligga till grund för kommunens kommunplaner de
kommande åren. Moras målbild ”Regionstad Mora”
handlar om att kommunen ska växa och arbetet
med detta fortsätter. Mora är ett starkt varumärke
och under året har mycket arbete lagts ner för att
utveckla varumärket Mora.
Många utvecklingsprojekt har pågått under året. Ett
omfattande arbete med bredbandsutbyggnad, planering
och utbyggnad av vatten-och avloppsledningsnätet,
utbyggnad av flyg- och ambulanshelikopterterminal
och upphandling av flyglinje genomfördes. Tillsammans med Trafikverket fortsätter planering av
Genomfart Mora. Handeln fortsätter att utvecklas och
i Mora-Norets handelsområde växer ytterligare. En
ombyggnation av Fridhemsplan är påbörjad och ska
vara klar före sommaren 2016. Infrastrukturfrågorna
är viktiga och nödvändiga för den fortsatta utvecklingen i Mora och den norra länsdelen.
Kompetensförsörjning och behovet av bostäder
är stora utmaningar. Ett gott samarbete mellan det
offentliga och det privata är av stor betydelse. Vi står
inför samma utmaning – Mora behöver fler invånare.
Kommunen behöver en diversifierad arbetsmarknad
och stora ansträngningar gjordes för att behålla skattekontoret i Mora. En annan viktig framgångsfaktor är att det finns bostäder, vilket ställer krav på att
bostadsbyggandet snabbt kommer igång. Olika satsningar för att öka byggandet har gjorts under året och
det arbetet kommer att fortsätta.
Under 2015 har Sverige tagit emot många nyanlända. I Mora fungerar verksamheten mycket bra och
i föreningslivet och bland företagare finns det ett stort
engagemang. Det är positivt för att långsiktigt lyckas
med integrationen. Det är också en kompetensförsörjningsfråga och det är positivt för Mora med en ökad
inflyttning. Även många civila krafter gör stora insatser
och lägger ner mycket tid för att hjälpa till på olika sätt.
Föreningslivet är starkt i Mora och ett projekt
genomfördes som utredde utvecklingen och möjlig
heterna med Strandenområdet. Området är strategiskt och har stor betydelse för Vasaloppet och för
alla i Mora. Dalakommunerna deltog vid VM i Falun
i det gemensamma projektet House of Dalarna där
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Dalarna marknadsfördes. Skidåkarna från Mora uppvisade stora framgångar under tävlingarna. Flera
medaljer och framstående placeringar erhölls, inom
såväl skidåkning som innebandy. Vi har många goda
ambassadörer i Mora.
Tillgång till livsmedelshandel, bredband, drivmedel
och hälso- och sjukvård är viktiga för att vardagslivet
ska fungera på landsbygden och en serviceplan togs
fram. Mora kommun beslutade även att medfinansiera
Leader Dalälvarna som tillsammans med landsbygdsprogrammet arbetar för att olika aktörer på lands
bygden ska samarbeta för utveckling på landsbygden.
Under året hade kommunen en ekonomiskt
ansträngd situation. Driftskostnaderna är högre än
skatteintäkterna och det krävs fortsatt arbete med
att prioritera, effektivisera samt hitta nya lösningar och
arbetssätt i verksamheterna. Driftskostnaderna måste
balansera med skatteintäkterna. Positivt för kommunen och även ekonomin är att befolkningen ökar.
Slutligen vill jag tacka alla medarbetare i kommunen.
Ni gör ett bra arbete som leder kommunen framåt.
Tillsammans med alla Morabor bygger vi ”Region
stad Mora”. Ett växande Mora – ett Mora för alla!

ANNA HED
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Foto: Sven Evert Bogg

VIKTIGA HÄNDELSER 2015

Den nya strategiska planen gäller 2015−2018. Den
utgår från mandatperiodens politiska plattform och
är vägledande för hela planeringsprocessen i kom
munen, från den övergripande kommunplanen till
individuella medarbetarplaner.
Varumärket Mora ska hjälpa till att utveckla och
marknadsföra Mora kommun och på så sätt skapa
tillväxt. Varumärket bidrar till näringslivsutveckling,
fler arbetstillfällen och fler invånare. Workshops och
diskussioner har hållits med invånare, företagare och
föreningar kring Moras identitet. Fokus 2015 låg på
att skapa engagemang och stolthet.
En ambulanshelikopterhangar började byggas vid
Mora–Siljan flygplats enligt ett intentionsavtal som
tecknades med Landstinget Dalarna. Avgångshallen
byggs ut samtidigt och byggnaderna blir färdiga till
sommaren 2016.
Flyglinjen Mora−Arlanda lades ner och återuppstod.
Trafikverket bröt kontraktet med flygbolaget Avies
och upphandlade ett nytt bolag, som inte avsåg att
trafikera Mora. Flyget är en viktig del i regionens
tillväxt. AB Dalaflyget upphandlade en ny flygförbin
delse på sträckan. Mora kommuns kostnad är 5 mkr
per år. Trafikeringen kom i gång i november och har
samma omfattning som tidigare med två dubbelturer
måndag till fredag och en dubbeltur på söndagar.
Avtalet gäller till 2019.
Ett nytt särskilt boende beslutades. Antalet äldre som
önskar särskilt boende ökar och det finns en kö av
personer som fått positiva beslut. Kommunen riskerar
vite om inte besluten verkställs inom tre månader.
Det nya boendet blir färdigt 2017.

Bredbandsstrategin ska bidra till ett hållbart sam
hälle, ökad produktivitet och innovationer. Den nya
handlingsplanen som hör ihop med strategin gäller
2015–2017. Mora stadsnät arbetar för ett öppet
och operatörsneutralt nät som ska nå 90 procent av
befolkningen senast år 2020. Hittills har kommunen
satsat 80 mkr i stadsnätet.
Markberedskap innebär att kommunen ska ha mark
tillräckligt för bostäder, industri, handel och rekrea
tion. Fastigheten Kråkberg 13:20 köptes av kommunen
för att kunna användas som bostadsmark. Området
ligger i anslutning till bebyggelse och till Orsasjön.
Fridhemsplansprojektet ändrades till en mer
kostnadseffektiv lösning. Gestaltningen arbetades
om, så att parkeringsplatser och ytor behålls, utan
att man ger avkall på nya funktioner som gångfarts
område, belysning, bänkar, busshållplatser och
servicebyggnad med offentliga toaletter. På så vis blev
investeringen 12 mkr billigare.
Medborgardialoger är viktiga för invånarnas delaktig
het i kommunens utveckling och för att ge politikerna
bredare beslutsunderlag. Principer och en checklista
för medborgardialoger utarbetades.
Vatten- och avloppspolicyn fastställdes. Den anger
inriktningen för VA-planen som beslutas 2016.
Serviceplanen för landsbygden utökades till att gälla
utvecklingsarbete på flera områden. Hittills har bara
lanthandlar och bensinstationer kunnat ansöka om
stöd. Företag, organisationer, föreningar och myndig
heter kan nu ansöka. Ett mål är att den som söker ska
bidra till att det skapas servicepunkter, med exem
pelvis datorer, café, mötesplats, turistinformation,
hemsändning av livsmedel med mera.
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Strandenområdet innehöll tidigare skolbyggnader.
Rosa Huset är kvar, andra byggnader förstördes i en
brand eller revs. En förstudie håller på att genomföras
och en arbetsgrupp bildades, där Vasaloppet ingår.
Detaljplanen för området ska samordnas med den
fördjupade översiktsplanen.
Leader Dalälvarna fick den högsta rankingen i
Sverige. I den kommande programperioden kan
projektpengar sökas hos både den regionala och den
sociala fonden. För att hela den sökbara summan
ska tillfalla Dalälvarnas utvecklingsområde krävs att
kommunerna finansierar en tredjedel eller knappt
21 mkr under sju år. Moras andel är drygt 3,5 mkr
utslaget på sju år.
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Beredningsordningen, det vill säga hur ärenden
föredras för politikerna, har inte fungerat tillfreds
ställande. Ibland har ärenden föredragits bara för
arbetsutskottet, vilket gjort att alla ledamöter
och ersättare i kommunstyrelsen inte fått samma
information. Därför beslutades att beredningen inför
kommunstyrelsens sammanträden hädanefter ska äga
rum vid kommunstyrelsens informationsmöte.
En gemensam räddningschefstjänst för Mora och
Orsa beslutades efter det att Orsas räddningschef gått
i pension.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn
och dess utslussningsenhet flyttades från kommun
styrelsen till socialnämnden. Moras avtal med
Migrationsverket innebär att kommunen ska ta emot
130 ensamkommande 2016.

UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL

Mora kommuns styrmodell är ett ramverk, byggt
på mål- och resultatstyrning. Modellen är politiskt
neutral och fungerar oavsett politisk majoritet. Modellen ser till att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att de arbetar utifrån visionen,
att målen uppnås och att skatteintäkterna hanteras på
ett lämpligt sätt med god ekonomisk hushållning.
Den politiska viljan framgår av den strategiska
planen, som tillsammans med kommunplanen pekar
ut riktningen för kommunens planering, uppföljning
och redovisning.
Kommunfullmäktige har 4 målområden med
9 långsiktiga, strategiska mål. De i sin tur har 15
nämndmål med 30 uppföljningsmått som anger vad
som ska följas upp och som indikerar hur måluppfyllelsen ser ut. Genom att arbeta för att uppfylla
nämndmålen bidrar nämnderna till att uppfylla
de strategiska målen. Utöver de nämndmål som
fullmäktige fastställer, beslutar nämnderna om egna
nämndmål för varje verksamhet.
En översyn av mål och mått inleddes och fortsätter
2016 inför Kommunplan 2017.
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens resultat är positivt och att både finansiella
mål och verksamhetsmål är uppnådda. Totalt visade
2015 års driftsredovisning ett positivt resultat, men
tre nämnder hade underskott. Samtliga finansiella
mål uppfylldes. När det gäller nämndmål och uppföljningsmått var måluppfyllelsen (helt eller delvis
uppfyllt mål) totalt 73 procent. Det var bättre än
2014, då den var 56 procent. Andelen mått ökades
från 25 till 30. Varje indikator har olika tyngd och
därför måste varje mål som inte uppfyllts analyseras i
ett större sammanhang. På några områden ser utveck
lingen inte bra ut. Det gäller kunskapsresultaten
i skolan, äldreomsorgen och de stora nämndernas
underskott. Det kräver fortsatt analys och åtgärder.
Nedan redovisas måluppfyllelsen för nämndmålen
och deras indikatorer och huruvida de bidrar till att
uppfylla kommunens strategiska mål.

Bedömningen av måluppfyllelsen anges med
följande symboler:

zzUppfyllt

Delvis uppfyllt
JJ Inte uppfyllt
N/A

Utfall för bedömning saknas

STRATEGISKT MÅL

MORAS GRUNDSKOLA SKA UTVECKLAS OCH TILLHÖRA
DE BÄSTA I LANDET
NÄMNDMÅL

KUNSKAPSRESULTATEN SKA FÖRBÄTTRAS I
GRUNDSKOLAN.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
Andel elever som uppnår
målen i skolans alla ämnen åk 6

85

78

92 %

85

73

86 %

220

215

98 %

90

80

89 %

Andel elever som uppnår
målen i skolans alla ämnen åk 9
Genomsnittligt meritvärde
för åk 9
Behörighet till gymnasiets
yrkesförberedande program


JJ




KOMMENTAR
Andelen elever i årskurs 6 som uppnådde målen i skolans alla ämnen var 78 procent, 148 av 189 elever. Av de
41 elever som inte nådde målen var det 10 som helt saknade betyg. Måluppfyllelsen sjönk i samtliga ämnen.
I årskurs 9 uppnådde endast 73 procent alla mål,
135 av 185 elever. Det rådde en stor skillnad mellan
skolorna. Av Morkarlbyhöjdens elever nådde nästan
78 procent målen, en ökning med nära 7 procent.
Noretskolans andel sjönk med 5,5 procent till knappt
70. Sammantaget låg Mora högre än liknande
kommuner när det gällde kunskapskrav i alla ämnen,
meritvärde och behörighet till yrkesprogram, men
lägre än rikssnittet.
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I årskurs 3 nådde 80 procent, 182 av 227, målen i
samtliga ämnen. Det var en försämring sedan 2014.
De 45 elever som inte nådde alla målen hade störst
problem med svenska, matematik samt idrott och
hälsa. Resultaten på det nationella provet i matematik
varierar kraftigt mellan skolorna: från 33 till 93 procent som uppnår kravnivån.
Mer ansträngning måste läggas på arbetet med likvärdighet mellan skolorna. De behöriga lärarna måste
fördelas över alla skolor i kommunen och rektorernas
arbetssituation behöver förbättras.
Nämndmålet uppfylldes delvis.
Det är ytterst viktigt att resultatutvecklingen fortsätter att uppmärksammas och analyseras över en
längre tid, så att man kan utvärdera resultaten från
utvecklingsprojekten. Sammantaget bedöms pågående insatser och projekt bidra till en utveckling
mot det strategiska målet.

till elever med goda studieresultat. Tre förstelärare i
APL (arbetsplatsförlagt lärande) tillsattes på yrkesprogrammen.
Dalarnas första lektorat i den nya gymnasie
skolan tillsattes. Lektorn ska arbeta för att utveckla
skolan genom kollegialt lärande. En rapport från
kartläggningen av förståelse, förväntningar och
förutsättningar för kollegialt lärarande lämnas i juni
2016 tillsammans med ett förslag till arbetsplan.
Gymnasiesärskolan behöver hjälp av andra
kommunala verksamheter för att hitta lämplig sysselsättning för elever som avslutat sin utbildning. Även
praktikplatser utanför skolan behövs för eleverna på
gymnasiesärskolans fordonsprogram.
Måluppfyllelsen i grund- och gymnasievux blev
totalt 89 procent. Genomströmningen på svenska för
invandrare, SFI, följer snittet i riket. Det finns inte
något bestämt mått för hur många timmar en kurs ska
vara, utan antalet timmar bestäms efter rikssnittet
för att uppnå godkänt betyg. Det innebar att många
SFI-elever i Mora skrevs ut utan att ha uppnått något
betyg, eftersom studietimmarna var förbrukade.

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA HA EN STARK GYMNASIESKOLA UTIFRÅN
ETT SAMLAT BEHOV

Nämndmålet uppfylldes.

NÄMNDMÅL

Resultat och pågående verksamhet bedöms bidra till
utveckling mot det strategiska målet.

ÖKAD ANDEL ELEVER SKA UPPNÅ MÅLEN I DE
STUDIEFÖRBEREDANDE OCH YRKESFÖRBEREDANDE
PROGRAMMEN.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
Andel elever med högskole

zz

förberedande examen
inom 3 år

93

97

104 %

Andel elever med yrkes
examen inom 3 år

82

94

115 %

NÄMNDMÅL

ATTRAKTIV GYMNASIESKOLA I REGIONEN.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
Andel förstahandssökande

zz

elever till gymnasieskolan
förvaltningsområdet

KOMMENTAR
Mora ligger högt över riket när det gäller andelen
elever som tar en högskoleförberedande examen: 97
procent mot drygt 91 procent. Även andelen som
klarade en yrkesexamen låg högre: 94 procent mot
drygt 86 procent.
Tre fjärdedelar av eleverna fick grundläggande
behörighet för universitet och högskola. För dem som
gick högskoleförberedande program var procenttalet
97 – högre än rikets 91 procent. För dem som gick
yrkesprogram var procenttalet 30 – lägre än rikets
32 procent, men en stor förbättring sedan 2014 (22
procent).
En förstelärare i matematik tillsattes. Engelsk
ämnet erbjuder numera Cambridge Advanced Exam
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från kommuner inom
60

53

89 %

KOMMENTAR
Drygt 53 procent av eleverna i samverkansområdet
valde Mora gymnasium i första hand. Utanför området hade 64 elever Mora som sitt förstahandsval,
tack vare de attraktiva idrottsutbildningarna.
För att öka skolans attraktivitet föreslog nämnden
att lärlingsutbildning skulle inrättas, att estetiska,
fordons- och transport- samt restaurang- och
livsmedelsprogrammen ska utvecklas, att Cambridge
Advanced Exam skulle införas, liksom möjligheten
att läsa till personlig tränare och på en lokal idrottsutbildning med individuella sporter. För att utbildningarna ska vara attraktiva behöver personalen vara
kompetent. Därför är det viktigt att kommunen

också arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare
och att marknadsföra sig som en sådan.
Branschråd finns för alla yrkesprogram. Näringslivets
behov överensstämmer inte alltid med elevernas intressen. Vuxenutbildningen fyller här en viktig funktion.
Det råder stor brist på vård- och omsorgsutbildade.
Det finns många sökande till utbildningen, men
eftersom det saknas resurser nekas många kommuninvånare att utbilda sig. Till 30 platser fanns 125
sökande. Skolan är skyldig att prioritera dem som står
längst från arbetsmarknaden.
Idrottsutbildningarna har som mål att utveckla
eleverna till nationell och internationell elitnivå.
Specialidrottslärarna besitter hög kompetens och
arbetar för att undervisningen ska ha en vetenskaplig
grund.
Det har funnits brister i organisationen för elevboende. Situationen har förbättrats avsevärt genom
ett samarbetsavtal med Morastrand. Fortfarande
finns det för få boenden. På Tingsnäs tillkommer 11
lägenheter till sommaren 2016 och det finns planer på
att bygga ytterligare 22.

KOMMENTAR
Andelen ganska eller mycket nöjda med sitt boende
sjönk till 77 procent. Snittet i riket var 83 procent.
Även andelen som känner sig mycket trygga minskade till 44 procent mot 51 procent för riket. De
som var nöjda med personalens bemötande var också
färre: 48 procent mot rikets 58. Det finns många förbättringsområden. Bland annat sjönk nöjdheten med
aktiviteterna och möjligheten att påverka. Personalkontinuiteten blev bättre i snitt; från 20 anställda
som en boende träffar under en 14 dagarsperiod till
18. Det är ännu långt från målet på maximalt 14.
För hemtjänsten var måluppfyllelsen bättre: 89
procent är ganska eller mycket nöjda. Medel i riket
var 91 procent. När det gällde tryggheten försämrades
värdet till 44 procent. Medelvärdet för riket var 46
procent. Bemötande fick bättre betyg än tidigare och
99 procent tycker att de blev ganska bra eller mycket
bra bemötta av personalen. De äldre var också nöjdare med utförandet av hjälpen i hemmet än tidigare.
Serviceutbudet i LSS-boende nådde 80 procent av
maxpoängen. Det berodde på att alla boende inte har
internetuppkoppling. Det behöver åtgärdas.

Nämndmålet uppfylldes delvis.
Nämndmålet uppfylldes delvis.
Pågående verksamhet bedöms bidra till utveckling
mot det strategiska målet.

STRATEGISKT MÅL

VÅRD OCH OMSORG I MORA
SKA STÄRKA MÄNNISKORS TRYGGHET OCH VARA
AV HÖG KVALITET

Resultat i den totala brukarundersökningen försämrades, vilket är oroväckande. Medarbetare och chefer erfar ändå i det dagliga arbetet nöjda brukare
inom hela ansvarsområdet och fokus är att nå ökad
nöjdhet. Med fortsatt sikte på utveckling och kvalitet bedöms vidtagna och planerade åtgärder bidra
till det strategiska målet.

NÄMNDMÅL

BRUKARE OCH ANHÖRIGA SKA KÄNNA SIG TRYGGA
OCH NÖJDA MED DEN VÅRD OCH OMSORG SOM GES.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
Andelen äldre som är
mycket eller ganska nöjda
med sitt särskilda boende



(f d NKI särskilt boende,
Socialstyrelsens brukar
undersökning)

NÄMNDMÅL

VÅRDEN OCH OMSORGEN AV DE MULTISJUKA ÄLDRE
SKA SAMORDNAS OCH KVALITETSSÄKRAS.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
Andel avlidna personer
registret

88

77

88 %

JJ

med registrering i Palliativa
90

64

71 %

100

34

34 %

Andel brukare som har

Andel äldre som är mycket

riskbedömts i Senior Alert

JJ

eller ganska nöjda med



hemtjänsten (f d NKI hem
tjänst, Socialstyrelsens
brukarundersökning)

90

89

99 %

KOMMENTAR
I Palliativa registret registrerades 64 procent av alla
avlidna i Mora kommun. En stor del av dem som inte
registrerades hade inte någon kontakt med kommunens hälso- och sjukvård.
Senior Alert är ett register för riskbedömning av
dem som bor i särskilt boende eller på korttidsenheter.
9

Det finns brister i registreringen. Alla brukare har
inte riskbedömts, adekvata åtgärder har ibland inte
rapporterats och en del utförda riskbedömningar finns
inte i registret. Endast 34 procent av brukarna i särskilt
boende och på korttidsenheter riskbedömdes i Senior
Alert. En nystart för arbetet sker våren 2016.
Båda registren är nationella och är till för att man
ska kunna förebygga undernäring, fall, trycksår och
i palliativ vård smärta. Registreringen gör det också
lättare att upptäcka demenssymptom och ge personer
som drabbats bättre vård. Det pågår arbete med
att ta fram rutiner för registren och med att inrätta
hemteam. Teamen ska förbättra samarbetet mellan
hälso- och sjukvården och hemtjänsten.
Nästan alla anhöriga till avlidna över 65 år på boenden eller i hemsjukvård erbjöds efterlevandesamtal.

NÄMNDMÅL

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FRÅN ENERGIANVÄNDNINGEN
I KOMMUNENS BYGGNADER OCH
KOMMUNKONCERNENS RESOR SKA MINSKA FRÅN
FÖREGÅENDE ÅR MED 5 PROCENT.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Mängd koldioxid från energi
användningen i byggnader
Morastrand AB (mängd i ton)
Mora kommuns och de

zz

kommunala bolagens resor
(mängd i ton)

539

442

118 %

61

111 %

Andel miljöbilar (person
(procent)

Vidtagna rutiner och riskbedömningar förväntas
bidra till det strategiska målet.

−5%

Mängd koldioxid från

bilar) i koncernens bilpark

Nämndmålet uppfylldes inte.

—

ägda av Mora kommun och

Minst
55

zz

Nämndmålet uppfylldes delvis.

KOMMENTAR
Energitjänstprojektet minskade energianvändningen i
kommunens lokaler och bidrog till minskade koldioxid
utsläpp. Hur mycket är svårt att säga, eftersom en ny
datainsamling pågår. I och med det nya systemet blir
det lättare att följa och optimera förbrukningen. Hittills har projektet lett till besparingar på 24 procent när
det gäller uppvärmning och 15 procent när det gäller
elanvändning i de fastigheter som ingår i projektet.
Målet på 160 kWh per kvadratmeter nåddes inte,
utan energiförbrukningen uppgick till 165 kWh per
kvadratmeter.
Koldioxidutsläppen minskade med 125 ton, varav
51 ton beror på att delar av Morastrands verksamhet
numera sköts av Sodexo och förbrukningen därmed
inte ingår i den här statistiken. Därmed återstår en
minskning med 125–51=74 ton för kommunens
övriga verksamhet. Det var en minskning med cirka
13 procent jämfört med föregående år. Ett antal
bensinbilar ersattes med dieselbilar. Eftersom antalet körda kilometrar eller förbrukning per fordon
inte följs upp, är det svårt att dra några slutsatser
om minskningen även beror på minskat bilkörande
alternativt nya, mer bränsleeffektiva, bilar. Kommunen har 157 personbilar, varav 61 procent är miljö
bilar (15 procent biobilar).
Den nya energi- och klimatplanen för Mora kommun håller på att utarbetas. I den är biltransporterna
och fordonsparken prioriterade.

Bedöms bidra till utveckling mot det strategiska målet.

Nämndmålet uppfylldes.

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
NÄMNDMÅL

MORA KOMMUN SKA SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ETT HÅLLBART RESANDE.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Antal resande med buss

370 000 346 904

94 %



KOMMENTAR
Statistiken de senaste åren har inte varit helt till
förlitlig, så målet på 370 000 resande sattes utan
ett exakt underlag att utgå från. Resandet med
buss verkar generellt minska, dels beroende på att
de som reser mest, det vill säga barn och ungdom,
minskar i antal, dels för att tågresandet ökar på
bekostnad av bussresorna.
Kollektivtrafikanpassningen till nya Resecentrum
genomfördes. Kommunen deltog i Region Dalarnas
projekt om cykelleder och fortsätter att ha fokus på
cykelleder och -vägar 2016.
Skolskjutshållplatserna inventerades för att man
skulle hitta och åtgärda säkerhetsproblem.

Utvecklingen inom området bidrar till det strategiska målet.
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Nämndmålet uppnåddes.

NÄMNDMÅL

FLER AKTÖRER SKA BYGGA I TRÄ ISTÄLLET FÖR
BETONG.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad

STRATEGISKT MÅL

Andel påbörjade lägenheter

zz

i flerfamiljshus med trä
stomme (procent)

Resultaten bidrar till att nå det strategiska målet.

50

75

150 %

KOMMENTAR
Diskussioner fördes med potentiella exploatörer
om möjligheten att bygga i trä och med trästomme.
Morastrand uppförde flerbostadshus på Tingsnäs där
trä användes. 24 lägenheter av 32 har trästomme.
I detaljplanerna beskrivs hållbarhetsfrågorna särskilt. Flera möten hölls med fastighetsägare och byggbolag för att intressera dem för ökat bostadsbyggande.

MORA SKA VARA KNUTPUNKT OCH MOTOR I REGIONEN
NÄMNDMÅL

MORA SKA TA ANSVAR FÖR REGIONENS UTVECKLING.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Förvärvsfrekvens i Mora
kommun (procent)
Antal nystartade företag

82

103 %

zz

100

92

92 %



Placering i Svenskt

JJ

Näringslivs ranking av
företagsklimatet

lägst 80

124

65 %

NKI företagsklimatet SKL:s
Insikten

Nämndmålet uppfylldes inte.

minst 80

—

lägst 70

Servicemätning bemötande
(procent)

90

81

90 %



STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA BEDRIVAS MED
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
NÄMNDMÅL

KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET OCH
ORGANISATION.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Årets resultat i andel av

zz

skatteintäkter och generella
statsbidrag (procent)

0,5

0,5

100 %

Andel investeringar i skat
tefinansierad verksamhet

zz

som sker med egna medel
(procent)
Låneskuld i koncernen per
invånare

100

100

100 %

47 453

116 %

högst
55 000

zz

KOMMENTAR
Trots stora avvikelser från driftbudgeten blev det
totala resultatet ett överskott på drygt 5,4 mkr, som
budgeterat. Det lyckades tack vare återhållsamhet
och effektiviseringar.
Investeringarna ökade enligt plan. Investeringar
genomförs i stort enligt plan.
Kommunkoncernens låneskuld ökade med 40 mkr
till 954 mkr och det är kommunen som står för
ökningen. Det beror på det stora investeringsbehovet.
Låneskulden per invånare ökade något men håller sig
under maxgränsen.

KOMMENTAR
Förvärvsfrekvensen bland människor i åldern 20–64
år ökade något till 82 procent (81). Snittet i riket var
77 procent.
Antalet nystartade företag ökade med drygt 8
procent, eller 9 företag. Snittet i riket var 3,6 procent.
Moras plats i Svensk Näringslivs rankning av
företagsk limatet försämrades rejält: från plats 85 år
2013 och plats 111 år 2014 till plats 124. Speciellt
följande områden behöver förbättras: tillämpning
av lagar och regler, tjänstemännens attityder till
företagande och tillgången till kompetens.
Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK, mäter
bland annat kommunens service när det gäller telefon
och e-post. Här hade Mora förbättrat fyra av fem
mätpunkter för telefonkontakt, e-postbetyget var
oförändrat. Det stora förbättringsområdet gäller
kvaliteten på svaren som ges via e-post. Det sammanvägda betyget var 81 procent. För kommuner i samma
storlek låg snittet på 74 procent (2014).
En projektplan togs fram i förstudien "Tillväxt och
tillsyn". Den ska utveckla nya, kommungemensamma
arbetssätt. Tolv frukostmöten med näringslivet hölls
runt om i kommunen med sammanlagt 980 deltagare. Mora ingår i projektet F7, för företagsutveckling
i sju kommuner. Ett nytt avtal med Vasaloppet
tecknades. Siljan Turism uppgår i det gemensamma
besöksnäringsbolaget Visit Dalarna.
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Nämndmålet uppnåddes delvis.
Resultaten tillsammans med övriga aktiviteter och
verksamheter bedöms bidra till att det strategiska
målet nås.

NÄMNDMÅL

KOMMUNSTYRELSEN SKA DRIVA, SAMORDNA OCH
FÖLJA UPP KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE FYSISKA
PLANERING.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Antal påbörjade nyproduce
rade lägenheter

20

15

75 %

JJ

KOMMENTAR
Det enskilda måttet om antalet påbörjade lägenheter visade färre än planerat, men fler i jämförelse
med tidigare år. Färdiga detaljplaner gör det möjligt
att nå målen kommande år. Det övriga arbetet med
den fysiska planeringen fortskred enligt plan. Kommunen deltog bland annat i ett cykelledsprojekt, en
länstransportplan och i Trafikverkets projekt Genomfart Mora. Några strategiska markköp genomfördes.
Den nya markstrategin och markanvisningspolicyn
blev klara. Båda är viktiga när det gäller att uppfylla
målet att Mora ska vara en knutpunkt i regionen.
Andra arbeten rörde parkering i Mora Köpstad,
gestaltningsprojekt, en grönstrukturplan och en
konsekvensutredning om Mora centrum.

KOMMENTAR
Målet är att ingen ska uppbära försörjningsstöd passivt. Genom individuella genomförandeplaner prövas
biståndstagarnas arbetsförmåga och ärendena följs upp
kontinuerligt. Försörjningsstödet ligger på en låg nivå i
Mora, även om det enskilda måttet inte uppfylldes.
Projektet En gemensam ingång vänder sig till
unga utan sysselsättning, för att få dem att fortsätta
studera eller hjälpa dem in på arbetsmarknaden.
Tillsammans med gymnasiet har projektet skapat
rutiner och handlingsplaner för att förebygga avhopp.
Projektet samverkar också med Delegationen unga
till arbete. Vid årets slut var 66 unga inskrivna. När
projektet avslutas 2016 ska de nya rutinerna vara
införda i den ordinarie verksamheten för kommunens
aktivitetsansvar.
Nämndmålet uppnåddes.
Målet bedöms vara uppnått då arbetslinjen följs.
Verksamheten bedöms bidra till det strategiska målet.

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA KULTUR-, UPPLEVELSE- OCH
AKTIVITETSCENTRUM
NÄMNDMÅL

MORAS KULTURLIV KÄNNETECKNAS AV EN MÅNGFALD
AV UTBUD OCH AKTIVITETER MED LYSKRAFT OCH
MED MÖJLIGHET TILL EGET ENGAGEMANG.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
NMI – Nöjd medborgar

Nämndmålet uppnåddes.

index – kulturutbud

Det enskilda måttet uppnåddes inte, men det totala
arbetet med den fysiska planeringen bedöms bidra
till nämndmålet och det strategiska målet.

NÄMNDMÅL

FÖR ATT MINSKA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET SKA
ARBETSLINJEN GÄLLA.
Mått
Årets
Utfall Måluppmål
fyllnad
Andel vuxna biståndsmot



tagare med långvarigt eko
nomiskt bistånd (procent)

18

20

90 %

Antalet vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare. Långvarigt
bistånd är 10–12 månader. Källa: Socialstyrelsens register över
ekonomiskt bistånd 2014.

12

61

61

100 %

zz

Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vartannat år, senast
var 2014.

KOMMENTAR
Moraborna var nöjdare med biblioteken än genomsnittssvensken, men mindre nöjda med utbudet av
teater och konserter. Idag finns inte någon fast teatereller konsertscen i kommunen. Mora satsar mindre på
kultur och fritid än genomsnittskommunen.
Kulturförvaltningen visade 23 utställningar och
arrangerade föreläsningar, brodericafé, filmvisningar,
workshops och konstprojekt. Kammarmusikfestivalen
Vinterfest och Musik vid Siljan genomfördes i samarbete med Musik i Dalarna. Rosa Huset och kultur
skolan bedrev Mirandas verkstäder för barn i årskurs
1−5, särskild verksamhet för ensamkommande flyktingbarn, visade verk av unga konstnärer, genomförde

ungdomsprojekt med olika teman samt arrangerande
talangjakt, Winterhouseparty och barnens vårsalong.
Kulturstöd beviljades till 11 föreningar för flera
arrangemang, bland annat operan Silverfågeln i
Vattnäs konsertlada. Förvaltningen ska marknadsföra
möjligheten att söka stöd bättre.
Nämndmålet uppnåddes.

STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA PRÄGLAS AV
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
NÄMNDMÅL

MEDBORGARNA SKA GES MÖJLIGHET ATT DELTA I
KOMMUNENS UTVECKLING.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Medborgarnas upplevda

Verksamhetens bedöms bidra till det strategiska målet.



inflytande över kommunens
verksamheter (index)*

50

43

86 %

Medborgarnas möjligheter
STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA ETT TRYGGT SAMHÄLLE FÖR ALLA
NÄMNDMÅL

trygghet

76

68

89 %

utveckling (andel som pro
cent av maxpoäng)

MEDBORGARNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA I
KOMMUNEN.
Mått
Mål
Utfall Måluppfyllnad
Medborgarnas upplevda

att delta i kommunens

*

JJ

minst
71

56

79 %

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

var 2014.



Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vartannat år, senast
var 2014.

KOMMENTAR
SCB undersöker om medborgarna känner sig trygga
och säkra utomhus på kvällar och nätter och om
de känner sig oroliga för hot, rån, misshandel eller
inbrott. Moras resultat (68) var lägre än målet, men
högre än genomsnittet för kommunerna (61). I den
fördjupade översiktsplanen för Mora tätort uppmärksammas trygghetsaspekterna.
Projektet PSYNK handlar om att förebygga
och åtgärda skolfrånvaro. Olika aktörer kring barn
och unga med komplexa problem synkroniseras.
Ett Familjens hus kan vara ett viktigt verktyg. Ett
underlag till verksamhetsplan togs fram och kommunen letar lämpliga lokaler.
Tre processledare samordnar verksamheten i en
ny grupp som arbetar med sociala risker. Folkhälso
planeraren ingår i gruppen och ska ge förslag på
åtgärder för att minska de sociala riskerna.
Enkäten "Hälsa på lika villkor" visade att ohälsan
bland Dalarnas befolkning är större än i riket i genomsnitt. Fler män är också mycket ensamma. Kommunen
ska använda resultaten för att undersöka om det finns
åtgärder som kommunen kan vidta. Mora deltar i
Samling för social hållbarhet i Dalarna 2015−2018.

KOMMENTAR
SCB mäter hur medborgarna upplever sina möjligheter till insyn och inflytande på områdena kontakt,
information, påverkan och förtroende. Mora nådde
inte sitt mål, men resultatet 43 var bättre än snittet 40.
I KKiK mäts bland annat kommunikation och
dialog med medborgarna. Moras index var 56, strax
över genomsnittet på 55, men en försämring från
2012 då indexet var 63. Sedan undersökningen
genomfördes har kommunen arbetat med att förenkla
för medborgarna att delta i kommunens utveckling.
Ett projekt med SKL om att utveckla medborgardialogerna avslutas 2016.
Medborgardialoger om bland annat serviceplan
för landsbygden samt vatten- och avloppsplan hölls.
I Forum Mora fördes dialoger om evenemang och
etableringar.
Nämndmålet uppfylldes delvis.
Fortsatt utveckling och analys av åtgärder för ökat
deltagande och inflytande är viktigt för utvecklingen
mot det strategiska målet.

Nämndmålet uppnåddes delvis.
Den pågående utvecklingen bedöms bidra till det
strategiska målet.
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EKONOMISK ANALYS

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat blev positivt med 5,5 mkr och innebar
att resultatet är på samma nivå som budget. Avvikelserna mot budget fördelar sig enligt följande:
mkr
Budgeterat resultat

5

Minskade skatteintäkter och statsbidrag

–8

Personalomkostnader

–2

Förbättrat finansnetto

5

Strukturmedel och planeringsreserv, ej utnyttjad del

12

Reserv för investeringar

13

Återbetalning försäkringspremie AFA

8

Utrangeringar av investeringar

–3

Förändring semesterlöneskuld

–1

Ökade pensionskostnad

– 6

Nämndernas resultat

– 18

Årets resultat

5

Kommunens största intäktskälla utgörs av skatter
och generella statsbidrag vilka uppgick till
1 095 mkr och var en ökning med 2 procent jämfört
med föregående år. Trots ökade skatteintäkter var
inte ökningen i nivå med budgeterade intäkter.
Jämförelseförstörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser
med andra perioder. I kommunens resultat ingår
en återbetalning av försäkringspremier från AFA
på 8,6 mkr. I övrigt har resultatet påverkats med
– 3,5 mkr på grund av utrangerade tillgångar.
Från och med 2014 infördes nya lagkrav på til�lämpning av komponentavskrivning på investeringar.
Mora kommun har påbörjat arbetet på kommunens
fastigheter. Arbetet bygger på en modell av Lind
och Bejrum. Till grund för beräkningarna har det
bokförda värdet för 2014 för respektive fastighet
använts för att beräkna hur värdet fördelar sig mellan komponenterna. Viktiga utgångpunkter har varit
det bokförda värdet för respektive fastighet men
även att identifiera vilket årtal de olika posterna
registrerades. Utifrån byggnadernas indelning i
14

komponenter beräknades nya årliga avskrivningar
för respektive komponent med hänsyn till bokfört
värde och uppskattad återstående livslängd. På så
sätt har avskrivning per komponent tagits fram som
om det tillämpats komponentfördelning från början.
Nya avskrivningsbelopp inklusive internränta summerades till en ny kapitalkostnad för varje fastighet.
Utrangeringar har skett som en följd av övergången
till komponentavskrivning med ett belopp av
2 442 tkr. Arbetet kommer att fortsätta under 2016
med att identifiera och besluta om komponenter och
avskrivningstider för stadsnätet och gator/vägar.
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna
inklusive finansiell verksamhet var ett underskott
på 4,4 mkr. Föregående år var motsvarande underskott 18 mkr. Nämndernas verksamheter specifikt
innebar en avvikelse på –18 mkr. Det är tre nämnder
som redovisar underskott. Störst avvikelse mot
budget hade socialnämnden, – 18,8 mkr. De främsta
orsakerna till underskottet avser placeringar inom
IFO, socialpsykiatrin och LSS. Inom hemtjänsten har
vårdtyngden ökat med många dubbelbemanningar
som följd vilket resulterat i ökade personalkostnader.
Inom hemsjukvård och rehabilitering bidrog ökade
kostnader för sjukvårdsmaterial och hjälpmedel till
underskottet. I socialnämndens underskott har även
ett vitesföreläggande från IVO på 1,8 mkr räknats in.
Föreläggandet berodde på kommunens dröjsmål med
att verkställa två beslut om gruppbostad enligt LSS.
För- och grundskolenämnden redovisade ett underskott på 8,3 mkr. Orsaken var i första hand ökade
personalkostnader inom grundskolan, svårighet att
ställa om under läsår och att effektivisera och anpassa,
inom och mellan, skolenheter. Kostnaderna för skoltaxi har ökat väsentligt till följd av förändringar i linje
trafiken. Tekniska nämndens underskott på 3,4 mkr
förklaras till stor del av ej vidtagna effektiviseringar
och besparingsåtgärder. Tidigt på året redovisade
de större nämnderna negativa prognoser. Prognoser
om underskott i kombination med ett antal osäkra
faktorer såsom kostnader för eventuell flygförbindelse
och kollektivtrafikens kostnadsutveckling bidrog till

ett ansvarstagande och restriktivt agerande där så var
möjligt. Det är en förklaring till delar av övriga nämnders positiva avvikelser i förhållande till budget.
En god prognossäkerhet innebär att kommunen
har goda förutsättningar till att anpassa sig efter
förändrade förutsättningar under året. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella
kontroll. Budgetavvikelsen bör teoretiskt ligga så
nära noll som möjligt. Svängningar i ekonomiska
omvärldsförutsättningarna påverkar möjligheten till
säkra bedömningar av den ekonomiska utvecklingen.
Trots det framstår det som resultatet för kommunen
har god budgetföljsamhet. Det förekom relativt stora
avvikelser i budgetföljsamheten för enskilda nämnder. Nämndernas verksamhetsresultat är viktiga för
kommunens resultat som helhet. Kommunstyrelsen
ser allvarligt på rådande underskott och svängningar
i budgetföljsamheten. Arbetet fortsätter med att
effektivisera rutiner och processer samt att förbättra
uppföljningen. Nämndernas budgetföljsamhet är
avgörande för kommunens totala resultat.
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår till 0,5 procent. Det
budgeterade resultatet var 5,4 mkr. Det innebär att
målet på minst 0,5 procent av skatteintäkter och
statsbidrag har uppnåtts.
ÅRETS RESULTAT DE SENASTE SJU ÅREN (MKR):
80

Kommunen
Sammanställda
kommunkoncernen

70
60
50

Resultat enligt resultaträkning

5,5

Samtliga realisationsvinster

– 0,5

Resultat efter balanskravsjusteringar

5,0

Medel från resultatutjämningsreserven

0

Balanskravsresultat

0

Underskott från tidigare år

5,0

Summa

5,0

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING FÖR
KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernen redovisade ett positivt resultat
på 7,5 mkr. Jämfört med 2014 är det en förbättring
med 1 mkr. Investeringarna i koncernen uppgick till
145 mkr och den långfristiga upplåningen ökade med
47 mkr. Soliditeten var något lägre än 2014, 38 procent. Räknar man in hela pensionsskulden var soliditeten i stället 13 procent. Mora kommun har tre
helägda dotterbolag, Morastrand AB som är kommunens bostadsföretag och som tillhandahåller bostäder
och lokaler, 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 bedrivits i Siljansutbildarna
AB har inte bolaget tagits med i den sammanställda
redovisningen.
En sammanfattning av bolagens arbete under året
framgår längre fram under respektive bolags verksamhetsberättelse.
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

mkr

40
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AVSTÄMNING AV BALANSKRAVET
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot
lagens krav på ekonomisk balans. I resultatet på
5,5 mkr ingår realisationsvinster med 0,5 mkr som inte
får inräknas i balanskravet. Det innebär att det resultat som ska ställas mot balanskravet uppgår till 5,0 mkr
och innebär ett resultat som understiger den generella
tumregeln för god ekonomisk hushållning. Det finns
inte några negativa resultat att återställa från tidigare år.

2015

2014

2013

Morastrand AB

1,5

5,9

8,0

Moravatten AB

– 0,3

– 1,9

– 3,6

Moraparken AB

20

0

mkr

– 4,2

Övriga företag och organisationer där kommunen
är delägare eller har intressen är: Siljan Turism AB,
Region Dalarna, AB Dalatrafik, Musik vid Siljan,
Inlandsbanan AB, AB Dalaflyget, Dalhalla Förvaltnings AB, Siljan Båttrafik AB och äger tillsammans
med Vansbro och Älvdalen VÄMO AB. Därutöver
förvaltar kommunen ett antal stiftelser. Under året
har dotterbolaget Lundskruven AB fusionerat upp i
Morastrand AB. Kommunalförbundet Region Siljan
är under avveckling.
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PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING

PENSIONER

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 värde
papper vars huvudsakliga exponering utgörs av företag
med tillverkning eller försäljning av vapen eller annat
krigsmateriel, pornografi, tobaksprodukter eller alkohol.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

mkr

2015

2014

kortfristig skuld

33

32

31

Avsättning inklusive löneskatt

58

52

46

Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt

518

534

554

Summa åtagande

609

618

631

Pensioner som redovisas som

Bokfört värde av förvaltade
pensionsmedel

128

123

121

Återlånat i verksamheten

481

495

510

2015

2014

2013

33

32

31

5

5

6

2

2

2

KOSTNADER (INKLUSIVE LÖNESKATT)

mkr

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Intjänad individuell del

Årets kostnader för utbetalning av pensioner intjänade före 1998 samt för årets intjänade pensioner
blev 25 mkr respektive 33 mkr inklusive löneskatt.
Kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick
vid årsskiftet till 609 mkr där ansvarsförbindelsen
utgjorde 85 procent av det totala pensionsåtagandet.
Pensionsfonden täcker enbart 21 procent av det totala
pensionsåtagandet och marknadsvärdet för fonden
uppgick till 146 mkr vid årsskiftet.

ålderspension

FÖRVALTNINGSRESULTAT
Kommunens portfölj fördelar sig på nominella räntor, svenska och utländska aktiefonder samt strukturerade produkter, exempelvis aktieindexobligationer,
med kapitalskydd.
Försäljningar under året gav netto reavinster på
4,5 mkr och utdelningar på 0,2 mkr. I bokslutet uppgick
det bokförda värdet inklusive likvida medel till 128 mkr.
2015 inleddes med en stark utveckling för aktie
marknaden men föll sedan tillbaka påtagligt från april
och framåt. Sett till hela året räknat utvecklades USA
och Japan bäst i svenska kronor räknat, medan uppgången i Europa var mindre. Det svenska OMXS30-
indexet gick svagt och slutade cirka 2 procent upp.
Tillväxtländernas aktier hade ett svårt år med många
marknader som föll mycket kraftigt. Kommunens
pensionsportfölj följer ett globalt världsindex med
god riskspridning, vilket har gett en avkastning på 2,3
procent för 2015.
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2013

Intjänad förmånsbestämd
Pensionsutbetalningar intjänade
från 1998
Pensionsutbetalningar intjänade
före 1998

25

24

22

Summa

65

63

61

2014

2013

PENSIONSFÖRVALTNING
PENSIONSFOND

mkr

2015

Likvida medel

1

0

0

Räntebärande

35

38

46

Svenska aktier

7

5

4

Globala aktier

39

36

23

Alternativa tillgångar

10

0

0

Strukturerade produkter

55

63

55

146

143

128

Summa
Tillförda medel

0

0

0

Årets avkastning

3

15

9

146

143

128

Marknadsvärde

RÖRELSEKAPITAL, LIKVIDITET OCH
FINANSNETTO
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 kommunen en checkkredit på 50 mkr.
Krediten har inte använts under året då likviditeten
har varit god. Betalningsberedskapen var 12 dagar
jämfört med 17 dagar 2014. Likviditeten har även
varit god på det samlade koncernkontot där kommunens helägda bolag ingår.
Årets finansnetto blev positiv med 2,8 mkr
(4,7 mkr 2014). Orsaken till att finansnettot blev
5,3 mkr bättre än budgeterat var främst reavinster i
pensionsfonden på 4,7 mkr inklusive utdelningar.

SKATTEINTÄKTER
Skatteintäkterna periodiseras så att preliminärt
inbetalda skatteintäkter korrigeras med en prognos
över beräknad slutavräkning för bokslutsåret samt
den slutliga avräkningen för skatteintäkter avseende
året före bokslutsåret (2014). Sammantaget gav de
båda årens skatteavräkning en minskning av skatteintäkterna med 0,7 mkr. Den kommunala fastighetsavgiften betalas även den ut med preliminära belopp
som sedan justeras med det slutliga utfallet med två
års eftersläpning och den kortfristiga fordran uppgår
till 32 mkr. Taxeringsutfallet och uppräkningstalen
påverkar utvecklingen av skatteintäkterna.

INVESTERINGAR
Årets investeringar uppgick till 91 mkr inklusive
bidrag vilket var mer än föregående år (70 mkr) och
23 mkr lägre än budgeterat. Anledningen till den
positiva avvikelsen är främst beroende på förskjutningar i tiden som exempel det nya äldreboendet
med cirka 24 mkr samt helikopterhangar och flyg
terminal med sammanlagt cirka 22 mkr.
Energitjänsteprojektet (EPC) som startade 2013
för att sänka energi- och driftkostnader för kommunens byggnader belastade årets investeringar med
13 mkr. Total budget för hela projektet är 60 mkr
fördelade på tre år där det kvarstår cirka 7 mkr som
förskjutits till 2016.
Under året togs ett beslut att bygga ett nytt
LSS-boende för totalt 13 mkr, som flyttats fram
till nästa år. Projektet centrumutveckling hade
en ursprunglig totalbudget på 30 mkr vilken har
nedreviderats i ett nytt beslut till 18 mkr, då en mer
kostnadseffektiv lösning har valts.
Projekt som inte ingick i den ursprungliga
budgeten men beslutades under året var: utbyggnad
av stadsnätet motsvarande 14 mkr, markköp på 6
mkr, GC-vägar på 3 mkr samt ett investeringsbidrag
som betalats till Trafikverket på 13,7 mkr för Rese
centrum. IT-investeringarna blev närmare 5 mkr
dyrare än budgeterat.
Vad gäller ny genomfart i Mora så har inga budgeterade medel förbrukats under året, utan projektet
står fortsatt i avvaktan på att Trafikverket har medel i
den nationella planen (år 2019). Dialogen pågår med
Trafikverket och ett avtal om genomförandet kommer
att tecknas under 2016.
Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar
och resultat) för 2015 uppgick till 54,4 mkr för kommunen vilket innebär att årets samtliga investeringar
har finansierats till 60 procent med egna medel.
Överskjutande investeringar har finansierats genom
nyupplåning. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet kunde däremot finansieras med egna medel.
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
(procent)
250
200

Samtliga investeringar
Skattefinansierade
investeringar

150
100
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0
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2012

2013

2014

2015
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Hela kommunkoncernen hade nettoinvesteringar på
121 mkr för 2015 vilket var något högre än föregående
år (111 mkr). Av bolagen stod Morastrand för den
största andelen på 29 mkr vilket i princip var i linje
med deras budget (30 mkr). Största investeringarna
var nybyggnation av studentbostäder och bostäder
för ensamkommande barn och ungdomar (12 mkr)
samt energiåtgärder (EPC) och anpassningar i
befintliga fastigheter (16 mkr). Moravatten hade ett
utfall på enbart 2 mkr men detta var beroende på
förseningar i två stora projekt; lågvattenreservoar i
Noret på totalt 15 mkr samt VA-utbyggnad i Ryssa
och Isunda för totalt 16 mkr. Lågreservoaren beräknas vara färdigställd i början av 2016, medan VA-
utbyggnaden påbörjas först till hösten 2016.
NETTOINVESTERINGAR
(tkr)
250
200

Mora kommun
Koncern
125

144

121

124
111

150

SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella styrka det 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. Enligt
den kommunala redovisningslagen ska kommunerna
inte räkna in anställdas pensionsåtagande intjänade
för 1998 som en skuld eller avsättning i balans
räkningen, eftersom det inte ger en rättvisande bild
av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att räkna
var soliditeten 60 procent, men den ”verkliga” solidi
teten inklusive hela pensionsskulden uppgick till 18
procent i kommunkoncernen.
Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger inte så
mycket, en sjunkande soliditet signalerar om en problematisk ekonomisk utveckling. En stabil resultatutveckling är viktigt i takt med att investeringsnivån ökar.
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70
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LÅNESKULD
Låneskulden uppgick vid årets slut till 170 mkr
då 40 mkr ny upplånades under juni respektive
december. Kommunens låneskuld per invånare var
8 457 kronor. Det finansiella målet är att koncernens låneskuld i balansräkningen inte ska överstiga
55 tkr per invånare. I koncernen är den största delen
av lånekostnaden finansierad av taxor, avgifter och
hyror. Låneskulden per invånare i koncernen var
47 453 kronor och därmed var målet uppnått. Den
totala skulden inklusive avsättning har ökat jämfört
med tidigare år, framför allt den långa skulden med
anledning 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.
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KÄNSLIGHETSANALYS
Kommunens resultat påverkas av en mängd olika
faktorer. Nedan beskrivs vilken inverkan några av
dessa faktorer har utifrån 2015 års förutsättningar:
PÅVERKAN

mkr
Löneökning med 1 %

9

Prisökning varor och tjänster med 1 %

4

10 årsarbetare

4

100 invånares påverkan på skatt,
inkomstutjämning, generella statsbidrag m m

5

förra konjunkturtoppen 2007, för att därefter sjunka
mot 1,5 procent 2018 enligt SKL. Samtidigt beräknas
kommunsektorns kostnader öka med närmare det
dubbla. Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt till
följd av flyktingsituationen samt ökade kostnader och
investeringsbehov innebär att kommunernas ekonomi
är i ett mycket svårt läge. Staten ersätter kommuner
och landsting för mottagandet av flyktingar men i
vilken omfattning och under vilken tid är osäkert att
förutspå. Huruvida dessa ökade kostnader på längre
sikt motsvaras av ett större skatteunderlag, tack vare
större arbetskraft, är en öppen fråga.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Den 31 december 2015 hade Mora 20 101 invånare
och innebar en ökning på 95. Under 2000-talet har
ett negativt födelsenetto varit anledningen till ett
minskat befolkningsantal. Det positiva flyttnettot
gentemot utlandet samt flyttnettot gentemot övriga
riket har bidragit till att motverka minskningen.
2015 föddes 161 personer och 215 personer avled
vilket gav ett födelsenetto på – 54. Totalt flyttade
1 006 personer in till Mora kommun och 858 flyttade ut. Befolkningsprognoser är svåra att göra med
tanke på förändringar i omvärlden. Det är fördröjningar i SCB:s prognoser vilket gör att befolkningsutvecklingen de närmaste åren är mycket osäker.
Befolkningen förväntas att öka i snabbare takt än
tidigare prognoser och förväntas öka med 400–500
personer på 10 år från 2016 fram till 2025. Den
åldersgrupp som står för en stor del av ökningen är
gruppen +75 år.
FOLKMÄNGD
(Antal personer)
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Utsikterna för den globala återhämtningen har försämrats betydligt under de senaste månaderna och
riskerna på nedsidan har ökat. I grunden är förutsättningarna goda för ökad tillväxt i de utvecklade ekonomierna men osäkerheten och svängningarna på de
finansiella marknaderna kan leda till bakslag.
Inbromsningen i slutet av förra året innebär
sänkta tillväxtprognoser för 2016 och nästa år något
samtidigt som riskbilden på nedsidan har tilltagit. De
utvecklade ekonomierna gynnas dock av sjunkande
energipriser och penningpolitiska stimulanser.
Den oväntade försvagningen av den amerikanska
tillväxten i slutet av 2015 kan komma att förstärkas av oron på finansmarknaderna och den
ökade osäkerheten under inledningen av 2016. I
eurozonen förbättras situationen, om än långsamt.
Den ekonomiska politiken i såväl USA som eurozonen kommer fortsätta att vara stödjande men
motvinden från omvärlden ökar. Ur ett globalt
perspektiv är utvecklingen i Kina och de kinesiska
myndigheternas hantering av krisen avgörande för
världsekonomin de kommande åren. En betydande
devalvering av den kinesiska valutan skulle skapa
ett svårhanterligt deflationstryck i de utvecklade
ekonomierna. Det spända geopolitiska läget i
Mellanöstern kan förvärras ytterligare med följden
att oljepriset plötsligt skulle skjuta i höjden och
flyktingströmmen förvärras. Samtidigt kan dagens
låga oljepris leda till politisk oro i Ryssland.
Den svenska ekonomin är mycket stark, med en
ökning av BNP med nästan 4 procent under 2015.
En stark arbetsmarknad, hög privat och offentlig
konsumtion och uppsvinget i industriproduktionen
gör att tillväxten går på alla cylindrar. En mycket
expansiv penningpolitik och finanspolitiska stimulanser är ömsesidigt förstärkande och bidrar till en
hög tillväxt, men också växande obalanser. SKL
räknar med en lika stor tillväxt under 2016. Snabbt
växande investeringar och kraftigt ökad offentlig
konsumtion är det som framför allt driver på de höga
tillväxttalen jämfört med andra länder. Den starka
tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att
sysselsättningen och skatteunderlaget växer snabbt.
I reala termer växer skatteunderlaget med närmare
3 procent i år, vilket är den största ökningen sedan

2006
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FRAMTID
Kommunens intäkter utgörs till största delen av skatter och generella statsbidrag. Utvecklingen av sysselsättning och tillväxt är därmed av betydelse. SKL
bedömer att tillväxten i skatteunderlaget avtar när
konjunkturen återhämtat sig. Svensk ekonomi förväntas nå en konjunkturell balans under andra halvan av
2016. Återhämtningsfasen beräknas vara över vilket
innebär att antalet arbetade timmar ökar långsammare och det reala skatteunderlagets tillväxt minskar.
Kostnaderna ökar för de kommunala tjänste
pensionerna till följd av det nya sättet att indexera
inkomstanknutna allmänna pensioner från och med
2017. Kommunsektorn påverkas på två sätt; försämrat skatteunderlag och ökade pensionskostnader. Det
betyder att inbromsningen blir kraftigare i reala termer än i nominella. 2016 väntas en markant ökning av
riktade statsbidrag, som dock motsvaras av lika stora
kostnader. Engångsintäkter i form av återbetalning
från AFA Försäkring är inte aktuellt ytterligare år.
Kostnaderna är framför allt beroende av förändringar i demografi, behov, förväntningar och krav.
Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt till följd
av flyktingsituationen samt ökade kostnader och
investeringsbehov gör att kommunsektorns ekonomi
är i ett mycket svårt läge. Bland de stora verksam
heterna har kostnaderna för förskola, grundskola och
hemtjänsten ökat betydligt i landet. SKL bedömer
att flyktingmottagandet ökar kraftigt de kommande
åren. 2019 bedöms gapet mellan kostnader och intäkter motsvara över 1 krona i skattehöjningar.
Det är i första hand kostnadsutvecklingen som
Mora kommun kan påverka genom att strategiskt planera och löpande vidta åtgärder. Planeringsprocessen
har de senaste åren haft ett särskilt fokus att nå en
ekonomi i balans, på nämndnivå och för kommunen
som helhet. Under året har förslag till besparings
åtgärder och effektiviseringar beretts i den ordinarie
planeringsprocessen. Parallellt under året har förslag
till åtgärder under innevarande år vidtagits och följts
upp. Det är viktigt att se det pågående arbetet på
lång sikt för att nå utveckling och inte enbart som
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kortsiktiga besparingsåtgärder. Årets arbete har
varit mycket positivt och det finns ett engagemang
från samtliga nämnder att vilja bidra med förslag till
åtgärder. En grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning är att nämnderna klarar av
att bedriva verksamhet inom givna budgetramar.
Det är därför viktigt att fortsatt arbeta med att öka
förståelsen och attityden till beslutade budgetramar
för samtliga medarbetare och chefer.
Mora kommun har under de senaste åren haft ett
ökat investeringsbehov. Under kommande period har
kommunen och de helägda bolagen stora planerade
investeringar. Det betyder ett ökat behov av upp
låning och ökade borgensåtaganden. Arbetet med
den framtida kostnadsutvecklingen har därmed stor
betydelse både för att möta ökade driftkostnader
inom respektive verksamhetsområden men även för
att förbättra det årliga resultatet. Arbetet med att
förbättra likviditeten ett prioriterat område.
Större investeringar 2016 är; nytt särskilt boende,
ny brandstation och fortsatt centrumutveckling. En
förbättrad genomfart i Mora är en större investering
som planeras tillsammans med Trafikverket och beräknas komma igång om cirka två år. För framtiden kan
det bli aktuellt med ytterligare ett särskilt boende och
inom skolans samtliga områden finns det behov av nya
lokaler alternativt anpassningar av lokaler.
För övrigt finns ytterligare ett antal utmaningar
för Mora kommun. Mottagandet av nyanlända är en
viktig fråga för Sveriges samtliga kommuner. Kommunen har ansvar att erbjuda förskola och skola till
alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar.
En av kommunens viktigaste framtidsfrågor är därför
mottagandet och integration av nyanlända. Det är
dessutom en stor möjlighet och förutsättning i arbetet
med strategisk kompetensförsörjning.
Bostadsbyggandet är en viktig fråga för att möta
den ökade efterfrågan på bostäder. Det är av stor
betydelse att fler aktörer blir intresserade av att bygga
i Mora. Det är angeläget att kommunen är mycket
aktiv och snabbt kan hantera planläggning och
bygglov när behov uppstår.

PERSONALREDOVISNING

Kompetensförsörjning syftar till att ha rätt person på
rätt plats vid rätt tidpunkt. En hållbar kompetensförsörjning krävs för att verksamheterna ska ha tillgång till den kompetens som behövs för att klara det
kommunala uppdraget – på kort och lång sikt. Den
strategiska planeringen av arbetsgivarfrågorna koncentreras därför på att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

REKRYTERING
Generationsväxling och migration gör att kommunen behöver fler medarbetare med olika kompetenser. Flera kanaler användes för rekrytering:
• A nnonsering: 350 tjänster utannonserades, de
flesta inom skolan, vilket var en ökning med 50.
Annonskampanjen ”Här behöver du inte vara känd
för att bli sedd” riktade sig till människor utanför
kommunen för att intressera dem för arbete i Mora.
• Feriepraktik: Kommunen erbjöd alla elever från
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 två veckors
sommarpraktik, som en väg in i arbetslivet. Sammanlagt 208 ungdomar nappade, 94 flickor och
114 pojkar.
• Mässor: På rekryteringsmässor medverkade inspirerande medarbetare från olika verksamheter för
att berätta för arbetssökande om sina yrken.
• 100-klubben: Ett samarbete med arbetsförmedlingen där kommunen under tre år erbjuder minst
100 nyanlända praktik som förhoppningsvis leder
till jobb.
Strategiska chefsrekryteringar beslutas av kommunstyrelsen. En ny socialchef rekryterades och processen att hitta en ny utvecklingschef inleddes.

KOMPETENSUTVECKLING
OCH LEDARSKAP

Kommuncampus Mora 2015 var ett tre veckor långt
arrangemang där alla anställda erbjöds utbildningar
om kommunkunskap, ekonomi, verksamhetsstyrning,
kommunikation, organisations- och personalfrågor
samt IT. I de 55 olika aktiviteterna deltog nästan
800 personer.
Talangjakten är ett program som genomfördes för
femte gången och som bedrivs tillsammans med Orsa
och Älvdalen. Det ska hjälpa till att hitta och utbilda
tänkbara kandidater till ledaruppdrag.

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att arbeta
hälsofrämjande och till exempel kunna erbjuda
de anställda friskvårdsaktiviteter. Mora i rörelse är
samlingsnamnet för ett brett utbud av aktiviteter. I
Stafettvasan deltog 17 lag från kommunen med sammanlagt 85 medarbetare. Ett motionslopp i maj lockade 340 anställda. Medarbetarnas aktiva medverkan i
utåtriktade friskvårdsaktiviteter ger positiv marknadsföring för Mora kommun som mervärde.

LÖNEBILDNING
Kommunens strategiska arbete med lönebildningen
handlar om att knyta samman medarbetarens resultat med hennes eller hans löneutveckling genom
individuell planering och resultatuppföljning. På så
sätt ska det bli tydligt att motivation, engagemang,
resultat och lön hänger ihop.
Löneöversynen ledde till särskilda satsningar på
rektorer och ledningstjänster i äldreomsorgen och
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socialtjänsten. En grundlig arbetsvärdering för att
upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan
kvinnor och män i likvärdiga och lika arbeten
genomfördes. Det resulterade i en handlingsplan för
jämställda löner. I den ingår dels lönesatsningar på
socialsekreterare, överförmyndarhandläggare och
förskollärare, dels högre löner till kvinnliga enhetschefer i socialförvaltningen och kvinnliga gymnasielärare i allmänna ämnen. Dessutom erbjuds
lönesättande chefer i vissa sektorer utbildning i
jämställd lönesättning.

SJUKFRÅNVARO
SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i procent

ANTAL ANSTÄLLDA DEN 31 DECEMBER

TILLSVIDAREANSTÄLLNING

2015

2014

2013

1 607

1 597

1 596

Varav kvinnor, %

80,9

81,2

81,2

Varav män, %

19,1

18,8

18,8

Totalt antal

VIKARIAT

ALLMÄN VISSTIDS
ANSTÄLLNING
2015 2014 2013

2015

2014

2013

Totalt antal

42

39

47

55

Varav kvinnor, %

79

87

79

Varav män, %

21

13

21

44

49

60

61

55

40

39

45

Den sammanlagt utförda arbetstiden motsvarade
1 620 årsarbeten, vilket var en minskning från
2014. Det genomsnittliga måttet på årsarbete är
1 700 timmar. Minskningen låg främst i mer- och
övertidsarbete.

ÅLDERSFÖRDELNING, TILLSVIDAREANSTÄLLDA I PROCENT

2015

2014

2013

7,2

7,0

6,3

30 – 49 år

44,4

43,4

43,8

50 år–

48,4

49,6

49,9

ÅLDERSFÖRDELNING, VISSTIDSANSTÄLLDA I PROCENT

2015

2014

2013

– 29 år

25,6

43,7

30,6

30 – 49 år

48,3

30,6

38,8

50 år–

26,1

25,7

30,6

Medelåldern bland de tillsvidareanställda var 49 år
och bland de visstidsanställda 41 år. Hälften av kommunens tillsvidareanställda är över 50 år.
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2013

6,8

6,0

5,3

(inklusive karens)

10 884

9 242

5 724

SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV AVTALAD ARBETSTID
Totalt

2015

2014

2013

6,8

6,0

5,3
41,5

48,4

44,9

Kvinnor

7,6

6,7

5,8

Män

3,7

3,4

3,2

– 29 år

5,9

6,0

5,2

30 – 49 år

6,5

5,8

4,9

50 år–

7,3

6,1

5,6

Sjukfrånvaron fortsatte att öka, främst bland kvinnor. Förändringen speglar en samhällsövergripande
utveckling. Både kort- och långsiktiga åtgärder pågår
som ska häva den negativa utvecklingen.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
OCH MEDELLÖN

TILLSVIDAREANSTÄLLDA MED HELTIDSTJÄNST I PROCENT

2015

2014

2013

Kvinnor

63,1

61,6

61,1

Män

82,7

83,3

84,3

Samtliga

66,9

65,7

65,5

2015

2014

2013

Kvinnor

26 349

26 047

24 451

Män

28 506

28 270

27 920

Samtliga

26 758

26 454

25 907

MEDELLÖN TILLSVIDAREANSTÄLLDA

ÅLDERSFÖRDELNING
– 29 år

2014

Utbetald sjuklön, tkr

varav > 60 dagar

STATISTIK

2015

Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid ökar
långsamt men stadigt. För att tillfredsställa kompetens
försörjningsbehovet och vara en framtidsorienterad
arbetsgivare för hållbar utveckling fortsätter kommunen att utveckla förutsättningarna för att kunna
erbjuda heltidstjänster till fler medarbetare.

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 SPRÅKTOLKNÄMND, (Borlänge)

Värdorganisation för
gemensamma nämnder
anges inom parentes.

Helägda bolag:
MORAVATTEN AB
MORASTRAND AB
SILJANSUTBILDARNA AB
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REVISORERNA
Ordförande: Inge Tomth
Ledamöter: M
 ats Leijon, Susanne Halén, Torbjörn Roos,
Helen Ekstam

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av
god redovisningssed. Roll och ansvar är fastställt och
framgår av kommunallagen, revisionsreglementet
och SKL:s riktlinjer God redovisningssed i kommunal verksamhet.

visande och om den interna kontrollen är tillräcklig inom nämnderna och styrelsen. Granskningarna
utgör underlag för revisionsberättelsen som lämnas
till fullmäktige. I samband med att revisorerna lämnar sin revisionsberättelse lämnar de även en redogörelse för revisionens verksamhet 2015.

VERKSAMHET

EKONOMI

Den kommunala verksamhetens mål, inriktning
och omfattning fastställs varje år av kommunfullmäktige i kommunplanen. Revisonens roll är att
granska om nämnder, styrelser och de enskilda
ledamöterna uppfyllt fullmäktiges mål och direktiv.
Syftet med granskningarna är att se om verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-

Revisorerna redovisar ett överskott på 178 tusen
k ronor.
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DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

Revisorerna

– 909

– 731

178

54

Summa

– 909

– 731

178

54

KOMMUNSTYRELSE
Ordförande: Anna Hed
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning: Kommunledningskontoret

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

VERKSAMHET
En ny strategisk plan för hur verksamheterna ska sty
ras infördes. I samband med det inleddes en över
syn om kommunens övergripande mål. Ett förslag
till möjliga besparingar togs fram inför att kommun
planen ska beslutas 2016. Nya riktlinjer för investe
ringar och exploatering togs fram.
Kommunens boenden för ensamkommande
flyktingbarn räckte inte till på senhösten och de
flesta fick placeras på privata boenden. Nyanlända
som fått permanent uppehållstillstånd kan antingen
ordna boende själv eller så hjälper kommunen till,
så att de kan flytta från sitt asylboende. Avtalet med
Migrationsverket säger att Mora kommun ska ta emot
30 flyktingar per år. År 2015 tog kommunen emot
46 personer som fått permanent uppehållstillstånd.
Public 360, som är ett system för att hantera ären
den och dokument, infördes i hela kommunorgani
sationen, för att alla ska kunna handlägga ärenden
och registrera dokument i en enhetlig process. Med
det nya systemet ökar transparensen och det blir
billigare att utveckla e-tjänster.
Arbetet med att bygga kommunens varumärke
fortsatte. En del i det är att hela organisationen arbe
tar på ett gemensamt sätt med kommunikation och
demokratifrågor. Därför erbjöds samtliga medarbe
tare utbildning i kommunikation. I övrigt låg fokus
på att invånarna ska kunna känna stolthet och enga
gemang för sin kommun. Flera arrangemang genom
fördes, till exempel firandet av damernas SM-guld
i innebandy, Talangjakten och en demokratidag för
unga. Två nya digitala välkomstskyltar sattes upp vid
infarterna till Mora.

Andelen ekologiska livsmedel fortsatte att öka och
de vegetariska alternativen blev fler. Ett annat mål är
att så långt som möjligt laga all mat till kommunens
verksamheter från grunden. Projektet med kommu
nala kor fortsatte.
En lönekartläggning genomfördes för att se om
det fanns osakliga skillnader i lön mellan könen.
Det ledde till att kommunstyrelsen beslutade om
en handlingsplan för jämställda löner. Särskilda
löneprioriteringar som motiverades av kompetens
försörjning gjordes för rektorer och chefer i äldre
omsorgen och socialtjänsten.
En riskanalys för att undersöka hur kommunen
skulle kunna hantera en extraordinär händelse
genomfördes. Med hjälp av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) identifierades
åtgärder som ska vidtas för att öka IT-säkerheten.
Flera stora ramavtal upphandlades. Det gällde
bland annat kopiering, övervakningssystem, bygg
arbeten, finansiell leasing av fordon och andra objekt,
datorer och sjukvårdsmaterial. Genom ramavtalen
kan kostnaderna hållas nere.
Det pågick många projekt som rörde kommunens
utveckling inom olika områden. Lokaltrafikplanen
blev färdig, en vatten- och avloppsplan skickades ut
för samråd, det gjordes strategiska markköp och en
serviceplan för byarna antogs. Den behövs för att
Jordbruksverket ska kunna ge investeringsstöd för
service på landsbygden.
Kommunstyrelsen fattade beslut om att teckna ett
avtal med Leader Dalälvarna inför EU:s nya program
period. Kommunen medverkar i flera projekt med
andra kommuner, bland annat om tillsyn, tillväxt och
företagsutveckling.
PSYNK är ett projekt som bland annat handlar
om att minska frånvaron i skolan för barn och unga
med komplex problematik. Flera aktörer arbetar
tillsammans för att olika insatser ska bli synkronise
rade. En arbetsgrupp tog fram ett förslag till verk
samhetsplan för ett Familjens hus och kommunen
söker lämpliga lokaler.
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Kommunen har ett aktivitetsansvar för unga och
unga vuxna. En gemensam ingång är namnet på ett
projekt som ska få unga som inte har någon syssel
sättning att antingen studera eller börja arbeta. Det
handlar också om att förebygga avhopp från skolan.
Man samarbetar med Delegationen unga till arbete
och vid årets slut var 66 personer inskrivna. Projektet
skapar rutiner och handlingsplaner för att aktivitets
ansvaret ska fungera i den ordinarie organisationen
efter projektets slut.

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

Nettoinvesteringar

2 748

2 346

Summa

2 752

2 346

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

120

123

Sjukfrånvaro, %

8,3

6,7

PERSONALREDOVISNING

EKONOMI
Kommunstyrelsens resultat blev plus 6,8 miljoner
kronor
Återhållsamhet och medvetenhet om underskott i
nämnderna bidrog till resultatet. Utvecklingsmedlen
användes sparsamt. Osäkerheten kring kostnaden för
linjetrafiken ökade försiktigheten än mer. Resultatet
för linjetrafiken landade slutligen på –1,2 mkr.
Kansliets och ekonomienhetens överskott på
1,9 mkr respektive 1,8 mkr berodde till stor del på
lägre lönekostnader på grund av sjukskrivningar och
lägre vikariekostnader. Uppgraderingen av ekonomi
systemet försenades, så att kostnaderna som hör
ihop med det inte belastade 2015. Alla budgeterade
utvecklingsmedel användes inte, vilket gav ett över
skott på 0,5 mkr och kostnaden för programlicenser
blev nästan en halv miljon kronor lägre än beräknat.
Kommunikationsenhetens överskott på 0,6 mkr
berodde bland annat på vakanta tjänster.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)
Kommundirektör
Ekonomi

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

– 8 671

– 7 876

795

– 340

– 10 223

– 8 269

1 954

1 004

Kansli

– 19 312

– 17 563

1 749

1 821

Utvecklingsenhet

– 36 810

– 36 193

617

– 166
1 083

– 4 920

– 4 281

639

Personal

Kommunikation

– 12 159

– 11 297

862

1180

Summa

– 92 095

– 85 479

6 616

4 582
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NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Antal leverantörsfakturor

46 662

42 588

69

62

Antal mottagna motioner

11

10

Antal mottagna medborgarförslag

11

8

400

300

varav andel elektroniska, %

Antal publicerade artiklar om Mora

FRAMTID
Landstinget förlänger inte folkhälsoavtalet med
Mora kommun. Därför ska ett nytt sätt att arbeta
med social hållbarhet införas 2016.
Näringslivsutvecklingen kommer att ha fokus på
integration och kompetensförsörjning, snarare än
projektutveckling kommande år. Det ordnas många
träffar med näringslivet och andra aktörer. Nyttan
med mötena har egentligen aldrig utvärderats. Det
ska göras 2016, för att man ska kunna se om träffarna
fyller den funktion de är tänkta att göra.
Polisen och kommunen har en överenskommelse
om förebyggande arbete mot brott. Genom så kallade
medborgarlöften ska bestämda insatser prioriteras.
Bostadsförsörjningsprogrammet senarelades till 2016.
Utredning och analys för införandet av ett kund
kontaktcenter – en väg in för medborgare – fortsätter.
Det långsiktiga arbetet med att etablera och imple
mentera platsvarumärket fortsätter. För att Mora ska
utvecklas behövs en marknadsföringsplan, där det blir
tydligt hur, när och var kommunen som organisation
ska vara synlig.

ÖVERFÖRMYNDARE
Överförmyndare: Ola Blumenberg
Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna

Överförmyndarverksamheten är gemensam för
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och
Vansbro kommuner. I respektive kommun finns
valda överförmyndare. Organisationen Överförmyn
dare i samverkan i övre Dalarna är placerad i Mora
och har åtta årsarbetare. Överförmyndaren ser till
att rekrytera, utbilda och ha tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare för människor som av
olika anledningar inte kan föra sin talan och förvalta
sin ekonomi.

VERKSAMHET
Överförmyndaren har också till uppgift att ansvara
för att ensamkommande barn ska få en ställföre
trädare, helst inom 48 timmar från att de anvisats
till kommunen. Antalet ensamkommande som bor
i Mora ökade från 15 till 50. Alla fick en god man
inom två dygn.
Företrädarna lämnar in årsräkningar för att få sitt
arvode. Det finns fasta mallar för hur räkningarna ska
se ut. Räkningarna granskas och ett av verksamhetens
mål är att det inte ska finnas några ogranskade årsräk
ningar. Målet uppfylldes.
En lagändring innebar att överförmyndaren
numera har ett större utredningsansvar än tidigare.
Det utökade ansvaret innebär att man ska bistå
tingsrätten med att hämta in utredningar, lämna
förslag på ställföreträdare och ha bättre kontroll över
ställföreträdarnas lämplighet.
Överförmyndaren är skyldig att erbjuda gode män
och förvaltare den utbildning som krävs för uppdraget.

EKONOMI
Årets resultat är i balans.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

3 306

3 510

204

116

– 3 306

– 3 510

– 204

– 112

0

0

0

4

Intäkter
Kostnader
Summa

Avvikelse
2015
2014

PERSONALREDOVISNING

År 2015
Antal årsarbetare
Sjukfrånvaro, %

År 2014

6

4

0,6

0,7

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Totalt antal ärenden
varav god man

348

304

228

221

varav ensamkommande barn

57

19

varav förvaltare

11

12

varav förmyndare

52

52

FRAMTID
Ett nytt samverkansavtal beslutas i början av 2016.
Det innebär en ändrad konstadsfördelning mellan de
samverkande kommunerna. I stället för på invånar
antal ska fördelningen baseras på faktiskt antal ären
den. Ändrade lagkrav och fler ensamkommande barn
gör att Överförmyndare i samverkan måste utökas
med en handläggare och en budget för utbildning.
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VALNÄMND
Ordförande: Nils Carlsson
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning: Kommunledningskontoret

Valnämnden leder och ansvarar för att genomföra
allmänna val och folkomröstningar i kommunen.

VERKSAMHET
Valnämnden har inte haft någon verksamhet då inga
val har genomförts
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EKONOMI
Endast kostnader för ordförandearvode har belastat
valnämndens budget.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

Valnämnd

– 165

–8

157

254

Summa

– 165

–8

157

254

RÄDDNINGSNÄMND
Ordförande: Anna Hed
Chef: Johan Szymanski
Mora Brandkår

Förutom att åka på larm ska brandkåren arbeta före
byggande med utbildning och tillsyn.
Sedan december har Mora och Orsa kommuner en
gemensam räddningschef. Under våren utsågs även
räddningschefen till ställföreträdande räddningschef i
Älvdalens kommun.
Det finns 22 heltidsanställda brandmän och
24 deltidsbrandmän. I byarna Venjan och Gävunda
finns egna brandvärn.

VERKSAMHET
Antalet larm fortsatte att öka. Det var framför allt
automatiska brandlarm, trafikolyckor och inbrotts
larm. Trots att trafiklarmen blev fler minskade
allvarlighetsgraden generellt. Två allvarliga trafik
olyckor med dödlig utgång inträffade. I båda fallen
genomfördes fördjupade olycksundersökningar.
Antalet bränder i byggnader minskade, kanske tack
vare bra förebyggande arbete.
En riskanalys över händelser som innebär en
räddningsinsats togs fram i samarbete med angräns
ande kommuner. Ett nytt handlingsprogram för skydd
mot olyckor fastställdes av kommunfullmäktige.
En ny funktion kallad förstärkningsman i bered
skap (FIB) håller på att införas. Den innebär att en
deltidsbrandman alltid har ett utryckningsfordon till
hands. På så sätt kan en styrka snabbare bli fulltalig
för att till exempel kunna genomföra rökdykning.
Tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarlig och explosiv vara genomfördes
med full måluppfyllelse.
Övningstimmar och ledningsövningar genom
fördes enligt plan. Antalet övningstimmar för heltids
personal var något färre än det uppsatta målet.
Det olycksförebyggande arbetet fokuserade på
särskilt riskutsatta personer, till exempel äldre

och nyanlända. Brandskyddsutbildningarna för
grundskolan löpte enligt plan. Samarbetet med
skolorna fungerar mycket bra. Brandskyddsutbild
ningen för kommunanställda, som är obligatorisk
för all personal att genomgå vart tredje år, gick inte
att bedriva enligt fullmäktigebeslutet eftersom
verksamheterna underlåter att anmäla sin personal.
Målet var att utbilda 600 personer, men det var bara
320 som deltog. Positivt är att 488 personer utbild
ades i brandskydd för hem och fritid, vilket översteg
målet på 200.

EKONOMI
Resultatet blev positivt med 120 000 kronor. Utbild
ning visade ett underskott framför allt beroende
på för få anmälda till kommunens egen utbildning.
Däremot tillkom intäkter från angränsande kommu
ner som inbjöds att delta i utbildningarna för Moras
brandpersonal. Övrigt som bidrog till överskottet var
uppdraget att sköta bilpoolen, uteblivna lönekostna
der på grund av sjukskrivning samt få bränder i skog
och mark. Även intäkter från uppdragen som rädd
ningschef i Orsa och ställföreträdande räddningschef
i Älvdalen bidrog.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)
Posom
Räddningstjänst
Fastighetskostnader
Utbildning
Brandsläckarservice
Företagshälsovård
Summa

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

– 10

0,0

10

10

– 16 558

– 16 433

125

42

– 916

– 909

7

– 25

202

143

– 59

– 86

52

42

– 10

– 13

– 130

– 83

47

40

– 17 360

– 17 240

120

– 32
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FRAMTID

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)
Rökskydd
Släck- och räddningsbil
Räddningsbil
Summa

Redovisat
2015

Redovisat
2014

– 100

0

0

– 3 406

0

– 503

– 100

– 3 909

År 2015

År 2014

PERSONALREDOVISNING
Antal årsarbetare

25

25

Sjukfrånvaro, %

2,2

4,1

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Kostnad per invånare för räddningstjänst, kronor

862

855

Totalt antal larm (även förstärkning)

503

480

Larm per dygn

1,38

1,32

26,9

23,7

4,2

5,8

12,5

11,9

Andel onödiga automatiska brandlarm
(enbart Mora kommun), %
Andel brand i byggnad (enbart Mora
kommun), %
Andel trafikolyckor (enbart Mora kommun), %
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Det behövs fler olycksförebyggande åtgärder som
utbildning och tillsyn när det gäller boenden för
nyanlända. En dagtidstjänst kan komma att behövas.
Fler deltidsbrandmän måste rekryteras. Intresset
är stort, men ofta bor eller arbetar personen för långt
från brandstationen för att kunna vara på plats inom
anspänningstiden. Under semestertider behövs också
fler brandmän i reserv.
En ny brandstation med byggstart planeras till
2016. En ny lastväxlarbil och ett nytt ledningsfordon
är nästa investeringsbehov.

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND
Ordförande: Rose-Mari Bogg
Förvaltningschef: Inga-Lena Spansk
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen

I Mora kommun finns 13 kommunala förskolor, 11
fristående förskolor och 5 dagbarnvårdare. Samman
lagt hade förskolan 918 barn i genomsnitt 2015.
Grundskolan omfattar 12 kommunala skolor,
särskolan inkluderad, samt 1 friskola. Totalt 2 162
elever. Det finns 13 fritidshem, varav 2 fristående.
Antalet förstelärare på grundskolan är 16. Det finns
13 grupper för modersmål i 7 olika språk.

VERKSAMHETEN
FÖRSKOLAN

Cirka 90 procent av alla barn i förskoleåldern är
inskrivna i förskolan. De flesta börjar när de är 1–2
år gamla. Födelsetalen har de senaste åren sjunkit,
men under våren flyttade ett tjugotal förskolebarn
till kommunen. Det motsvarar en avdelning.
Flera av kommunens förskolor började med föräldra
aktiv inskolning. Det innebär att barnen som ska
skolas in har en förälder med sig hela dagarna under
inskolningen. På så sätt hinner barnen bli trygga i
miljön, familjerna får större insikt i hur förskolan
fungerar och den planerade pedagogiska verksam
heten blir lättare att genomföra.
En allmän förskola startades på asylboendet i
Gesunda. Barnen är mellan 3 och 5 år och vistas i
förskolan 15 timmar i veckan. Antalet barn varierade
mellan 10 och 15.
Eftersom läs- och skrivförståelsen sjunkit i grund
skolan prioriterar förskolan arbete med språkutveckling.

GRUNDSKOLAN
Måluppfyllelsen i årskurs 3 sjönk i alla ämnen och i
årskurs 9 ligger den lägre än genomsnittet i Sverige.
Det är ett stort bekymmer, särskilt eftersom förut
sättningarna i Mora kommun är bra. Det krävs fort
satt uthållighet i det systematiska kvalitetsarbetet
och varje årskull måste följas under flera år. Pågående
kompetensutvecklingsinsatser och kvalitetsarbete
ger resultatförbättringar på sikt. Resursfördelningen

till skolorna ska hädanefter ske enligt riksmodellen,
där fördelningen styrs efter skolområdenas socio
ekonomiska förhållanden.
Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka, med
cirka 150 elever de senaste fyra åren. Det är svårt att
göra några samordningsvinster eftersom elevantalet i de
olika årskurserna varierar så mycket från skola till skola.
För att höja kvaliteten och skapa en likvärdig
skola i hela kommunen började nämnden analysera
skolorganisationen. Det beslöts att Vika skola görs
om från F–6-skola till F–3-skola från och med läsåret
2016/2017.

ELEVHÄLSA
Kraven på att elevhälsan ska innefatta medicinska,
psykologiska, och specialpedagogiska insatser nåd
des. Det var svårt att rekrytera specialpedagoger.

KOMPETENSUTVECKLING
En kompetensutvecklingsplan togs fram.
Flera tidigare beslutade handlingsplaner började
användas. De gällde matematik, läs- och skrivfärdig
het, mottagande av elever från andra länder samt barn
och ungdomar med utvecklingsstörning.
Förskole- och grundskolepersonal fortbildades
i digital skolutveckling. Den digitala lärmiljön ska
fortsätta att utvecklas.
Statsbidrag beviljades till projekten Lågstadie
satsningen och Förskolelyftet. De innebär 9 fler anställda.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet är en förutsättning för lärande och
kunskapsutveckling. Från 2015 är bristande tillgäng
lighet diskriminering enligt lag. Förvaltningen började
därför kartlägga tillgängligheten, både när det gäller
fysisk, social och pedagogisk miljö. En del anpass
ningar har gjorts, men fler behöver komma till stånd.
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För- och grundskolenämnden redovisade ett underskott på 8,3 miljoner kronor
Nämndens slutliga resultat blev en förbättring på
5,5 mkr i förhållande till prognosen på –13,8 mkr i
delårsrapporten. Orsaken till det lägre underskottet
var i första hand effektiviseringsåtgärder och obesatta
tjänster på grund av rekryteringssvårigheter.
Grundskolan gav ett underskott på 5,5 miljoner
kronor.
Underskottet i grundskolan beror till största delen
på personalkostnader. Sparbetinget som fanns gick
inte att genomföra mitt i läsåret. Det är också svårt
att åstadkomma en förtätning på små skolenheter.
En annan orsak var att antalet elever som behöver
särskilt stöd ökade, liksom antalet elever totalt. Sjuk
frånvaron hos personalen ökade något, vilket ledde till
högre kostnader för rehabilitering och vikarier.
Skolskjutsarna blev mycket dyrare, eftersom linje
bussarnas sträckor dragits om och skoltaxi fick sättas
in. Resultatet blev –1,7 mkr.
Fristående verksamheter gav ett underskott på 1,7
miljoner kronor
Förvaltningen budgeterade för ett sjunkande barn
antal och för att friskolorna och de andra fristående
verksamheterna skulle ha färre elever och barn. De
flesta visade sig dock få fulla grupper.
För föregående års underskott utbetalades 600 000
kronor.
Elevhälsans överskott var 1,7 miljoner kronor
Överskottet berodde till största delen på fel
beräknade lokalkostnader och att alla tjänster inte
tillsattes på grund av svårigheter att rekrytera främst
specialpedagoger.
Särskolans underskott blev 1,0 miljoner kronor
Särskolan hade ett effektiviseringsuppdrag som var
svårt att genomföra. Grundsärskolan hade fler elever
på vårterminen som behövde en-till-en-undervisning.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

– 17 457

– 16 862

595

1 287

– 208 324

– 215 629

– 7 305

– 9 459

– 30 791

– 30 941

– 150

– 828

– 5 169

– 6 191

– 1 023

– 461

Elevhälsoenheten

– 11 390

– 9 698

1 692

107

Måltider kostenheten

– 23 260

– 23 672

– 412

2 119

– 26 915

– 28 632

– 1 717

– 906

– 323 306 – 331 626

– 8 320

– 8 141

BUK centralt
För- och grundskola
Stöd
Särskola

Avvikelse
2015
2014

Fristående
verksamheter
Summa

32

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

IT-verktyg

71

2 575

Inventarier

871

334

Summa

942

2 909

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

480

476

Sjukfrånvaro, %

5,4

5,3

PERSONALREDOVISNING

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Barn per årsarbetare - förskola

5,2

5,2

Barn per anställd – pedagogisk omsorg

6,0

5,3

Barn per årsarbetare – fritidshem

19,4

20,3

Elever per årsarbetare - förskoleklass

21,9

17,1

9,7

10,16

10,86

10,59

Elever per pedagog – grundskola
Elever per lärare

FRAMTIDEN
Födelsetalen i Mora kommun minskade under flera
år. Nu har utvecklingen vänt och tillsammans med
inflyttningen till kommunen minskar inte längre
behovet av förskoleplatser. Dessutom måste en viss
överkapacitet finnas om skollagens fyramånaders
regel ska kunna hållas.
En aktivitetsplan för det systematiska kvalitets
arbetet togs fram och används.
Utomhusmiljöerna behöver förbättras vid de flesta
av kommunens förskolor.
För- och grundskolenämnden arbetar med för
valtningen för att hitta en långsiktig lösning på hur
man ska kunna effektivisera genom att förtäta och
omorganisera och på så sätt också få ett hållbart
lokalutnyttjande.
Fler lärare i svenska som andra språk behövs liksom
studiehandledare i vissa modersmål, men dels är
det svårt att rekrytera alla som krävs för att få en
hållbar organisation, dels räcker inte resurserna till.
Specialpedagoger råder det också brist på. Det här är
en situation som Mora kommun delar med flera andra
kommuner i landet och konkurrensen om kompeten
sen väntas öka.

SOCIALNÄMND
Ordförande: Malin Höglund
Förvaltningschef: Anna-Lena Hållmats Bergvik
Förvaltning: Socialförvaltningen

I socialnämndens uppdrag ingår insatser enligt
socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service,
LSS, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Det
handlar till exempel om hemtjänst, särskilt boende,
hemsjukvård, socialpsykiatri, omhändertaganden
och placeringar.
I kommunens regi drivs 1 HVB-hem för ensamkommande barn. I särskilt boende finns 198 platser.
Det finns 42 korttidsplatser och 111 lägenheter för
trygghetsboende.

VERKSAMHETEN
Behovet av särskilt boende för äldre var fortsatt högt
och 27 personer väntade på plats vid årets slut. Ett
nytt boende på 32 platser ska byggas och planeras
vara klart för inflyttning 2017. Driften ska ske på
entreprenad och upphandlas 2016.
Välfärdsteknologi är teknik som kan bidra till ökad
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.
Den kan också bidra till ett bättre resursutnyttjande
och kvalitet. En inspirationsdag om den senaste
teknologin anordnades för personal och andra intressenter. Ett försök med nattillsyn med webbkamera
inleddes i vård och omsorg. Projektet ska vidareutvecklas och utvärderas.
Kostnaden per hemtjänsttimme är hög i Mora
i jämförelse med övriga kommuner. Nämnden
påbörjade en granskning av biståndshandläggningen,
verkställigheten och dubbelbemanningen för att få
ner kostnaderna. Hemtjänsten rapporterar om ökad
vårdtyngd. Följden blir bland annat dubbelbemanning
och fler så kallade ytterfall, där det beviljade antalet
timmar överskrider kostnaden för plats i särskilt
boende (där det saknas platser). Målet är att en
planerad hemtjänsttimme ska kosta 375 kronor. I
snitt har den legat på 407 kronor och i december var
kostnaden 371 kronor per timme.
En medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR,
tillsattes för att hålla i processen med hemteam. Det

är ett arbetslag från kommunen som består av undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska
och biståndshandläggare. Teamet ska få vardagen att
fungera i bostaden efter sjukhusvistelse.
Gränsdragningen om ansvar mellan Mora kommun
och landstinget när det gäller hemsjukvårdsrehab
kontra landstingsrehab pågår. Det regionala avtalet
beträffande rehabilitering var otydligt när kommunen
övertog hemsjukvården.
Arbetsbelastningen i individ- och familjeomsorgen,
IFO, var mycket hög på grund av det stora antalet
ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningen upphandlade privata platser och 20 platser tillkommer
våren 2016 i kommunal regi. Ett nytt boende för
ensamkommande blir klart våren 2016.
Mängden ärenden som gäller barn och ungdom har
ökat med 60 procent på tre år. Orosanmälningarna
ökade med 100 procent mellan 2014 och 2015. HVBoch institutionsplaceringarna hos IFO minskade
under hösten, medan familjehemsplaceringarna
ökade. En handlingsplan för att förbättra arbetssituationen inom IFO upprättades.
Öppenvård i egen regi startade och nämnden slutade
köpa externa resurser. Syftet med öppenvården är att
förebygga placeringar (även när det gäller vuxna missbrukare) och förkorta HVB-vistelserna. En svårighet i
sammanhanget är bristen på lägenheter.
Samverkanskolan i Vinäs är en fungerande
hemmaplanslösning som socialnämnden bedriver
tillsammans med grundskolan.
Två ärenden om gruppbostad ledde till vite för
kommunen, eftersom nämnden inte kunde skaffa
fram beviljade platser inom rimlig tid. Hos både
socialpsykiatrin och LSS ökade behovet av platser och
placeringar. Hela behovet kunde inte tillgodoses inom
budgeten. Ett LSS-boende utökades med två lägen
heter och vid ett annat tillkommer två lägenheter
2016. En ny gruppbostad med sex lägenheter blir klar
2016. Driften ska ske på entreprenad.
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Socialnämnden redovisade ett underskott på 18,8
miljoner kronor
Underskottet beror till största delen på de ökade
behoven av stöd som påverkade personalkostnaderna
och på behovet av fler placeringar. Redan från början
var personalbudgeten snålt tilltagen. I underskottet
inräknas även vitesföreläggandet från Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, om 1,8 mkr på grund av
sen placering för boende i gruppbostad.
Ett antal åtgärder vidtogs för att nämnden skulle
komma tillrätta med underskottet och på sikt nå en
ekonomi i balans. Bland annat måste varje nyrekrytering prövas och alla extra insatser godkännas av
avdelningschef. Vidare följs biståndsbesluten upp
oftare och dubbelbemanningarna samt omsorgs
resorna granskas. Nattpatrullens bemanning drogs
ner. Resursteamet förstärktes så att öppenvård för
barn och unga kan bedrivas på hemmaplan. Nio korttidsplatser avvecklades. Matabonnemang mot faktura
infördes vid trygghetsboendena.
Stöd och omsorg visade underskott med 14,2
miljoner kronor
De externa placeringarna i socialpsykiatrin blev
fler. Det gällde också LSS, som därutöver mötte ett
ökat behov av insatser med högre personalkostnader
som följd. Institutionsplaceringarna blev fler, liksom
omsorgsresorna. LSS stod för 3,7 mkr av underskottet.
Individ- och familjeomsorgens underskott kom
från placeringar av barn och ungdomar, inhyrd personal och ekonomiskt bistånd.
Kommunens HVB-hem för ensamkommande
flyktingbarn täcker inte på långt när behovet. Därför
köper kommunen platser på andra håll i Sverige.
Dessa platser är ofta mycket dyra.
Arbete och utveckling bidrog med ett överskott
på 1,5 mkr tack vare intäkter från försäljning av produkter, lägre personalkostnader och ersättningar från
arbetsförmedlingen.
Vård och omsorgs underskott blev 4,2 miljoner
kronor
Den ökade vårdtyngden i hemtjänsten ledde
till många dubbelbemanningar under de tre första
kvartalen. Antalet ytterfall (kostnaden för beviljade
biståndstimmar överstiger vad det kostar att bo i
särskilt boende) ökade. År 2015 kostade de 6 mkr.
Vitet från IVO för underlåtenhet att anvisa gruppboendeplacering inom rimlig tid stod för 1,8 mkr av
underskottet.

34

Särskilt boende hade ett överskott på 2,8 miljoner
kronor
Överskottet berodde på lägre personalkostnader än
beräknat och mer vårdintäkter.
Administrationen visade ett överskott på 1,3
miljoner kronor
Överskottet kom från återsökt moms och icke
besatta tjänster.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

– 19 880

– 18 558

– 5 771

– 5 746

25

–

– 252 872 – 257 044

– 4 172

– 4 146

Administration
och förvalt

1 322

2 325

Bemannings
enheten
Vård och omsorg
därav hemtjänst
därav SÄBO
därav HSR
Stöd och omsorg
därav LSS

– 83 077

– 87 810

– 4 733

1 784

– 138 897

– 136 073

2 823

– 1 457

– 33 160

– 2 262

– 4 473

– 181 340 – 14 211

– 6 442

– 30 898
– 167 129
– 78 305

– 81 969

– 3 664

144

därav arbete och
utveckling

– 18 284

– 16 866

1 418

1 275

därav socialpsykiatri

– 20 488

– 24 615

– 4 127

– 3 840

därav IFO, vuxen

– 20 948

– 21 761

– 813

28

– 29 104

– 36 129

– 7 024

– 2 774

0

– 1 800

– 1 800

0

– 445 652 – 464 487 – 18 835

– 8 263

därav IFO, barn
och ungdom
Vite, IVO
Summa

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

Nettoinvesteringar

0

2 022

Summa

0

2 022

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

686

699

Sjukfrånvaro, %

8,9

7,5

PERSONALREDOVISNING

FRAMTIDEN

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Brukarbedömning hemtjänst äldre
omsorg (andel som uppger att de är
ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet)

89

89

81

77

55

62

9

5

55

65

105

132

62

51

20

18

89 252

68 857

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg (andel som uppger att de
är ganska eller mycket nöjda med sitt
särskilda boende i sin helhet)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut
inom försörjningsstöd, medelvärde
Ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)
Utredningstid i antal dagar från påbörjad
utredning till avslutad utredning inom
barn och ungdom 0–20 år, medelvärde
Utredningstid i antal dagar från på

Moras befolkningskurva avviker från rikets. Framför allt åldersgruppen över 60 år är större än snittet
i Sverige. Det betyder att antalet insatser för äldre
fortsätter att ligga högt.
Hur behoven av fler boenden utvecklas ska analyseras.
Verksamhetsutvecklingen med fokus på ny teknik
och nya arbetssätt fortsätter för att möta ökade behov
och höja kvaliteten i samtliga verksamhetsområden.
Flyktingsituationen är svårbedömd, men troligen
behövs fler boenden och fler handläggare. För att
kommunen ska kunna ta hand om fler ensam
kommande flyktingbarn planeras boende i egen regi.
Det krävs ett brett samarbete för att klara bostadsfrågan. Precis som övriga delar i landet har Mora
kommun svårt att rekrytera socialsekreterare. Arbetssituationen inom individ- och familjeomsorg måste
förbättras. Att behålla och rekrytera kompetent och
erfaren personal är en stor utmaning framöver.
Vidtagna och planerade åtgärder för att nå en
ekonomi i balans ska fortsätta att följas upp och
utvärderas.

börjad utredning till avslutad utredning
för vuxna med missbruksproblem 21+,
medelvärde
Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde
Totala intäkter
Personalkostnader

– 320 842 – 306 550

Total kostnader

– 553 739

– 508 391
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TEKNISK NÄMND
Ordförande: Åke Knutz
Förvaltningschef: Mikael Jaråker
Förvaltning: Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens lokaler och anläggningar. Infrastruktur som gator, vägar, cykelvägar, gatubelysning
och bredband ingår också i nämndens ansvar. Den
hanterar också försäljning av tomtmark för både
bostäder och företag. Tekniska nämnden utgör kommunens trafiknämnd.

VERKSAMHETEN
Många projekt pågick samtidigt som grunduppdraget med lokaler och anläggningar skulle utföras.
Flera byggprojekt satte igång: ett särskilt boende,
ombyggnad av Fridhemsplan, nya handelsetableringar i Noret, gång- och cykelväg vid Mäxvägen
samt utbyggnad av flygplats och stadsnät.
Handlingsplanen för stadsnätet var en milstolpe.
Områdesnät byggdes ut i Morkarlby, Hånåkni,
Mora-Noret och Venjan. Cirka 500 villor och
900 lägenheter anslöts. Stadsnätet har därmed
4 480 anslutna kunder, varav 2 250 är aktiva. Målet
var att ansluta 40 procent av villorna och 85 procent
av flerbostadshushållen och det uppfylldes. År 2020
ska 90 procent av befolkningen i kommunen ha
tillgång till fibernät.
Systemet Infracontrol infördes. Det gör det möjligt
för allmänheten att rapportera brister och lämna
synpunkter via nätet. Vägnätet inventerades och det
gjordes en utredning om gymnasieskolans lokaler
och om taxor och avgifter för att hyra anläggningar
och lokaler. Energitjänsteprojektets tredje och sista
år avslutades planenligt. Hittills har projektet lett till
besparingar på 24 procent när det gäller uppvärmning
och 15 procent när det gäller elanvändning i de fastigheter som ingår i projektet. I fortsättningen blir det
mycket lättare att följa energiförbrukningen och vidta
åtgärder för att minska den ytterligare.
Nämnden genomförde ett antal fastighetsförsäljningar och lokalavvecklingar.
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Nämnden redovisade ett underskott på drygt
3 miljoner kronor
Underskottet berodde på åtgärder för kraft
försörjning på Prästholmen, akuta underhålls
kostnader för belysningsanläggning samt ökade
kostnader för övervakning, vinterväghållning och
skidspår. Hela budgeten uppgick till cirka 170 mkr.
Fastighetsverksamheten stod för drygt 100 mkr,
fritids- och gatuverksamheten för cirka 60 mkr och
omkring 10 mkr var avsedda för stadsnät och mark.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Tekniska nämnden
Gata/park

– 733

– 973,0

– 240

– 22

– 34 694

– 1 466

1 276

– 54

– 863

– 809

– 809

– 21 471

– 23 376

– 1 905
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Servicegruppen

– 53

706

759

– 322

– 17

305

471

– 2 289

– 2 364

– 75

– 99

– 58 150

– 61 581

– 3 431

855

Mark
Stadsnätet
Summa

Avvikelse
2015
2014

– 33 228

Fastigheter
Fritidsanläggningar

Redovisat
2015

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

Nettoinvesteringar

69 146

48 578

Summa

69 146

48 578

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

32

31

Sjukfrånvaro, %

2,3

2,5

PERSONALREDOVISNING

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Energiförbrukning (kWh/m2)
Eluppvärmdabyggnader, antal
Trafikolyckor, antal
Vindkraftproduktion (MWh)
Stadsnätmöjlighet till anslutning, %

165

182

9

9

19

29

7 300

5 430

40

33

FRAMTIDEN
Kommunens lokaler behöver optimeras för de verksamheter som pågår där. Särskilt skolans behov av
bättre och mer ändamålsenliga lokaler är stora.
Vägnätet är i dåligt skick och underhållet behöver
prioriteras innan den dåliga standarden ger upphov
till större och dyrare skador. Nya gång- och cykelvägar
planeras för Mäxvägen och Lasarettsvägen.
Utbyggnaden av det nya industriområdet i Örjestäppan påbörjas 2016 och området vid Färnäs kvarn
ska planläggas. Det finns få tomter kvar att sälja för
bostadsbebyggelse och mer mark måste exploateras,
i första hand i Noret norra.
Det finns 1 300 intresseanmälningar från hushåll
i redan utbyggda områden om att ansluta sig till
stadsnätet inför 2016.
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BYGGNADSNÄMND
Ordförande: Ulf Tholerus
Förvaltningschef: Tommy Ek
Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Byggnadsnämnden omfattar bygglovs- och bostadsanpassningsenheten, planenheten och kartenheten.
Kartenheten samverkar med Älvdalens kommun om
karttjänster. Verksamheten genomförs i stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa som är en gemensam
förvaltning för de två kommunerna.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Byggnadsnämnd

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

– 406

– 355

51

71

Kartor och mätning/GIS

– 3 089

– 2 702

387

139

Bygglovsenheten

– 1 768

– 343

1 425

– 424

– 504

– 688

– 184

378

Planenheten

VERKSAMHET

Administration

– 3 190

– 3 495

– 205

194

Bostadsanpassningen

– 2 184

– 1 261

922

439

Antalet bygglovsärenden ökade med drygt 20 procent och
var totalt 655. Flera ärenden var omfattande och komplicerade och handläggningstiderna blev längre. Antalet
beslutade bygglov var 338 och 69 procent handlades inom
10 veckor. Arbetssituationen var så pressad att tillsyns
arbetet inte hanns med. En ny bygglovschef anställdes.
Detaljplanerna för Noret norra bostäder och
vårdboende och för Örjanstäppans industriområde
vann laga kraft. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort fortsatte. Ett samrådsförslag
presenteras 2016. I planarbetet läggs särskilt stor vikt
vid gestaltningsfrågor och hållbarhet. Samrådsförslaget
för Gödslan blev färdigt, liksom detaljplanen för den
nya brandstationen. Två av de tre planarkitekterna
slutade och mycket tid lades på att rekrytera ersättare.
Arbetet pågår med en fördjupad översiktsplan för
Mora tätort. Trygghetsaspekten uppmärksammas i
det pågående arbetet. Planerarstugor samt tematiska
träffar genomfördes.
Vid kartenheten ägnades mycket tid åt ledningsanvisning och bredbandsfrågor. Beställning av nybyggnadskartor ökade. En ny kart- och mätchef anställdes.
Ett samarbetsavtal kring karttjänster tecknades med
Älvdalens kommun.

Summa

– 11 140

– 8 843

2 297

797

EKONOMI
Verksamheten redovisade ett överskott på 2,3 miljoner
kronor
Året gav sammanlagt ett överskott mot budget.
Det berodde på att bygglovsärendena ökade i antal
och omfattning, medan antalet bostadsanpassningar
blev färre än beräknat.
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ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)
Nettoinvesteringar

Redovisat
2015

Redovisat
2014

124

8

År 2015

År 2014

PERSONALREDOVISNING
Antal årsarbetare

27

26

Sjukfrånvaro, %

5,3

4,6

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Antal byggärenden

655

530

Antal bostadsanpassningsärenden

75

107

Antal tillsynsärenden

32

44

FRAMTID
Nya lagar, krav på tillsynsplan och en införd maxgräns på fyra veckor för handläggning av anmälningsärenden ökar behoven av insatser.
Hållbarhetsfrågor blir ännu viktigare i plan- och
utvecklingsarbetet framöver.
Verksamheten handlägger ett stort antal ärenden.
Kommunens nya ärendehanteringssystem förväntas
på sikt ge ökad effektivitet. Digitala nämndmöten
skulle ha blivit verklighet 2015, men försenades och
beräknas kunna hållas 2016.

KULTURNÄMND
Ordförande: Hans Göran Åhgren
Förvaltningschef: Caroline Smitmanis Smids
Förvaltning: Kulturförvaltningen

Kulturnämnden handhar förutom allmänkulturell
verksamhet även frågor som rör bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kulturminnesvård, bygdearkiv,
konsumentvägledning och föreningsbidrag (utom
idrottsföreningar). Nämnden prioriterar barn och
ungas möjlighet till kulturupplevelser.

VERKSAMHET
Ovansiljans bibliotek bildades genom ett samarbete
mellan Mora, Orsa och Älvdalens bibliotek. Det
gemensamma biblioteksdatasystemet och de
sammanslagna katalogerna innebär att man kan låna
på de tre huvudbiblioteken och de fem filialerna Idre,
Särna, Sollerön, Venjan och Våmhus på samma lånekort och ha tillgång till alla åtta bibliotekens böcker.
Biblioteken beviljades medel från Statens kulturråd
för läsfrämjandeprojektet Hela Ovansiljan läser.
Över hälften av lånen vid Mora bibliotek var av
barn- och ungdomsböcker. På grund av systembytet
är det annars svårt att få fram statistik över utlåning
och besökare. Antalet utlån av e-böcker minskade
kraftigt efter att ökat ett antal år. Det beror på att en
kostnadsspärr infördes i länet. Frågan är lyft regionalt
och kostnadsspärren kommer att höjas.
Besöksantalet på ungkulturhuset Rosa huset
fortsatte att öka. Besökssiffran var 7 349, vilket i snitt
innebar 612 besök per månad (560).
Kulturskolan hade längre kö än tidigare. Statens
kulturråd beviljade pengar till ett pågående projekt
som ska utveckla samarbetet mellan förvaltningen,
skolan och kulturskapare för att öka tillgängligheten
till kultur för barn och unga.
Under året producerades och arrangerades
27 utställningar. Stöd gavs till musikevenemang som
vinterkonserten i Sollerö och Vattnäs konsertladas
uppsättning av operan Silverfågeln. Ett avtal med
Musik i Dalarna om kammarmusikfestivalen Vinterfest ingicks.

Flera initiativ görs för att bevara och bruka kulturarv och kulturmiljöer på ett hållbart sätt. På initiativ
av kulturnämnden beslutade kommunstyrelsen
om ett hållbart förvaltande av Lärkastiftelsen och
Lärkastugan.
Konsumentvägledningen hade något färre handläggningar: 599 (603). Årets ärenden krävde större
arbetsinsats, vilket är en ökande trend.
En kommunikationsplattform togs fram för att
synliggöra utbudet och göra kulturförvaltningen till
en tydligare avsändare.

EKONOMI
Verksamheterna lämnade totalt ett överskott på
195 000 kronor. För att budgeten skulle kunna hållas
ändrades öppettider och vikarier tillsattes inte alltid.
Sjuktalen ökade tillfälligt kraftigt på grund av
några långtidssjukskrivningar.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Kulturchef

– 3 865

– 4 105

– 240

Allmänkultur

– 3 481

– 3 361

120

27

– 782

– 691

91

89

– 7 635

– 7 558

77

– 70

Ungdomssamordnare
Bibliotek

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014
63

Rosa huset, Kulturskolan Miranda och
öppen fritid

– 10 971

– 10 823

148

99

Summa

– 26 734

– 26 538

196

208

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

Nettoinvesteringar

259

0

Summa

259

0

39

FRAMTID

PERSONALREDOVISNING

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

35

36

Sjukfrånvaro, %

4,5

2,1

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Bibliotekslån per invånare

6,0

6.5

52

49

24

20,4

6,3

3,6

Andel bibliotekslån barn och unga av
den totala utlåningen, %
Andel elever i Kulturskolan per invånare
7−15 år, %
Andel elever i kö till Kulturskolan, %

Bibliotekets utlåningssiffror är osäkra, eftersom det inte gått att
få fram tillförlitlig statistik från det nya biblioteksdatasystem som
togs i drift 2015.
Andelen elever i Kulturskolan mäts nu på invånare 7–15 år till
skillnad från förra årets 7–19 år, vilket förklarar skillnaderna i
nyckeltalsutfallen mellan 2014 och 2015.
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Kulturnämndens strategiska mål är att Mora ska vara
ett kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum. För
att nå dit måste förvaltningen bli bättre på att marknadsföra utbudet med en tydlig avsändare. Informationen på webben måste förbättras.
För att alla kommuninvånare ska kunna få bra
biblioteksservice måste Mora samarbeta mer med
angränsande kommuner.
Stöd för att arrangera kulturevenemang för barn och
unga söks av alltför få. Förvaltningen ska marknadsföra
stöden och öka dialogen med föreningslivet för att få
till stånd fler arrangemang. Förvaltningen ska ta fram
en plan för barn- och ungdomskulturen.
De framtida lokalbehoven för Moras kulturhus,
bibliotek och kulturscen ska utredas.
Förvaltningen behöver också höja svarskvaliteten
på frågor från medborgarna.

GYMNASIENÄMND
Ordförande: Jan Lovén (Orsa)
Förvaltningschef: Marie Ehlin
Förvaltning: Gymnasieförvaltningen

Gymnasienämnden är gemensam för Mora, Orsa
och Älvdalens kommuner, med Mora som värd
kommun.
Gymnasieskolan Mora består av Mora gymnasium,
Mora gymnasiesärskola, Mora vuxenutbildning och
Mora högskolecentrum. Geografiskt finns verksam
heter i alla tre kommunerna. Mora har gymnasie
skola, vuxenutbildning och högskolecentrum, Orsa
vuxenutbildning och Älvdalen vuxenutbildning och
högskolecentrum.
I verksamheten finns 966 elever och 169,5 års
arbetare. Verksamhetens nettokostnad är drygt 164
miljoner kronor, varav 91 är Moras andel.

VERKSAMHETEN
Skolan bytte namn, vilket innebar att namnet Mora
inarbetades tydligt i benämningen av alla verksam
heter. Avsikten är bland annat att underlätta mark
nadsföring och rekrytering.
Skolan har tolv förstelärartjänster. Kravet på
lärarlegitimation måste vara uppfyllt för att man ska
kunna vara tillsvidareanställd. Tillsammans med
grundskolan förändrar man arbetsformerna för att
utveckla kollegialt lärande. Syftet är att hitta effekti
vare arbetsformer för ökad måluppfyllelse och bättre
resultat i skolorna.
Språkintroduktionen (SPRINT) växer snabbt. Vid
höstterminens början var 100 elever inskrivna och vid
terminens slut 180. Prognosen är drygt 400 elever 2016.
Fler elever än tidigare var inte behöriga till nationellt
program. Speciellt oroande var att de elever som hade
betyg i färre än åtta ämnen var betydligt fler. En större
andel hade också betyg i endast ett till tre ämnen.

Organisationen utökades med samordnare, studieoch yrkesvägledare, kurator och skolsköterska. Trots
den snabba expansionen gick det i det stora hela bra
att rekrytera behöriga lärare och annan personal.
Undantaget är Älvdalen, dit det var svårt att rekry
tera personal.
Eleverna i SPRINT har mycket olika bakgrunder.
Några är analfabeter och särskilda grupper startas
för dem. Elever från grundskolan kommer också att
ansluta. Troligen blir det en grupp i Mora och en i
Älvdalen. För att fler ska klara målen och färre göra
studieavbrott delades kursen upp i delkurser. Lärarna
bedömer att omläggningen gett resultat.
Moras idrottsutbildningar röner fortfarande stort
intresse. Både Riksidrottsgymnasiet och Nationella
idrottsutbildningen har fler sökande än platser, vilket
gör att många av de bästa eleverna i Sverige hamnar
i Mora. Friskvårdsprofilen med möjlighet att bli per
sonlig tränare har visat sig vara populär och 29 elever
är antagna.
Inom vuxenutbildningen påbörjades åter en
undersköterskeutbildning och anställda inom vården
vidareutbildades.
Platsundervisning ersatte distansutbildningarna
i ett antal ämnen för att öka måluppfyllelsen och
minska andelen studieavbrott. Resultaten visar att
insatserna gav önskad effekt.
Särvux i Mora och Orsa lade om undervisningen,
så att kurser delades upp i delmoment och varje elev
har en individuell studieplan som följs upp regel
bundet. Genomströmningen förväntas därmed öka.
En bättre individanpassning bör minska andelen
avbrott och leda till högre måluppfyllelse.
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EKONOMI

FRAMTIDEN

Gymnasienämnden redovisade ett underskott på
3 miljoner kronor. Moras del utgjorde 2,5 mkr, Orsas
–3,0 mkr och Älvdalens –2,5 mkr. Undervisnings
kostnaderna var 4,2 mkr lägre än budgeterat, bland
annat på grund av högre bidrag och tjänster som
varit vakanta dels på grund av rekryteringssvårig
heter, dels på grund av besparingar. Fler elever från
Mora valde att studera på annan ort. Det innebar
2,3 mkr högre interkommunala ersättningar. Det
omvända gällde för elever i Orsa och Älvdalen, vil
ket innebar lägre kostnader på 1,3 mkr respektive
0,8 mkr. För övrigt var kostnaderna för skolskjuts
och inackordering lägre, interkommunala ersätt
ningar högre samt IT- och hyreskostnaderna lägre.
Summan av de lägre kostnaderna avräknades effekti
viseringskraven på 9,3 mkr.

Rekryteringsbehoven framöver är stora. Omkring
40 procent av de anställda pensioneras de närmaste
femton åren. Till det kommer rekryteringsbehov på
grund av vanlig personalrörlighet och ökad asyl
mottagning. Många andra kommuner står inför en
liknande situation. För att klara rekryteringarna
krävs utöver konkurrenskraftiga löner också attrak
tiva arbetsförhållanden på skolan.
Ett av de viktigaste utvecklingsarbetena handlar
därför om att utveckla det kollegiala lärandet. Det
handlar om att skapa en arbetsorganisation som ger
större möjligheter till samplanering, handledning
och bedömning. En gemensam projektplan för både
grund- och gymnasieskolan finns. Grundskolan har
fått statsbidrag för ett pilotprojekt. För att tankarna
ska kunna förverkligas kan arbetstidsavtalet för
lärarna komma att behöva förändras, vilket förmod
ligen medför högre lönekostnader.
Programutbudet i gymnasieskolan är oförändrat
läsåret 2016/2017. De program som har vikande
elevunderlag arbetar med att stoppa eller vända den
utvecklingen. Ett beslut om att erbjuda lärlings
utbildning kommer våren 2016.
Lokalförsörjningen för gymnasieskolan utreddes
och behandlas nu som en egen fråga i Mora kommun.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

– 40 643

– 40 040

603

– 3 907

– 111 848

– 107 419

4 429

– 1 835

– 16 417

– 15 271

1 146

717

– 1 727

– 1 732

–5

– 35

9 176

0

– 9 176

– 161 459 – 164 462

– 3 003

Direkta kostnader/
intäkter
Gymnasiet
Vuxenutbildning
Högskolecentrum
Effektiviseringskrav
Summa

– 5 060

Varav Mora

93 680

91 229

2 451

741

Varav Orsa

36 189

39 148

– 2 959

– 3 868

Varav Älvdalen

31 590

34 085

– 2 495

– 1 933

161 459

164 462

– 3 003

– 5 060

Summa

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)
IT 3 år
Fordon 5 år
Summa

Redovisat
2015

Redovisat
2014

3 388
488
3 876

PERSONALREDOVISNING

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

170

170

Sjukfrånvaro, %

3,8

4,1

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Antal lärare per 100 elever åk 1–3
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12

11,5

GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT
Ordförande: Mikael Thalin (Orsa)
Förvaltningschef: Matthias Grahn
Förvaltning: Kommunledningskontoret

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, kommunens nätverk och driften av
servrar. Det finns en Service Desk för felanmälan,
beställningar och frågor.

VERKSAMHET
En självbetjäningsportal inrättades. Där kan anställda
i kommunen göra felanmälningar och beställningar
och det går att följa ärendehanteringen. Driftenheten
arbetar med att standardisera, konsolidera och automatisera system och processer för att de ska bli effektiva och för att optimera kostnaderna.
Antalet datorklienter ökade kraftigt, PC-datorerna
med 17 procent. Därtill inköptes drygt 330 MacBooks
och 575 Ipads. Det trådlösa nätverket utökades med
25 procent. Cirka 1 200 klienter delades ut i skolorna.
IS/IT-enheten fick samordningsansvaret för skrivare
och kopiatorer.
Hela serverparken uppdaterades och en ny lagerlösning infördes. Tre stora ramavtal upphandlades:
klienter med tillhörande tjänster, skolutveckling med
tillhörande klienter samt programvaror och licens.
Eftersom IS/IT-chefstjänsten var vakant större
delen av året begränsades det strategiska arbetet.
Rekryteringen av en ny chef blev klar i oktober.
Mycket tid lades på att knyta kontakter med
alla verksamheter för att fånga upp deras IT-behov.
En utmaning är att få verksamheterna att utnyttja
systemförvaltnings- och utvecklingstjänsterna. Det
framkom att verksamheterna låter bli att ta hjälp,
eftersom det är förenat med en kostnad. Risken är
att verksamheternas IT-investeringar blir dyrare i
längden och inte används på ett optimalt sätt.
Projektkontoret erbjuder professionellt projektstöd
till verksamheterna och utvecklar tjänster och teknik

i samarbete med dem. 14 verksamhetsprojekt och
2 interna projekt avslutades, medan 15 respektive
10 projekt pågår.

EKONOMI
Mora redovisade ett underskott på 49 000 kronor på
grund av internt obetalda fakturor.
Intäkterna ökade på grund av ett ökat antal aktiva
användare, elevdatorer och trådlösa accesspunkter.
Intäkterna blev betydligt lägre för projektkontoret.
Kostnaderna för arbetskraft var något högre än
budgeterat på grund av avgångsvederlag, men hade
kunnat bli betydligt större, om inte IS/IT-chefs- och
driftchefstjänsterna tidvis varit vakanta och en
budgeterad halvtidstjänst tillsatts. Kapitalkostnaderna blev något lägre. Budgetdifferensen på drygt
1,4 mkr berodde på att IS/IT agerade som mellanhand i ett antal klientbeställningar.
Investeringar för 6,7 mkr aktiverades, främst för
servrar och lagring.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Intäkter
Kostnader

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

25 424

26 888

1 464

618

– 25 424

– 26 937

– 1 513

618

0

– 49

– 49

0

Summa

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

1 254

628

0

–

Infrastruktur 3 år

63

128

Infrastruktur 5 år

1 415

977

Serverdrift och lagring 3 år

3 147

1 911

278

75

544

2 007

6 701

5 726

IT-utveckling 3 år
Möbler

Säkerhet 3 år
Utvecklingsmedel 5 år
Summa
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FRAMTID

PERSONALREDOVISNING

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

21

23

Sjukfrånvaro, %

2,7

4,0

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Fysiska servrar IS/IT

5

5

Fysiska servrar i verksamheterna

6

9

11

14

Virtuella servrar IS/IT

75

65

Virtuella servrar i verksamheterna

78

79

153

144

Klienter för administrationen

1 301

1 265

Klienter för elever

2 270

1 785

Klienter totalt (ej Macbooks, iPads)

3 571

3 050

Fysiska servrar totalt

Virtuella servrar totalt

Trådlösa accesspunkter
Klienter anslutna till trådlöst nät

636

510

3 400

2 638
2 602

Användarkonto för administrationen

3 162

Användarkonto för elever

4 892

5 028

Användarkonto totalt

8 054

7 630

Ärenden i service desk totalt

8 515

8 205

Volymtal illustrerar hur antalen inom IT-området förändras till följd
av till exempel konsolideringar eller verksamheternas behov.
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Systemförvaltningen behöver öka i alla de tre kommunerna. Kommunerna bör ha gemensamma system för att arbetet med verksamhetsutveckling ska
kunna förbättras.
Automatisering och säkerhet är det viktigaste när
det gäller driften.
Strategierna för molntjänster, automatisering och
processer och handlingsplanerna för de sistnämnda
ger bra förutsättningar för verksamheten. Arbetet
med att utveckla ITIL-processer fortsätter. Målet är
att öka stabilitet och säkerhet, minimera incidenterna
och minska skadekostnaderna.

GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL
MYNDIGHETSUTÖVNING
Ordförande: Håkan Yngström
Förvaltningschef: Anna-Lena Hållmats Bergvik
Förvaltning: Socialförvaltningen

Nämnden för social myndighetsutövning är gemen
sam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, med
Mora som värdkommun.
Nämnden handlägger ärenden som berör vård och
omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) och ärenden
som faller inom lagen om särskild service (LSS) och
socialpsykiatri. I nämndens verksamhetsområde ingår
också familjerätten och utredningar om ensamkom
mande flyktingbarn.

VERKSAMHETEN
Handläggarna för vård och omsorg fick i snitt in cirka
200 biståndsansökningar i månaden för Mora kom
mun, 70 för Orsa och 80 för Älvdalen. Det var ett
ganska högt tal. Totalt fattades nära 5 900 beslut.
Cirka 3 250 gällde Mora, knappt 1 500 Orsa och lika
många gällde Älvdalen. Antalet avslag totalt var 72
(Mora 43, Orsa 15, Älvdalen 14). Av dem överklaga
des 23.
Ett reglemente från Socialstyrelsen om behovs
bedömningar av hemtjänst i SÄBO skulle ha trätt
i kraft i mars, men blev uppskjutet. I Älvdalen och
Orsa gjordes i alla fall sådana bedömningar. Det
innebar dubbla beslut i de ärendena. Antalet ytterfall,
eller ytterkunder (personer som beviljats så många
timmar hemtjänst att det överstiger kostnaden för
särskilt boende, SÄBO), var 11 i Mora, 6 i Orsa och
3 i Älvdalen. Dessa personer uppmuntras att ansöka
om SÄBO.
Sjukfrånvaron bland handläggarna var hög och det
fanns flera vakanser. Det är mycket svårt att rekrytera
handläggare.

Handläggarna i LSS och socialpsykiatri upplevde
ett ökat antal ansökningar om boende, antagligen på
grund av bostadsbristen. De sökande är ofta unga
personer med neuropsykiatriska diagnoser. De har
ofta komplicerade behov och kan vara aktuella för
både IFO, LSS och socialpsykiatrin. Det gör att de
lätt kan hamna mellan stolarna.
Totalt fattades 163 beslut, varav 87 gällde Mora,
47 Orsa och 29 Älvdalen. Tidigare släpade arbetet
med uppföljningar efter, men det är nu i fas. En ny
handläggare anställdes.
Familjerätten genomförde 168 samarbetssamtal
med sammanlagt 71 par (Mora 41, Orsa 23 och Älv
dalen 7). I samband med samtalen erbjuds barnen att
berätta om sin situation. 117 barn var berörda och 17
barnsamtal genomfördes. Våren 2106 ska en ny grupp
för barn och unga till separerade föräldrar starta.
Familjerätten fattade sammanlagt 59 beslut, 28 för
Mora, 21 för Orsa och 10 för Älvdalen. Antalet utred
ningar kring vårdnad, boende och umgänge minskade.
Det kan spela in att verksamheten blivit bättre på
samarbetssamtal, bland annat efter utbildning, och att
yttrandena till tingsrätten blivit tydligare.
Socialsekreterarna för ensamkommande unga
hade ett tungt år. Flera avvikelserapporter gjordes för
att handläggarna inte hann med sina arbetsuppgifter.
Efter Migrationsverkets prognoser om hur många
ensamkommande barn och unga som skulle komma
anställdes en ny socialsekreterare på försommaren.
Två handläggare sjukskrevs under hösten och en
slutade. En konsult anlitades på 50 procent. Rekryte
ringsarbetet gick mycket trögt.
Det fattades totalt 580 beslut, varav 214 gällde
Mora, 163 Orsa och 203 Älvdalens kommun.
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EKONOMI

FRAMTID

Nämnden för gemensam myndighetsutövning visade
ett överskott totalt på 348 000 kronor
Kostnaden för verksamheten var knappt 11 miljoner
kronor och för de ensamkommande flyktingbarnen
2,1 miljoner.

Arbetsbelastningen och lönenivån gör inte att det
blir lättare att rekrytera socialsekreterare. För att
inte situationen skulle bli ohanterlig beslutades att
handläggningen om ensamkommande barn och unga
övergår till socialnämnden i respektive kommun från
och med årsskiftet 2015/2016.
En nationell modell (ICF) för hur handläggare i
vård och omsorg ska arbeta systematiskt och med
strukturerad dokumentation i äldreomsorgen håller på
att tas fram. Det nya arbetssättet och dokumentations
modulen kommer att innebära längre handläggningstid
och fler brukare.
Region Dalarna driver ett nationellt utvecklings
arbete som gäller LSS. Det handlar om delaktighet
för barn och unga, brukarmedverkan och systematisk
uppföljning.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

0

–7

Avvikelse
2015
2014

Gemensam myndighetsutövning

–7

0

Ensamkommande
flyktingbarn

0

17

17

0

Summa

0

10

10

0

PERSONALREDOVISNING

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

22

21

Sjukfrånvaro, %

7,1

2,7

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
5 878

3 158

Beslut enligt LSS

Beslut enligt SoL (ÄoH och socpsyk)

163

393

Beslut ensamkommande barn

580

379

Samarbetssamtal

168

94

Beslut i familjerätt

59 *

89

*

2014 är även ”S protokoll” medräknade. Utförs av kommunerna.
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GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR LÖN
(Älvdalen)

Ordförande: Malin Höglund
Förvaltningschef: Mariana Resare Bogg

Norra Dalarnas Löneservice är placerad i Älvdalen
och sköter Mora, Orsa och Älvdalens kommuners
samt ett antal kommunala bolags lönehantering.

VERKSAMHET
Den gemensamma servicenämnden arbetar för att
lönesystem och lönerutiner ska vara samma i alla
tre kommuner. Utvecklingen inom löneområdet går
mycket snabbt. Från att ha bestått av ren administration innebär nu arbetet mer systemutveckling och
support. Därför sågs organisationen över under året.
Den automatiska driften utvecklades. Fastighetsbolagens lönehantering började flyttas över till
kommunens program.
Antalet besvarade samtal var drygt 8 500 och
svaren via e-post var knappt 7 300. Löneservice har
inget ärendehanteringssystem för e-postsupport.

FRAMTID
Lönehanteringen måste fortsätta att digitaliseras
och supportfunktionen utvecklas. Visionen är att bli
Dalarnas vassaste löneenhet, bland annat genom följande åtgärder:
•U
 pprätta ett användarvänligt intranät, där det ska
vara lätt för både medarbetare och chefer att hitta
svar på sina frågor.
• Ge cheferna enkel tillgång till statiskt och utdata.
• Införa digital lönespecifikation för alla.
• Införa maskinell rapportering för grupper som inte
har det ännu, till exempel förtroendevalda och
deltidsbrandmän.
• Uppdatera det nuvarande lönesystemet.

EKONOMI
Driftsredovisningen visade ett underskott på
148 000 kronor, vilket var mindre än 2014.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

Moras del

– 4 410

– 4 558

– 148

255

Summa

– 4 410

– 4 558

– 148

255

Gemensam service
nämnd för lön och
fakturarutiner,
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NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN
(LANDSTINGET DALARNA)
Ordförande: Elin Norén (Landstinget Dalarna)
Förvaltningschef: Ulf Cristoffersen

Mora kommun samverkar med Landstinget Dalarna
i den gemensamma kostnämnden under landstingets förvaltning. Nämnden ansvarar för att producera mat till patienterna vid Mora lasarett och till
kommunens äldreomsorg. Äldreomsorgens kök
har byggts om till mottagningskök och maten lagas
i Aromköket vid lasarettet. Måltidstillbehör och
mellanmål levereras från köket vid Falu lasarett och
redovisas inte i konstnämndens resultat.

EKONOMI
Det totala underskottet för nämnden för kostsamverkan var 1,1 miljoner kronor. När resultatet fördelades
mellan parterna efter volymer och särkostnader
visade kommunens resultat ett överskott på 0,2 mkr
och landstingets ett underskott med 1,3 mkr.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

VERKSAMHET

Gemensam nämnd

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda bemanning
och transportlösning. Den ska också delta i utformningen av mottagningsköket på det planerade äldreboendet Noret Norra.
Måltidsvolymerna för landstinget minskade. Det
berodde på färre vårdplatser och låg beläggning under
sommaren. För kommunens del stämde utfallet med
de budgeterade volymerna. En lunch eller middag
kostar 72:10 för boende i kommunen och 76:80 för
landstingets patienter.
Specialkostbeställningarna, främst av mat med slät
konsistens, ökade mycket i äldreomsorgen. Antalet
beställda portioner till äldreomsorgens matsalar
minskade, på grund av att det numera krävs biståndsbeslut om matabonnemang för att man ska få äta där.
Andelen miljömärkta livsmedel ökade från 15 till
21 procent.

Moras del

200

1 400

Summa

200

1 400
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för kostsamverkan,

FRAMTID
Arbetet med att förbättra och effektivisera processen fortsätter med särskilt fokus på resursanvändning
och produktionsplanering.
Produktion och leverans för det nya äldreboendet
Noret Norra planeras.
Upphandlingar av mjölk, bröd och grönsaker ska
särskilt beakta det nationella målet om 40 procent
miljömärkta livsmedel 2018.
Nämnden deltar i prestandajämförelser som landstinget gör 2016 genom det nationella servicenätverket
Best Service. Svinnet kommer att följas upp särskilt.

MORA ORSA MILJÖNÄMND
(ORSA)

Ordförande: Christina Bröms
Förvaltningschef: Camilla Björck
Förvaltning: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Nämnden är gemensam för Mora och Orsa kommuner med placering i Orsa. I verksamheten ingår tillsyn
av hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel. Naturvård
är ett annat verksamhetsområde och miljökontoret
ger information och råd till både privatpersoner och
verksamhetsutövare. Sedan slutet av året nämnden
uppdraget för energi- och klimatrådgivning.

VERKSAMHET
På grund av vakanser kunde inte all tillsyn genomföras. Hälsoskyddskontrollerna utfördes till 77 procent,
miljöskyddstillsynen till 74 och livsmedelskontrollerna till 81 procent. De återstående kontrolltimmarna för livsmedel flyttas till 2016.
Naturvårdsenheten deltog i ett projekt om att återställa flottade älvar biologiskt, i det här fallet Ogan
i Mora kommun. Två nya naturreservat bildades:
Täxberg och Anderåsberget. Kalkning genomfördes
som planerat.
Miljökontoret utförde riktade informationsinsatser
och lanserade en Facebooksida.

EKONOMI
Miljö- och hälsoskyddsnämnden visade ett positivt
resultat med 231 000 kronor
Överskottet berodde till största delen på lägre
personalkostnader på grund av vakanser.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

Miljönämnd, Moras del

– 3 995

– 3 764

231

300

Summa

– 3 995

– 3 764

231

300

FRAMTID
Utmaningen är att få till en väl fungerande tillsynsverksamhet. Målet är att vara 10 medarbetare
som arbetar med livsmedels- och miljöbalkstillsyn.
Inom miljötillsyn börjar EU ställa krav på återrapportering, vilket kräver god internkontroll och bra
system för uppföljning.
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MORASTRAND AB
Ordförande: Lars Vilhelmsson
Förvaltningschef: Stefan Larsson
Förvaltning: Morastrand AB

Morastrand AB är ett helägt bolag av Mora kommun
med uppdrag att tillhandahålla bostäder och lokaler
samt inom ramen för den kommunala kompetensen
främja bostadsförsörjningen i kommunen.

VERKSAMHET
Morastrand utför inte längre skötseln av kommunala
fastigheter. Personalen har därför minskat från 68
till 34 och har därmed inte längre samma behov av
personalutrymmen. Huvudkontoret har byggts om
och anpassat för uthyrning, Peab hyr cirka 50 pro
cent av Morastrands huvudkontor. För övrigt har en
del fordon och maskiner avyttrats.
Samtliga bostäder har i stort sett varit uthyrda,
vilket innebär 99,8 procent var uthyrt på årsbasis.
Omflyttningen ligger på cirka 23,5 procent vilket
innebär att det vid varje månadsskifte finns i genom
snitt 32 bostadslägenheter att tillgå och 5 lägenheter
är tomma på grund av reparation och underhåll.
Morastrand har under året byggt om före detta
Coop på området Tuvan till 5 små lägenheter som är
inflyttnings klara 1 mars 2016.
Två flerlägenhetshus på Tingsnäsområdet, ett hus
med 11 elevbostäder och ett liknande hus för bostads
uthyrning till Mora kommuns verksamheter är under
byggnation och beräknas vara klart under maj 2016.
Hyresförhandlingarna 2016 slutade med en hyres
höjning om 0,4 procent från 1 januari 2016.
Arbetet med affärsplanen pågår och lednings
gruppen har utifrån värdegrund och de nya direktiven
tagit fram mål och inriktningar som Morastrand
behöver för att ha gemensam syn på verksamheten
och dess mål.
Morastrand har infört individuell mätning av
vattenförbrukning i flertalet av sina fastigheter och
har sedan tidigare påbörjat införandet av individuell
mätning av energiförbrukning.
Morastrands VD sitter med i olika projektgrupper,
bland annat med Stadsbyggnad, där man ser över
möjligheterna till att exploatera nya markområden för
bostäder. Detta är ett pågående arbete.
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EKONOMI
Morastrands utfall är något bättre än budgeterat, en
stor orsak har, precis som föregående år, varit försik
tighet i och med verksamhetsövergången som skedde
vid förra årsskiftet. Årets hyresbortfallet vart betyd
ligt lägre än vad som budgeterats för bland annat på
grund av överblivna personal- och maskinutrymmen
på bolagets huvudkontor hyrts ut till extern part
under året. Planerat inköp av nytt ekonomi- och
redovisningssystem har skjutits fram över ännu ett
årsskifte. Bolagets räntekostnader blev lite lägre på
grund av ändrade marginaler vid omsättning av lån.
Fastighetsförbrukningarna låg även de något lägre än
budgeterat. Sammantaget många mindre poster som
avvek åt det positiva hållet.
DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)

Budget
2015

Redovisat
2015

156 983

159 807

2 824

– 2 954

902

1 119

217

856

köp av verksamhet

– 68 012

– 70 344

– 2 332

2 291

Personalkostnader

– 20 354

– 19 552

802

4 097

Avskrivningar

– 25 160

– 25 108

52

768

Räntekostnader

– 34 903

– 33 915

988

1 319

Övriga kostnader

– 9 444

– 9 384

60

– 865

12

2 623

2 611

5 512

Hyresintäkter
Övriga intäkter

Avvikelse
2015
2014

Entreprenad och

Summa

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)
Nyproduktion
Tillbyggnad på befintlig fastighet

Redovisat
2015

Redovisat
2014

12 147

0

5 387

2 105

Reinvestering befintlig fastighet

11 021

17 965

Summa

28 555

20 070

PERSONALREDOVISNING
Antal årsarbetare
Sjukfrånvaro, %

År 2015

År 2014

34

68

4,92

4,28

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Hyresbortfall, %

0,25

0,10

Avskrivningar, %

2,23

2,08

Bruttoränta

4,95

5,05

Belåningsgrad

82,52

85,00

Soliditet

12,01

11,8

Rörelsemarginal

22,85

22,70

FRAMTID
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor och ökar.
Morastrand deltar i kommunens arbete med att
se över möjligheterna till att exploatera nya markom
råden för bostäder.
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MORAVATTEN AB
Ordförande: Joakim Holback
Förvaltningschef: Göran Svensson
Förvaltning: Moravatten AB

Bolaget äger och förvaltar Mora kommuns återvinnings
central, vatten och avloppsanläggningar, avfalls
anläggningar och svarar för renhållning i Mora
kommun. Bolaget äger Mora kommuns aktier i
utförarbolaget Nodava AB som på uppdrag ombe
sörjer verksamheten inom VA- och avfallsområdet i
kommunen. Moravatten AB har ingen egen personal
utan all personal finns i drift- och kompetensbolaget
Nodava AB.

VERKSAMHET
Moravatten AB har genomfört sitt 24 verksamhetsår
som fristående bolag med ansvar för att förse innevå
narna inom de allmänna vattenanläggningarnas verk
samhetsområde med dricksvatten och avleda och
rena avloppsvattnet. Från och med 2014 har bolaget
även ansvar för avfallshanteringen i Mora kommun.
Den för bolaget nya verksamhetsgrenen har utveck
lats bra i bolaget.
Det största investeringsprojekt 2014–2015 var
byggnation av ny lågreservoar i Mora. Reservoaren
var kostnadsberäknad till 15 miljoner kronor. Investe
ringskostnaden var vid 2015 års utgång 14,6 miljoner
kronor. Reservoaren beräknas tas i drift våren 2016.
Moravatten AB var och är fortsatt engagerad i
Mora kommuns VA-planarbete. Förslag till VA-plan
har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige i
Mora 1 februari 2016.
Moravatten AB har fått ett föreläggande att bygga
ut vatten och avlopp i Ryssa. Planeringen har påbör
jats och byggstart beräknas komma igång under 2016.
Projektet skall vara genomfört 2017.

EKONOMI
Moravatten AB redovisar ett överskott på 752 tkr
före bokslutsdispositioner avseende verksamhetsåret
2015. VA-verksamheten var budgeterad till att ge ett
underskott på 2,1 mkr.
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DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk
jämförelse (tkr)
Nettoomsättning

Budget
2015

Redovisat
2015

Avvikelse
2015
2014

59 700

61 031

1 331

– 54 650

53 915

735

227

Avskrivningar

– 4 960

– 4 480

480

– 101

Räntor

– 2 190

– 1 882

347

337

Externa kostnader

Bokslutsdispositioner
Summa

– 1 295
– 2 100

– 541

1 861

2 620
1 559

– 297

ÅRETS INVESTERINGAR

(tkr)

Redovisat
2015

Redovisat
2014

2 251

21 489

Byggnader, mark, ledningsnät
och inventarier
Pågående nyanläggningar

38 667

12 764

Summa

40 918

34 253

I posten pågående nyanläggningar ligger bland annat den nya
lågreservoaren i Mora-Noret. Den kommer att aktiveras när den
tas i drift våren 2016.

PERSONALREDOVISNING

År 2015

År 2014

Antal årsarbetare

0

0

Sjukfrånvaro, %

0

0

Moravatten AB har ingen egen personal sedan Nodava AB bildades 2010. All personal köps in från Nodava AB.

NYCKELTAL

Utfall 2015 Utfall 2014
Soliditet
Låneskuld, mkr

13

15

93,8

93,8

FRAMTID
Efter beslut i Moravatten AB:s styrelse och i kommun
fullmäktige i Mora kommer VA-taxan höjas med
5,6 procent från och med 1 juli 2016. Beslutet moti
veras med att kostnaderna kommer att öka när
VA-planarbetet är genomfört.

DRIFTSREDOVISNING
DRIFTSREDOVISNING, STYRELSE/NÄMNDER (TKR)
Styrelse/nämnder
Revisorer

Budgetram

REDOVISAT 2015
Intäkter Kostnader

Resultat

2014
Resultat

909

0

– 731

178

54

109 455

61 733

– 164 451

6 737

4 574

17 360

1 587

– 18 827

120

– 12

165

0

–8

157

254

0

26 887

– 26 937

– 50

0

11 140

13 174

– 22 017

2 297

796

Teknisk nämnd

58 150

135 616

– 197 202

– 3 436

854

Kulturnämnd

26 734

1 863

– 28 402

195

226

3 995

0

– 3 764

231

300

323 306

32 380

– 364 007

– 8 321

– 8 140

Kommunstyrelse
därav Mora brandkår
Valnämnd
Gemensam servicenämnd för IS/IT
Byggnadsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
För- och grundskolenämnd
Gymnasienämnd

93 680

199 150

– 290 461

2 369

742

Socialnämnd

445 652

89 252

– 553 739

– 18 835

– 8 263

därav IFO

167 129

40 696

– 223 835

– 16 010

– 5 162

0

13 123

– 13 113

10

0

9 000

9 724

– 4 619

14 105

– 9 868

582 902 – 1 669 451

– 4 361

– 18 471

– 305 296

9 812

22 375

1 980 196 – 1 974 747

5 451

3 904

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Finansförvaltning, verksamhet
Summa styrelse/nämnder
Finansförvaltning
Total driftsredovisning

1 082 186
– 1 082 186
0

1 397 294

53

INVESTERINGSREDOVISNING
PER STYRELSE/NÄMNDER (tkr)
Styrelse/nämnder
Kommunstyrelse

Inkomster

REDOVISAT 2015
Utgifter
Netto

0

– 2 848

– 2 848

Budget
Netto

Avvikelse
Netto

2014
Redovisat
Netto

– 6 000

3 152

– 6 258
– 3 912

därav Mora brandkår

0

– 100

– 100

0

– 100

Byggnadsnämnd

0

– 124

– 124

0

– 124

–8

Teknisk nämnd

0

– 69 146

– 69 146

– 106 750

37 604

– 36 149

Kulturnämnd

0

– 259

– 259

0

– 259

0

Gemensam servicenämnd för IS/IT

0

– 6 701

– 6 701

– 2 000

– 4 701

– 5 726

För- och grundskolenämnd

0

– 942

– 942

0

– 942

– 2 909

Gymnasienämnd

0

– 3876

– 3 876

0

– 3876

0

Socialnämnd

0

0

0

0

0

– 2 022

Summa styrelse/nämnder

0

– 83 896

– 83 896

– 114 750

30 854

– 53 072

Utfall
2015

Budget
2015

Prognos
2016

Avvikelse
2015

INVESTERINGSPROJEKT, INKLUSIVE BIDRAG
Investeringar i planeringsfas
Genomfart

0

0

500

Centrumutveckling

2 470

20 000

14 000

17 530

Brandstation, nybyggnad

1 566

0

25 000

– 1 566

16

9 750

6 500

9 734

Helikopterhangar

7 185

20 000

15 000

12 815

Nytt äldreboende

6 022

30 000

30 000

23 978

Utbyggnad flygterminal

Nytt LSS-boende

948

0

12 400

– 948

18 207

79 750

103 400

61 543

Energitjänsteprojekt (EPC)

13 243

20 000

0

6 757

Stadsnätsutbyggnad

13 903

0

7 000

– 13 903

Summa

27 146

20 000

7 000

– 7 146

– 2 979

Summa
Investeringar i genomförandefas

Löpande investeringar
Nya gång- och cykelvägar

2 979

0

2 000

Övriga infrastrukturinvesteringar

4 363

5 000

5 000

637

Övriga fastighetsinvesteringar

3 610

2 000

2 000

– 1 610

IT-utrustning gemensama nämnd

6 700

2 000

5 500

– 4 700

Inventarier investeringar nämnder

7 928

6 000

7 500

– 1 928

25 580

15 000

22 000

– 10 580

13 753

0

0

– 13 753

5 998

0

0

– 5 998

Summa

19 751

0

0

– 19 751

Summa totalt

90 684

114 750

132 400

24 066

Summa
Övrigt
Resecentrum
Mark
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RESULTATRÄKNING
(tKr)
Not

KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

Verksamhetens intäkter

1

308 539

279 342

467 066

459 910

Verksamhetens kostnader

2

– 1 352 273

– 1 298 454

– 1 441 808

– 1 403 386

Avskrivningar

3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

– 48 848

– 46 819

– 78 541

– 77 867

– 1 092 582

– 1 065 931

– 1 053 282

– 1 021 342

Skatteintäkter

4

869 230

824 497

869 230

824 497

Generella statsbidrag och utjämning

5

226 030

240 611

226 030

240 611

Finansiella intäkter

6

7 324

15 298

5 209

4 308

Finansiella kostnader

7

– 4 551

– 10 570

– 38 233

– 40 063

5 451

3 905

8 953

8 011

0

0

– 1 450

– 1 439

5 451

3 905

7 503

6 572

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Skatt
ÅRETS RESULTAT

8
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KASSAFLÖDESANALYS
(tkr)
Not

KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

5 451

3 905

7 503

6 572

Justering för av- och nedskrivningar

3

48 848

46 819

78 541

77 867

Justeringar för gjorda avsättningar

9

5 667

5 038

5 667

5 038

10

3 504

– 9 806

18 780

3 316

63 470

45 956

110 491

92 793

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

– 39 862

24 341

– 29 432

26 296

Ökning/minskning förråd och varulager

– 4 304

1 175

– 4 304

– 6 882

Ökning/minskning kortfristiga skulder

29 219

– 36 825

18 337

– 23 736

Kassaflöde från den löpande verksamheten

48 523

34 647

95 092

88 471

– 83 896

– 82 034

– 145 040

– 139 073

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

11

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

12

488

28 962

1 232

29 270

Investering i finansiella anläggningstillgångar

13

– 7 988

– 9 106

– 7 988

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

14

500

9 140

500

0

– 90 896

– 53 038

– 151 296

– 109 803

INVESTERINGSNETTO
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändringar av räntebärande skulder

40 000

0

40 391

– 16 546

Förändring av övriga långfristiga skulder

– 7 056

30 868

– 1 795

50 307

Amortering av långfristiga skulder

0

0

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

6 121

1 870

Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

0

0

0

0

32 944

30 868

44 717

35 631

– 9 430

12 476

– 11 486

14 300

Likvida medel vid årets början

172 920

160 444

175 082

160 782

Likvida medel vid årets slut

163 490

172 920

163 594

175 082
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BALANSRÄKNING
(tkr)
Not

KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram och ledningrätter

15

0

0

1 105

1 431

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

16

730 127

722 315

1 698 447

1 657 253

Maskiner och inventarier

17

64 551

41 804

67 620

45 391

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterbolag

18

55 872

55 872

2 872

3 637

Övriga aktier och andelar

19

19 339

11 351

19 889

11 901

Långfristiga fordringar

20

5 029

5 029

6 796

12 152

874 918

836 371

1 796 729

1 731 765

42 387

46 691

42 387

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd

21

46 691

Fordringar

22

134 544

94 682

141 145

111 713

Kortfristiga placeringar

23

128 029

123 269

128 029

123 269

Kassa och bank

24

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

35 461

49 651

35 565

51 813

344 725

309 989

351 430

329 182

1 219 643

1 146 361

2 148 160

2 060 948

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

25

Årets resultat

5 451

3 905

7 503

6 572

58 171

58 626

58 171

58 626

145 700

145 700

145 700

145 700

Övrigt eget kapital

528 146

523 786

594 704

587 660

Summa eget kapital

737 468

732 017

806 078

798 558

57 623

51 956

61 720

55 642

0

0

12 238

10 789

57 623

51 956

73 958

66 431

935 783

Resultatutjämningsreserv
Pensionsreserv

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

26

Övriga avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder

27

191 869

158 925

989 611

Kortfristiga skulder

28

232 683

203 464

278 514

260 177

424 552

362 389

1 268 125

1 195 960

1 219 643

1 146 361

2 148 160

2 060 948

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna

29

517 690

533 709

520 700

536 997

Övriga ansvarsförbindelser

30

843 954

794 444

25 124

26 014
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NOTER
mkr
Not 1

KOMMUNEN
2015

KONCERNEN
2015

2014

Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftsredovisningen
Interna poster mellan nämnder
Interna poster mellan bolagen
Externa intäkter

Not 2

2014

582 902

540 839

804 854

806 174

– 274 363

– 261 497

– 274 363

– 261 497

0

0

– 63 425

– 84 767

308 539

279 342

467 066

459 910

– 1 669 451

– 1 614 278

– 1 822 516

– 1 803 976

Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftsredovisningen
Avgår:
Kapitalkostnader

73 916

80 786

74 021

80 786

Personalomkostnader

212 061

205 818

212 061

205 818

Interna poster mellan nämnderna

274 363

261 497

274 363

261 497

0

0

63 425

84 767

– 175 720

– 167 879

– 175 720

– 167 879

– 28 357

– 26 097

– 28 357

– 26 097

Interna poster mellan bolagen
Tillkommer:
Arbetsgivaravgifter
Pensionsutbetalning
Sparade semesterdagar, förändring

– 934

– 1 906

– 934

– 1 906

– 38 152

– 36 396

– 38 152

– 36 396

– 1 352 273

– 1 298 454

– 1 441 808

– 1 403 386

Avskrivning byggnader och anläggningar

– 36 983

– 34 679

– 64 970

– 61 887

Avskrivning maskiner och inventarier

– 11 865

– 12 140

– 13 242

– 15 690

0

0

– 329

– 290

– 48 848

– 46 819

– 78 541

– 77 867

869 916

826 548

869 916

826 548

860

– 2 191

860

– 2 191

Avsättning till pensioner
Externa kostnader
Not 3

Avskrivningar

Avskrivning immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet om
redovisningsprinciper
Not 4

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år

– 1 546

140

– 1 546

140

869 230

824 497

869 230

824 497

Inkomstutjämningsbidrag

173 840

178 881

173 840

178 881

Kostnadsutjämning

– 10 440

– 5 395

– 10 440

– 5 395

Regleringsbidrag/-avgift

– 774

4 635

– 774

4 635

Strukturbidrag

4 320

4 316

4 320

4 316

Summa skatteintäkter
Not 5

Generella statsbidrag och utjämning

LSS-utjämning

14 015

14 585

14 015

14 585

Kommunal fastighetsavgift

42 791

43 589

42 791

43 589

1 506

0

1 506

0

772

0

772

0

226 030

240 611

226 030

240 611

Särskild kompensation för höjda sociala avgifter
Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen
Summa generella statsbidrag och utjämning

58

mkr
Not 6

KOMMUNEN
2015
Ränteintäkter

2014

422

298

661

0

9 140

0

0

Övriga finansiella intäkter

6 902

5 860

4 548

3 583

Summa finansiella intäkter

7 324

15 298

5 209

4 308

725

– 3 132

– 3 680

– 36 814

– 39 173

0

– 6 000

0

0

Ränta på pensionsavsättning

– 924

– 648

– 924

– 648

Övriga finansiella kostnader

– 495

– 242

– 495

– 242

– 4 551

– 10 570

– 38 233

– 40 063

Finansiella kostnader
Ränta på upplånade medel
Aktieägartillskott Moraparken AB

Summa finansiella kostnader
Not 8

KONCERNEN
2015

Finansiella intäkter
Återföring nedskrivning aktier i Moraparken AB

Not 7

2014

Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen

5 451

3 905

7 454

5 662

Avgår samtliga realisationsvinster

– 488

– 4 360

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

4 963

– 455
7 454

5 662

Tillägg medel från resultatutjämningsreserven
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år
Summa balanskravsresultat

0

455

4 963

0

0

0

4 963

0

Jämförelsestörande poster
Återbetalning AFA Försäkring

8 608

0

8 608

0

– 3 526

– 4 844

– 3 526

– 4 844

Aktieägartillskott Moraparken AB

0

– 6 000

0

0

Återföring nedskrivning aktier

0

9 140

0

0

Färnäs kvarn

0

– 4 075

0

– 4 075

5 082

– 5 779

5 082

– 8 919

Utrangering/nedskrivningar fastigheter

Summa jämförelsestörande poster
Not 9

Justeringar för gjorda avsättningar
Förändring avsättning till pensioner

4 561

3 355

4 561

3 355

Förändring löneskatt på pensioner

1 106

1 683

1 106

1 683

Förändring ränta på avsättning till pensioner

0

0

0

0

Förändring obeskattade reserver

0

0

0

0

5 667

5 038

5 667

5 038

Summa
Not 10

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Nedskrivning finansiella tillgångar

0

0

0

0

Återföring nedskrivning finansiella tillgångar

0

– 9 140

0

0

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

0

997

0

0

Utrangering materiella anläggningstillgångar

3 526

4 844

3 526

4 844

Återföring av investeringsbidrag

– 903

– 616

– 903

– 616

881

-5 891

16 157

– 912

3 504

– 9 806

18 780

3 316

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa
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mkr
Not 11

KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i mark, byggnader och tekniska

49 284

64 271

109 635

120 515

anläggningar

Not 12

Not 13

Investering i maskiner och inventarier

34 612

17 763

35 405

18 558

Summa

83 896

82 034

145 040

139 073

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

488

28 962

1 232

29 270

Summa

488

28 962

1 232

29 270

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Investering i aktier i dotterbolag

Not 14

0

0

0

0

Investeringar i aktier

– 7 988

– 9 106

– 7 988

0

Summa

– 7 988

– 9 106

– 7 988

0

500

0

500

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning bostadsrätter
Försäljning aktier i dotterbolag
Summa

Not 15

0

9 140

0

0

500

9 140

500

0

Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde

0

0

2 405

2 406

Ackumulerade avskrivningar

0

0

– 1 300

– 975

Ackumulerade upp- och nedskrivningar

0

0

0

0

Bokfört värde

0

0

1 105

1 431

Immateriella anläggningstillgångar

Not 16

Redovisat värde vid årets början

0

0

1 431

1 409

Investeringar

0

0

0

300

Avskrivningar

0

0

– 326

– 278

Redovisat värde vid årets början

0

0

1 105

1 431

Anskaffningsvärde

1 269 845

1 224 087

2 590 836

2 482 356

Ackumulerade avskrivningar

– 495 663

– 458 680

– 849 688

– 784 222

Ackumulerade upp- och nedskrivningar

– 43 092

– 43 092

– 42 701

– 40 881

Bokfört värde

730 127

722 315

1 698 447

1 657 253

15– 50 år

15– 50 år

15– 60 år

15– 60 år

722 315

721 441

1 657 253

1 631 387

49 284

64 271

110 185

120 515

– 964

4 902

– 3 526

– 33 621

– 3 526

– 33 621

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Avskrivningstider
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Omklassificering från omsättningstillgångar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar

60

Nedskrivningar

0

0

0

0

Återförda nedskrivningar

0

0

0

0

Avskrivningar

– 36 983

– 34 679

– 65 466

– 61 029

Redovisat värde vid årets slut

730 127

722 315

1 698 447

1 657 253

mkr

KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Verksamhetsfastigheter

540 168

508 624

Publika fastigheter

146 099

138 510

Fastigheter för annan verksamhet
Pågående om- och tillbyggnad
Exploateringsfastigheter
Bokfört värde
Not 17

21 346

21 720

8 399

44 208

14 114

9 253

730 127

722 315

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

292 126

257 514

363 797

331 363

– 227 575

– 215 710

– 296 177

– 285 973

0

0

0

0

64 551

41 804

67 620

45 391

3– 20 år

3– 20 år

3– 20 år

3– 20 år

Redovisat värde vid årets början

41 804

37 004

45 391

41 468

Investeringar

34 612

17 763

35 405

18 558

0

– 823

– 2 971

– 823

Avskrivningstider
Maskiner och inventerier

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar
Nedskrivningar

0

0

0

0

Återförda nedskrivningar

0

0

0

0

– 11 865

– 12 140

– 10 205

– 13 813

64 551

41 804

67 620

45 391

56 589

32 082

7 962

9 722

64 551

41 804

Morastrand AB

43 000

43 000

0

765

Moravatten AB

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

2 872

2 872

2 872

2 872

0

0

0

0

55 872

55 872

2 872

3 637

Inlandsbanan AB

300

300

300

300

Siljan Turism AB

334

334

334

334

25

25

25

25

AB Dalaflyget

230

230

231

231

Region Dalarna

281

281

281

281

Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Det bokförda värdet fördelar sig på:
Inventarier
Bilar och transportmedel
Bokfört värde
Not 18

Aktier i dotterbolag

Moraparken AB
Siljansutbildarna AB
Värdereglering aktier Moraparken AB
Summa aktier i dotterbolag
Not 19

Övriga aktier och andelar

Musik vid Siljan

Kommuninvest ekonomiska förening

8 923

935

8 923

935

Grönklittsgruppen AB

9 140

9 140

9 140

9 140

VÄMO AB

34

34

34

34

Övriga aktier och andelar

24

24

573

573

Lisselby/Balder, bostadsrätt
Summa

48

48

48

48

19 339

11 351

19 889

11 901
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mkr
Not 20

KOMMUNEN
2015

AB Dalatrafik
Övrigt
Summa

Tomtmark för försäljning
Summa

4 200

4 200

4 200

829

829

829

4 200
829

0

0

1 767

7 123

5 029

5 029

6 796

12 152

46 691

42 387

46 691

42 387

0

0

0

0

46 691

42 387

46 691

42 387

22 081

16 501

23 898

26 333

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Interimsfordringar

2 217

1 049

2 217

1 049

52 877

37 005

54 252

39 448

Diverse fordringar

24 725

7 687

28 134

12 443

Upplupen fastighetsavgift

31 784

32 300

31 784

32 300

Skattefordran
Summa
Not 23

2014

Förråd med mera
Råvaror och förnödenheter

Not 22

KONCERNEN
2015

Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån

Not 21

2014

860

140

860

140

134 544

94 682

141 145

111 713

Kortfristiga placeringar
Bokförda värden
Räntebärande fonder

34 536

35 776

34 536

35 776

Aktiefonder

31 530

31 530

31 530

31 530

Strukturerade produkter

51 463

55 963

51 463

55 963

Alternativa tillgångar
Redovisade värden vid årets slut

10 500

0

10 500

128 029

123 269

128 029

123 269

38 209

Marknadsvärden
Räntebärande fonder

35 957

38 209

35 957

Aktiefonder

45 288

41 386

45 288

41 386

Strukturerade produkter

55 109

62 990

55 109

62 990

9 574

0

9 574

145 928

142 585

145 928

142 585

17 899

19 316

17 899

19 316

Alternativa tillgångar
Marknadsvärde vid årets slut
Orealiserad kursvinst
Not 24

Kassa och bank
Koncernkonto
Mora kommun

30 631

39 633

0

0

Morastrand AB

7 616

7 011

0

0

Moravatten AB

– 6 267

4 544

0

0

2 984

2 984

0

0

34 964

54 172

0

0

Siljansutbildarna AB

Övriga bankkonton
Kassa

56

89

56

89

Plusgiro

– 764

– 5 443

34 304

50 891

Bank

1 205

833

1 205

833

497

– 4 521

35 565

51 813

35 461

49 651

35 565

51 813

Summa kassa och bank
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KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

Eget kapital
Eget kapital

737 468

732 017

806 078

798 558

2005

– 12 600

– 12 600

– 12 600

– 12 600

2006

– 10 400

– 10 400

– 10 400

– 10 400

Varav öronmärkt för pensioner

Not 26

2007

– 15 700

– 15 700

– 15 700

– 15 700

2008

– 38 000

– 38 000

– 38 000

– 38 000

2009

– 19 000

– 19 000

– 19 000

– 19 000

2010

– 20 000

– 20 000

– 20 000

– 20 000

2011

– 6 000

– 6 000

– 6 000

– 6 000

2012

– 6 000

– 6 000

– 6 000

– 6 000

2013

– 18 000

– 18 000

– 18 000

– 18 000

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

8 429

8 690

8 429

8 690

Specifikation – Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension
PA-KL-pensioner
Förmånsbestämd/kompletterande pension
Pensionsbehållning
Pension till efterlevande

2 910

2 511

2 910

2 511

33 060

28 859

37 157

32 545

2

2

2

2

1 424

1 051

1 424

1 051

Visstidspensioner

549

699

549

699

Summa pensioner

46 374

41 812

50 470

45 498

Löneskatt

11 250

10 144

11 250

10 144

Summa avsatt till pensioner

57 623

51 956

61 720

55 642

Politiker

1

1

Tjänstemän

0

0

51 956

46 918

55 642

51 016

5 327

4 677

5 738

4 677

744

521

744

521

0

0

0

0

675

442

675

442

Antal visstidsförordnanden

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

– 302

– 30

– 302

– 30

– 1 885

– 1 555

– 1 885

– 1 970

1 106

984

1 106

984

57 623

51 956

61 720

55 642

86 %

94 %

86 %

94 %

Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 22 tkr
per 2015-12-31.
Visstidspension har utbetalats till en förtroendeman under 2015.
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KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

Långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Anslutningsavgifter stadsnät

7 938

2 365

21 831

2 365

Investeringsbidrag

13 931

26 560

13 931

26 560

Summa förutbetalda intäkter

21 869

28 925

35 762

28 925

Lån i banker och kreditinstitut

170 000

130 000

953 849

906 858

Summa lån

170 000

130 000

953 849

906 858

Summa långfristiga skulder

191 869

158 925

989 611

935 783

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

280 019

298 458

653 830

615 000

20 000

0

20 000

0

130 000

953 849

913 458

Genomsnittlig upplåningsränta

1.7 %

2.6 %

3.8 %

4.1 %

Genomsnittlig räntebindning

2,6 år

2 år

4,8 år

4,5 år

Genomsnittlig kapitalbindning

2,7 år

2 år

2,3 år

2 år

60 706

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

58 994

29 512

94 611

Källskatt

12 275

11 902

12 275

11 902

Upplupen pensionskostnad individuell del

26 899

25 773

26 899

25 773

6 526

6 253

6 526

6 253

Semesterlön

43 400

43 837

43 400

43 837

Upplupna löner

11 589

10 218

12 537

11 613

213

345

5 038

5 493

1 406

7 093

1 406

7 093

Övriga interimskulder

42 565

36 815

52 836

56 099

Avräkningskonto arbetsgivaravgift

14 432

13 817

15 076

14 819

0

0

0

6 600

7 616

7 011

0

0

0

4 544

0

0

2 984

2 984

2 984

2 984

Upplupen löneskatt individuell del

Upplupna räntor
Förutbetalda skatteintäkter och statsbidrag

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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50 000
80 000

170 000

Summa

Not 28

45 000
105 000

3 785

3 361

4 924

7 005

232 683

203 464

278 514

260 177

mkr
Not 29

KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

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

324 797

331 731

327 332

2 474

2 619

2 474

334 519
2 619

19 877

20 937

19 877

20 937

2 321

2 235

2 321

2 235

67 150

71 989

67 150

71 989

416 619

429 511

419 154

432 299

Löneskatt

101 072

104 199

101 072

104 199

Summa pensionsförpliktelser och löneskatt

517 690

533 709

520 226

536 498

533 709

554 313

536 498

557 835

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder

592

889

592

889

7 886

4 414

7 886

4 414

0

0

0

0

– 1 143

– 695

– 1 143

– 695

– 20 225

– 19 109

– 20 480

– 19 842

0

– 2 080

0

– 2 080

520 817

537 732

523 353

540 521

– 3 127

– 4 023

– 3 127

– 4 023

517 690

533 709

520 226

536 498

Fastigo

0

0

474

499

Summa övriga ansvarsförbindelser

0

0

474

499

517 690

533 709

520 700

536 997

Övrig post
Årets utbetalningar
Bromsen
Summa pensionsförpliktelser
Förändring av löneskatt på pensionsförpliktelser
Utgående ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser

Summa ansvarsförbindelser
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KOMMUNEN
2015

2014

KONCERNEN
2015

2014

Borgensförbindelser
Återstående borgensbelopp
Borgen gentemot kommunens företag
Morastrand AB

725 000

684 600

0

0

Moravatten AB

93 830

83 830

0

0

Moraparken AB

0

0

0

0

818 830

768 430

0

0

Borgen gentemot andra
Bostadsrättsföreningar

9 507

9 917

9 507

9 917

13 551

13 762

13 551

13 762

Idrottsföreningar

1 160

1 200

1 160

1 200

Övriga föreningar

500

500

500

500

AB Dalatrafik

Handel

150

150

150

150

Daghemskooperativ

256

485

256

485

25 124

26 014

25 124

26 014

843 954

794 444

25 124

26 014

1 361 644

1 328 153

545 824

563 011

50 000

50 000

Summa borgensförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser
Övriga förpliktelser
Koncernkontokredit

Som säkerhet för kommunens borgensåtagande
gentemot Morastrand AB innehar kommunen
pantbrev i fastigheter tillhörande bolaget á 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 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvests ekonomiska 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 Kommininvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mora Kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649
807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 098
028 251 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 077 677 492 kronor.
Not 31

Leasing
Ej uppsägningsbara operationella
leasingavtal överstigande 3 år
Minimileaseavgifter
Med förfall inom 1 år

8 771

8 112

8 771

8 112

Med förfall inom 1–5 år

8 292

6 456

8 292

6 456

Med förfall senare än 5 år
Summa

66

0

0

0

0

17 063

14 568

17 063

14 568

FINANSIELLA NYCKELTAL
2015

Kommunen
2014

2013

2015

Koncernen
2014

2013

Folkmängd 31/12

20 101

19 997

19 999

20 101

19 997

19 999

Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr

54 355

53 305

50 332

52 399

51 075

48 421

Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare, kr

54 488

53 263

52 282

54 488

53 263

51 665

Verksamhetens nettokostnader i procent av
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag
Finansnetto, tkr

100

100

96

96

96

94

2 773

4 728

– 8 962

– 33 024

– 35 755

– 37 794

0,3

0,4

– 0,9

– 3,0

– 3,4

– 3,7

0,5

0,4

2,9

0,8

0,8

3,8
84 896

Finansnetto i procent av skatteintäkter inklusive
generella statsbidrag
Resultat före extraordinära poster i procent av
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag
Anläggningstillgångar/invånare, kr

43 526

41 825

41 078

89 385

86 601

Omsättningstillgångar/invånare, kr

17 150

15 502

16 152

17 483

16 462

16 273

Totala tillgångar/invånare, kr

60 676

57 327

57 230

106 868

103 063

101 169

8 457

6 501

7 462

47 453

45 680

46 570

Långfristiga skulder/invånare, kr
Skuldsättningsgrad (långfristig) i procent

19

16

17

48

48

49

36 688

36 606

36 407

40 099

39 934

37 696

Soliditet (eget kapital i procent av totala tillgångar)

60

64

64

38

39

37

Soliditet (inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse)

18

17

15

13

13

10

Eget kapital/invånare, kr

Resultatutveckling i procent (resultat/eget kapital)
Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
Betalningsberedskap i antal dagar – likvida medel
Borgensförbindelser/invånare

1

1

4

1

1

5

1,48

1,52

1,47

1,26

1,27

1,23

12

17

14

12

19

15

41 986

39 728

41 433

1 250

1 301

1 231
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STIFTELSEFÖRVALTNING

FÖRVALTADE STIFTELSER (TKR):

Ändamål

Tillgångar Avkastning

Utdelning

Utbildning
- grundskola

1 093,9

53,3

- gymnasieskola

60,1

6 982,8

331,8

97,6

- musik

601,1

29,2

22,3

- annat

1 420,1

65,0

41,2

306,7

14,8

0,0

Sociala

1 046,8

49,5

7,9

Övriga

1 058,1

47,0

0,0

Summa

12 509,5

590,8

229,1

Kulturella

Kommunen förvaltar cirka 50 stiftelser, var och en
med olika ändamålsbestämmelser.
Medlen placeras i en blandfond hos Swedbank
med särskilt fondkontonummer för varje stiftelse
knutet till ett avkastningskonto hos banken. Blandfonden placerar i svenska och globala aktier samt
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räntebärande instrument med en fördelning som kan
variera utifrån förvaltarens bedömning om aktuellt
marknadsläge och risk. Under året har blandfonden
haft en genomsnittlig fördelning på 40 procent i
aktier och 60 procent i räntor. Blandfonden ger en
garanterad utdelning på 5 procent per år vilket motsvarar stiftelsernas avkastning under året.
Utdelning från stiftelserna beslutas av varje förvaltning, beroende på ändamål, därav uppdelningen
på utbildning, kulturella, sociala och övriga ändamål.
Utdelningen för 2015 grundar sig på avkastningen för
år 2014 och har beslutats i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och enligt
stiftelselagen är kommunen skyldig att lämna
årsredovisning för Stiftelsen Ragnar och Anna
Olssons minnesfond, Svea och Karl Lärkas stiftelse,
Ryssa Elverks stipendiefond samt Margret och Stig
Richardssons stiftelse.

TILLÄMPADE
REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och i överensstämmelse med den
kommunala redovisningslagen. Avsteg från den kom
munala redovisningslagen sker dock när det gäller
kravet på systemdokumentation för redovisnings
systemet. En plan har upprättats för genomförande
av detta och dokumentationen sker tillsammans med
Orsa och Älvdalens kommun.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo
göras 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 anskaff
ningsvärde där inget annat anges. Periodisering av
inkomster och utgifter har skett enligt god redo
visningssed.
Kommunen har under året påbörjat tillämpning av
komponentavskrivning enligt RKR´s rekommenda
tion 11.4 på nya investeringar men har även justerat
tidigare års investeringar. Under 2015 har detta gjorts
för alla tidigare investeringar som avser fastigheter.
Arbetet kommer att fortsätta under 2016 med att se
över stadsnätet och gator/vägar.

INTÄKTER/KOSTNADER
Periodisering har skett och inkomster intäktsförs det
år som intäkterna genereras samt utgifterna kost
nadsförs det år förbrukningen skett.

SKATTEINTÄKTER
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommen
dation 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.

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, d v s
de belastar resultatet för den period de uppkommer.

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

AVSKRIVNINGAR
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kom
munen: 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 ursprung
liga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt,
vilket innebär med belopp som är lika stora under
objektets beräknade ekonomiska livslängd.

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

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar har upptagits till det belopp var
med de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än ett
halvår har reserverats som osäker fordran.
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LÖNESKATT PÅ
PENSIONSKOSTNADER
Löneskatten har periodiserats enligt samma princi
per som gäller för pensioner (den så kallade bland
modellen) sedan 1999 års bokslut.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt RKR´s
rekommendation, Rips 07. Pensionsåtaganden som
intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsför
bindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner som avser tiden från och med år
1998 redovisas som en avsättning vad gäller garanti
pensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (komplet
terande ålderspension), efterlevandepensioner samt
personer som omfattas av PA-KL (främst personer
födda 1937 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden
efter 1998 behandlas som individuell del, enligt
pensionsavtalen PFA 98 och KAP-KL. Den individu
ella delen avseende 2015 redovisas som en kortfristig
skuld och utbetalas i mars 2016.

SEMESTER- OCH ÖVERTIDSSKULD
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid samt
upplupen ersättning för timanställda har beräknats
och skuldförts.

ANSLUTNINGSAVGIFTER/
INVESTERINGSBIDRAG
Fr o m 2009 periodiseras delar av betalade anslutnings
avgifter för stadsnätet. Anslutningsavgifterna 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 upp
lysning om ej uppsägningsbara avtal med en avtals
tid överstigande 3 år.
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EXPLOATERINGSREDOVISNING
Under 2014 har redovisningsprincipen för kom
munens exploateringsredovisning ändrats. Tidigare
har exploateringsprojekt bokförts mot balansräk
ningen. I enlighet med RKR 18 kommer nu intäkter
att successivt bokföras i takt med att tomtförsälj
ning 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; Ljung
vägen och Lundstigen. Arbetet kommer att fortsätta
under 2016 med att justera ytterligare exploaterings
områden.
I samband med detta har även rättelse av fel gjorts
där gator och vägar i exploateringsområden omklas
sificerats från omsättningstillgångar till anläggnings
tillgångar.

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 kommunens
räkenskaper har eliminerats mot eget kapital, varefter
intjänat kapital har räknats in i koncernens eget
kapital. Obeskattade reserver i bolagen har delats
upp som uppskjuten skatteskuld, 22 procent, och
resterande del som eget kapital.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden
mellan kommun och respektive företag samt före
tagen emellan. Interna kostnader och intäkter samt
interna skuld- och fordringsposter har eliminerats
utifrån väsentliga belopp. Avskrivningarna i dotter
bolagen är hanterade enligt rådande praxis. Inga juste
ringar till kommunens redovisningsprinciper har skett
då eventuella skillnader bedömts som oväsentliga.

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande
innehas.

NETTOINVESTERINGAR
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings
bidrag med mera.

AVSKRIVNINGAR
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

NETTOKOSTNADER
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar.

BALANSRÄKNING
Visar den ekonomiska ställningen och hur den har
förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats
(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).
EGET KAPITAL
Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar med mera),
rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och
investeringsändamål).
KASSAFLÖDESANALYS
Visar hur årets löpande verksamhet och investeringar 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
Benämning av internränta och avskrivning som verksamheter erlägger till finansförvaltningen som ersättning för de medel som finansierat en investering.
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga lån och skulder hänförbara till den
löpande verksamheten.
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.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder överstigande ett år.
NYCKELTAL
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel, kortfristiga fordringar, lager och förråd.
Tillgångar som kommunen inte räknar med att ha
kvar mer än högst ett år och som kan omsättas, det
vill säga säljas och förvandlas till kontanter.
PERIODISERING
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
RESULTATRÄKNING
Visar hur förändringen av det egna kapitalet under
året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring
kan även utläsas av balansräkningen.
RESULTATUTVECKLING
Årets resultat/eget kapital
RÖRELSEKAPITAL
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.
SOLIDITET
Anger hur stor andel av de totala tillgångarna som
kommunen själv äger.
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LEDAMÖTER I MORA KOMMUN
ÅRET 2015
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Gunilla Spjotgaard (M), ordinarie

Peter Helander (C), ordförande

Hans Göran Åhgren (M), ordinarie

Greger Mellbert (M), 1:e vice ordförande

David Örnberg (V), ordinarie

Bigitta Sohlberg,(S), 2:e vice ordförande

Fardosa Andersson (C), ersättare

Lars Ambrosiusson (C), ordinarie

Göran Aronsson (KD), ersättare

Fredrik Blom (MP), ordinarie

Åsa Berg (MP), ersättare

Rose-Mari Bogg (C), ordinarie

Billy Ferm (C), ersättare

Maria Bork (C), ordinarie

Madeleine Figgé Johnsson (MOP), ersättare t o m 2015-06-29

Christina Bröms (C), ordinarie

Hans-Åke Guth (MOP), ersättare fr o m 2015-06-29

Peter Dahlgren (S), ordinarie t o m 2015-09-21

Maria Frelin (MOP), ersättare

Hasan Kizil (S), ordinarie fr o m 2015-09-21

Lizzy Gullo (S), ersättare

Christiane Djäken (M), ordinarie t o m 2015-02-02

Johan Hed (C), ersättare

Sven Anders Söderberg (M), ordinarie fr o m 2015-02-02

Joakim Holback (C), ersättare

Gunder Eriksson (C), ordinarie

Christer Johansson (V), ersättare

Mats-Gunnar Eriksson (FP), ordinarie

Christer Juhlin (M), ersättare

Gösta Frost (S), ordinarie

Iren Lilja Frykberg (MP), ersättare

Simon Granath (SD), ordinarie

Niklas Lind (C), ersättare

Per Göransson (S), ordinarie

Kristina Lundberg (V), ersättare

Björn Hammarsköld (MOP), ordinarie

Maria Matsson (S), ersättare

Anna Hed (C), ordinarie

Tim Nordlund (S), ersättare

Johanna Hed (C), ordinarie t o m 2015-03-02

Johan Norlin (S), ersättare

Joel Zackrisson (C), ordinarie fr o m 2015-03-02

Maria Olsson (M), ersättare t o m 2015-05-13

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie

Carina Jannesson (M), ersättare fr o m 2015-05-13

Malin Höglund (M), ordinarie

Lennart Sacrédues (KD), ersättare

Eva Johansson (S), ordinarie

Sven Anders Söderberg (M), ersättare t o m 2015-02-02

Susanne Jonsson (V), ordinarie

Joakim Turesson (M), ersättare fr o m 2015-02-02

Åke Knutz (C), ordinarie

Karolina Treson (S), ersättare

Joakim Linder (MOP), ordinarie

Joel Zackrisson (C), ersättare t o m 2015-03-02

Lars-Erik Lohman (SD), ordinarie

Lars-Olof Österström (C), ersättare fr o m 2015-03-02

Stefan Lund (C), ordinarie

Nils Österström (FP), ersättare

Karin Lûbeck (S), ordinarie

Johan Jansson (S), ersättare fr o m 2015-09-29

Bror Markus (SD), ordinarie
Jaakko Mattila (C), ordinarie
Anna-Riekje Niburg (S), ordinarie
Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie
Gunnar Nilsson (S), ordinarie
Malin Norell (S), ordinarie
Bernt Persson (S), ordinarie
Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie
Birgitta Sacredeus (KD), ordinarie
Leif Sandström (MP), ordinarie
Lennart Sohlberg (S), ordinarie
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Joel Zackrisson (C), ersättare

Anna Hed (C), ordförande

Pontus Bråmer (MP), ersättare

Malin Höglund (M), 1:e vice ordförande

Lassä Bröms (C), ersättare

Lennart Sohlberg (S), 2:e vice ordförande

Carina Jannesson (M), ersättare

Åke Knutz (C), ordinarie

Lisbeth Magnusson (V), ersättare

Rose-Mari Bogg (C), ordinarie

Sofia Mattsson (S), ersättare

Gunilla Spjotgard (M), ordinarie
Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie
Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie

GEMENSAMMA GYMNASIENÄMNDEN

Bernt Persson (S), ordinarie

Johan Hed (S), 2:e vice ordförande

Fredrik Blom (MP), ordinarie

Maria Bäckström (MOP), ordinarie

David Örnberg (V), ordinarie

Per Göransson (S), ordinarie

Peter Helande (C), ersättare

Lars Rydstedt (S), ordinarie

Christina Bröms (C), ersättare

Malin Norell (S), ordinarie t o m 2015-11-10

Hans Göran Åhgren (M), ersättare

Emma Ljudén (S), ordinarie fr o m 2015-11-10

Joakim Linder (MOP), ersättare

Mats-Gunnar Eriksson (L), ersättare

Mats-Gunnar Eriksson (FP), ersättare

Tim Nordlund (S), ersättare

Göran Aronsson (KD), ersättare

Lennart Sacrédeus (KD), ersättare

Malin Norell (S), ersättare t o m 2015-10-26

Emil Tysk (C), ersättare

Eva Johansson (S), ersättare fr o m 2015-10-26
Gunnar Nilsson (S), ersättare
Johan Morell (S), ersättare

GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR SOCIAL
MYNDIGHETSUTÖVNING

Hasan Kizil (S), ersättare

Malin Höglund (M), ordinarie

Maria Matsson (S), ersättare

Bernt Persson (S), ersättare

BYGGNADSNÄMNDEN
Ulf Tholerus (C), ordinarie

GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN IS/IT

Joakim Linder, (MOP), 1:e vice ordförande

Anna Hed (C), ordinarie

Anna-Carin Rydstedt (S), 2:e vice ordförande

Lennart Sohlberg (S), ersättare

Sven Anders Söderberg (M), ordinarie
Leif Sandström (MP), ordinarie
Gunder Eriksson (C), ordinarie

GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN LÖN

Ajdoan Muliqi (S), ordinarie

Malin Höglund (M), ordinarie

Karl Samuel Rombo, (KD), ersättare

Lennart Sohlberg (S), ersättare

Olle Erlands (S), ersättare
Sune Olsson (C), ersättare
Lizzy Gullo (S), ersättare

KULTURNÄMNDEN

Isa Bozdogan (S), ersättare

Hans Göran Åhgren (M), ordförande

Christer Johansson (V), ersättare

Jaako Mattila (C), 1:e vice ordförande

Lisbeth Mellbert (M), ersättare

Gunnar Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Sven Andersson (MOP), ersättare

Fardosa Andersson (C), ordinarie
Jan Rova (L), ordinarie

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Karin Lübeck (S), ordinarie
Margit Hielle (V), ordinarie

Rose-Marie Bogg (C), ordförande

Kjell Hansson (C), ersättare

Gunilla Spjotgard (M), 1:e vice ordförande

Gunnel Söderberg (M), ersättare

Johan Morell (S), 2:e vice ordförande

Hans Stolpe (MOP), ersättare

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie fr o m 2015-05-13

Birgitta Sacredeus, (KD), ersättare

Maddeleine Figgé Jonsson (MOP), ordinarie t o m 2015-05-113

Johan Norlin (S), ersättare

Åsa Berg (MP), ordinarie

Malin Norell (S), ersättare t o m 2015-11-10

Mattias Ekeblad (L), ordinarie

Anna-Karin Sollgard (S), ersättare fr o m 2015-11-10

Hasan Kizil (S), ordinarie

Carolina Gut (MP), ersättare t o m 2015-10-26

Birgitta Sacredeus (KD), ersättare

Tony Molin (MP), ersättare fr o m 2015-10-26
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Lennart Sacrédeus (KD), ersättare

Christina Bröms (C), ordförande

Mats Öhagen (L), ersättare

Anna Margareta Ahlström (MOP)

Per Göransson (S), ersättare

Carina Jannesson (M), ordinarie

Nice Mattsson (S). ersättare

Anna-Rieke Niburg (S), ordinarie

Irene Lilja Frykberg (MP), ersättare

Karolina Treson (S), ordinarie
Billy Ferm (C), ersättare
Karl-Erik Falk (MOP), ersättare

VALNÄMNDEN

Zbigniew Karcweski (KD), ersättare

Nils Carlsson (C), ordförande

Jons Ingemar Larsson (S), ersättare

Lena Heed Sandlund (MOP), 1:e vice ordförande

Margit Hielle (V), ersättare

Isa Bozdogan (S), 2:e vice ordförande
Per Ericson (M), ordinarie

REVISORER

Bigitta Sohlberg (S), ordinarie
Stefan Matsson (C), ersättare

Inge Tomth (S), ordförande

Lisbeth Mellbert (M), ersättare

Mats Leijon (C), vice ordförande

Sören Linds (MOP), ersättare

Susanne Halén (V), ordinarie

Lizzy Gullo (S), ersättare

Torbjörn Roos (MOP), ordinarie

Torsten Nilsson (S), ersättare

Helen Ekstam (M), ordinarie

SOCIALNÄMNDEN

MORASTRAND AB
Lars Vilhelmsson (C), ordförande

Malin Höglund (M), ordförande

Lennart Sacrédeus (KD), 1:e vice ordförande

Bert Persson (C), 1:e vice ordförande

Gunnel Hellström Persson (S), 2:e vice ordförande

Bernt Persson (S), 2:e vice ordförande

Torsten Kjellgren (C), ordinarie

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie

Hans Åke Guth (MOP), ordinarie

Eva Johansson (S), ordinarie

Bengt-Åke Rehn (S), ordinarie

Ulla Rombo (KD), ordinarie

Christer Johansson (V), ordinarie

Sonja Lindgren (S), ordinarie

Bernd Janusch (C), ersättare

Susanne Jonsson (V), ordinarie

Gunilla Spjotgard (M), ersättare

Stefan Lund (C), ordinarie

Mats Fransson (KD), ersättare

Anna-Karin Rydstedt (S), ersättare

Ingvar Niilimaa (MOP), ersättare

Terje Andersson (C), ersättare

Jons Ingemar Larsson (S), ersättare

Folke Thelin (S), ersättare

Eva Majvor Hellström Mases (S), ersättare

Maria Frelin (MOP), ersättare

Johan Jansson (S), ersättare

Hans Åke Guth (MOP), ersättare fr o m 2015-05-13
Maddeliene Figgé Jonsson (MOP), ersättare t o m 2015-05-13
Zeynep Bozdogan (S), ersättare

MORAVATTEN AB

Mait Lindh (C), ersättare

Joakim Holback (C), ordförande

Åsa Berg (MP), ersättare

Anders Nöjd (M), 1:e vice ordförande

Agneta Ersson (M), ersättare

Gösta Frost (S), 2:e vice ordförande
Thomas Norell (MOP), ordinarie

TEKNISKA NÄMNDEN

David Örnberg (V), ordinarie
Torbjörn Ulriksen (C), ersättare

Åke Knutz (C), ordförande

Jan Simons (C), ersättare

Per Ericson (M), 1:e vice ordförande

Sven-Erik Larsson (KD), ersättare

Maria Matsson (S), 2:e vice ordförande

Doris Karlsson (S), ersättare

Lars Ambrosiusson (C), ordinarie

Olle Erlands (S), ersättare

Björn Hammarskjöld (MOP), ordinarie
Peter Dahlgren (S), ordinarie t o m 2015-10-26
Bengt-Åke Rehn (S), ordinarie fr o m 2015-10-26
David Örnberg (V), ordinarie
Niklas Lind (C), ersättare
Sven Anders Söderberg (M), ersättare
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