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Omslagsbild: Kulturnämnden i Mora utsåg 2019 års kulturstipendiater.  
Det blev dräkt- och broderisömmerskan Margareta Djoos och Anna Mattsson 
Svensson som har skapat och driver troll- och clownstigen i Östnor.
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Under året har vi blivit fl er Morabor, vilket är bra. 
En del nya bostadsbyggen blev klara, såsom det 
något högre hyreshuset vid Tuvan. I mars invigdes 
den nya kommunala förskolan i Våmhus bredvid 
grundskolan. Ett annat arbete som är så gott som 
klart är den nya brandstationen. Den blir klar i bör-
jan av nästa år och invigs den 4 mars. Det känns bra 
att vi kan rusta för positiv tillväxt och utveckling. 

Fokus för kommunens arbete var hållbarhet. Det 
blir allt svårare att få medlen att räcka till allt som 
efterfrågas. Den nya organisationen trädde i kraft 
2019. Den nya strukturen ska säkra en effektivare 
styrning, göra de politiska förtroendeuppdragen mer 
intressanta och kommunen attraktivare som arbets-
plats. Medborgarna ska också lättare kunna se vem 
som har ansvar för vad som ska göras i kommunen. 

För att öka antalet bostäder i Mora ändrades 
ägardirektiven för Morastrand AB. För bolaget 
innebär det nya direktivet att det kommunala 
bostadsbeståndet inte ska vara högre än 50 procent 
av kommunens totala antal hyresbostäder. Motivet 
är att stimulera byggande av nya bostäder. Idag äger 
Morastrand cirka 70 procent av alla hyresrätter i 
Mora. I takt med att Morastrand bygger nya bo -
städer, säljs delar av det tidigare beståndet av, så att 
andelen aldrig blir högre än 50 procent.

En aktör som vill bygga är Skanska, som nu 
undersöker möjligheterna att få bygga Sveriges 
första klimatneutrala boende i Mora. Ett avtal om 
markanvisning med Skanska om ett antal fastig-
heter i Noret norr om Noretgården har tecknats. 
I planen som nu tas fram fi nns både äldreboende 
och bostäder. Ett annat område där det planeras 
bostäder är Saxviken. Kommunen genomförde en 
markanvisningstävling som tillföll ett konsortium, 
Moraföretagen VikaVimo och Mora bygg tillsam-
mans med Österlings bygg från Hedemora. Saxviken 
är ett av Moras mest attraktiva områden att bo på 
och det fi nns ett antal outnyttjade byggrätter på 
platsen. Det vinnande förslaget innebär att tre hus-
kroppar byggs i trä med två våningar. Boendeformen 
blir bostadsrätter fördelade på 28 lägenheter med 2, 
3 och 4 rum.

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kompetensförsörjningen arbetar kommunen med 
på fl era sätt. För att skolelever och arbetsgivare lätt-
are ska hitta varandra, arrangerade kommunen en 
yrkesmässa för norra Dalarna. Syftet är att de som 
går utbildningar ska få upp ögonen för alla yrken 
som fi nns i norra Dalarna. Projektet Morakontraktet
anordnade mässan, som blev väldigt välbesökt 
av många arbetsgivare och elever från den norra 
regionen.

Mora kommun fi ck äntligen ansökan om att få 
bedriva yrkeshögskola godkänd. Mora kunde därför 
starta en ny utbildning för robot- och CNC-tekniker 
inom tillverkningsindustrin. Utbildningen är ettårig, 
har 15 platser per år och startade i höstas.

Mora gymnasium blev auktoriserad som så kallad 
IB-skola. Det är en tvåårig gymnasieutbildning med 
internationell standard som ger tillgång till uni-
versitet över hela världen. All undervisning sker på 
engelska. IB står för International Baccalaureate. 
Det här positivt både för gymnasiet och för Mora 
som kommun.

År 2018 antogs strategin Hållbara Mora och 
arbetet med den har fått genomslagskraft i kommun-
planprocessen. Under hela mandatperioden avsätts 
medel till hållbara idéer och digitalisering, 5 miljoner 
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till vardera varje år. Arbetssätt och nya metoder 
behöver införas och då behövs medel initialt för att 
klara av omställningen. Mora kommun är även en del 
i Glokala Sverige, vilket vi är stolta över. Mora är en 
av 90 kommuner och regioner som har antagits. Pro-
jektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Kommunfullmäktige antog en cykelstrategi som 
innehåller både långsiktig strategisk planering och 
en handlingsplan med förslag på prioriteringar för 
hur cykelnätet ska utökas. Det här är viktigt i arbetet 
med att öka andelen hållbara transporter. Persona-
lens resor måste också bli mer hållbara. Ett sätt är 
att utöka andelen elbilar. Det behövs en förstärkt 
laddinfrastruktur och kommunstyrelsen har avsatt 
400 000 kr för utbyggnaden. 

Klimatlåda infördes och målet är att minska mat-
svinnet med 25 procent nästa år. Svinnet minskar 
då elever och skolpersonal kan köpa överbliven mat 
från skolköken till självkostnadspris. 

Skolan kommer att prova ett nytt arbetssätt 
genom att robotar ska hjälpa frånvarande elever att 
hitta tillbaka till skolan genom att få dem att känna 
sig delaktiga i skolan, både när det gäller under-
visning och sociala relationer. Projektet fi nansieras 
genom digitaliseringsmedel. 

Mora kommun tappade tyvärr placeringar i 
den årliga rankning som genomförs av Svenskt 
Näringsliv. I år hamnade Mora på plats 107 av 290. 
År 2018 blev kommunen rankad på plats 69. Lägst 
rankning på en enskild fråga var inte helt oväntat 
företagens syn på vägnät, tåg- och fl ygförbindelser. 
Här rankades Mora på 237:e plats av landets 290 
kommuner. Där delar kommunen företagens syn-
punkter och jobbar hårt med att föra fram behoven 
i vår kommun. Ett annat resultat som sjönk var 
tjänstemännens attityder till företagande. Kommu-
nen arbetar med ”främjande myndighetsutövning” 
och här behöver arbetet gå vidare för att kommunen 
ska uppnå bättre resultat. Ett glädjande resultat var 
att kontakterna mellan skola och näringsliv ökade 
efter de senaste årens nedgång. Arbetet med detta är 
angeläget och prioriterat. Det här är frågor som går 
att påverka i organisationen. 

För femte året i rad placerade sig Mora bland de 
tre bästa kommunerna i Dalarna när det gällde bästa 
tillväxt i aktiebolagen. Priset Bästa Tillväxt tilldelas de 
kommuner i varje län som har störst andel företag som 
nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Besöksnäringen i Mora kommun fortsätter att 
gå bra och omsatte 2018 totalt drygt 1,4 miljarder 
kronor, en ökning med 2,5 procent från föregående 
år. Det innebär att besöksnäringen gav drygt 49 mil-

joner i skatteintäkter. Turistomsättningen motsvarar 
760 helårsanställda. 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har i sam-
arbete med föreningen Företagarna tagit initiativet 
till att bilda ett nyföretagarcentrum. Det fi nns 90 
lokalkontor runt om i Sverige med 200 kommuner 
som medlemmar. Varje kontor består av en lokal 
ideell förening som bedriver verksamhet genom 
rådgivning till blivande och nya företagare samt 
annan verksamhet som främjar nyföretagande och 
företagsamhet. Rådgivningen är kostnadsfri.

För att utöka valfriheten beslutade kommunfull-
mäktige i februari att införa LOV i hemtjänsten. 
Moras hemtjänst fi ck väldigt höga betyg från de 
äldre i Socialstyrelsens undersökning som genom-
fördes våren 2018. Alla personer över 65 år som 
hade hemtjänst eller trygghetslarm fi ck möjlighet att 
svara på enkäten. I Mora kommun var 93 procent av 
dem med hemtjänst nöjda med omsorgen. När det 
gällde bemötande var hela 99 procent nöjda.

För andra året i rad utsågs Mora hedrande till 
Årets elitidrottskommun i Sverige. Det är tidningen 
Sport & Affärer som varje år gör en rankning på 
hur starka Sveriges kommuner är inom idrotten. 
Mora kom dessutom tvåa på listan bästa kommun 
för idrottsarrangemang i kategorin event i mindre 
kommuner. I motiveringen noteras att över tio 
VM-medaljer och ett trettiotal SM-medaljer gick till 
idrottsutövare från Mora det senaste året. Sport & 
Affärer noterar bland annat att KAIS Mora spelar i 
högsta damligan i innebandy, att kommunen hade 
individuella elitframgångar i VM och världscup 
samt pallplatser och SM-medaljer i längdskid-
åkning, rullskidor, mountainbike, skidorientering, 
mountainbike-orientering, alpint och dans. Det visar 
vilken bredd och vilka fantastiska idrottsföreningar 
som fi nns i Mora. I år fi ck kommunen även pris 
för alla evenemang. Det ligger många timmar och 
mycket slit bakom. Det är många som har gjort de 
här fi na utmärkelserna möjliga. Vi ska vara mycket 
stolta över detta.

För att möjliggöra fortsatt utveckling och stärka 
området i Hemus, köpte kommunen ett markområde 
på drygt 14 hektar. Fastigheten Mora Hemus 18:1 
är centralt belägen i naturreservatet och korsas av 
fl era motionsspår. Köpet säkerställer ett strategiskt 
viktigt område som används av många hela året. 

Mora kommun beslutade att medfi nansiera 
upprustningen av skidskyttestadion som ägs av kom-
munen. Stadion kommer att få 30 banor, vilket gör 
det möjligt att arrangera internationella tävlingar. 
Riksidrottsförbundet bidrar med 400 000 kronor 
och kommunen samt klubben Mora Biathlon med 
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200 000 kronor vardera. Utöver detta bidrar klub-
ben med ytterligare insatser och ideellt arbete för att 
täcka hela investeringen på 2,8 miljoner kronor. 

En annan fi n utmärkelse var Moras hedrande 
femteplats bland Sveriges småstads- och landsbygds-
kommuner när det gällde social hållbarhet. Det är 
tidningen Dagens Samhälle som gör undersökningen 
och sedan rangordnar kommunerna.

Företagen i Mora går bra och arbetslösheten är 
låg, vilket har bidragit till att integrationen fungerat 
bra. Att ha egen försörjning och möjlighet att 
påverka sitt liv är viktigt och leder till god tillväxt. De 
stora utmaningarna framöver är de ökade behoven 
i skolan och äldreomsorgen, eftersom Mora har en 
ökande andel både barn och äldre. Våra resurser 
måste användas klokt och det behövs nya arbetssätt 
för att få dem att räcka längre.

Ett beslut som det blev väldigt omdiskuterat 
gällde Mora Återbruk. Socialnämnden beslutade 
att lägga ner Återbruket, eftersom lokalerna var 
bristfälliga och för att en annan verksamhet för 
arbetsintegrering startas. Nu öppnas möjligheten 
för andra aktörer att ta över och driva en butik 
med liknande verksamhet, till exempel sociala 
företag, vilket är i linje med kommunens riktlinje 
kring arbetsintegrerat socialt företagande. I slutet 
av december smygöppnade Återbruket Klippen på 
Sollerön. Verksamheten drivs ideellt av Solleröbor 
i syfte att underlätta återbruk, både av ekonomiska 
och miljömässiga skäl. Ett bra initiativ som det 
behövs fl era av i kommunen.

Kommunens relation med Trafikverket är 
fortsatt ansträngd, eftersom så mycket påverkas 
av myndighetens beslut. Arbetet med att få trafi k-
plikt Mora-Arlanda fortsatte under året. Vid kon-
ferensen Folk och försvar gjorde landshövding Ylva 
Thörn, regionstyrelsens ordförande Ulf Berg, vd 
för Destination Sälenfjällen Anders Bjernulf, vd 
för Dalafl yget Anders Mjöberg och undertecknad 
ett utspel där samtliga flygplatsers betydelse i 
Dalarna påtalades. En presskonferens hölls och en 
debattartikel publicerades. Utöver det uppvaktades 
Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet, 
Handelskammaren, riksdagsledamöter och andra 
intressenter. Under Almedalsveckan gjordes riktade 
insatser till infrastrukturminister Tomas Eneroth. 
I september uppvaktades berörda direktorat i EU. 
Pierre Bengtsson Mafi , Anders Mjöberg Dalafl yget, 
Lennart Sohlberg och undertecknad reste till Bryssel 
och presenterade situationen. Mellansvenska 
Handelskammaren anordnade ett fl ygseminarium 
på Mora fl ygplats i oktober. På plats fanns natio-
nella och lokala politiker samt representanter för 

Transportföretagen, industrin och besöksnäringen. 
På seminariet diskuterades det stora behovet av fl yg-
förbindelser i norra Dalarna och omställningen till 
mer hållbara fl ygresor. 

Arbetet med genomfarten gick vidare. Tre nya 
rondeller byggdes och en fjärde är en tillfällig lösning. 
Efter Vasaloppet 2020 kommer arbetet igång på 
riktigt, och det blir några stökiga år innan det är klart. 

Ett annat ärende som väckt många känslor är det 
stängsel som Trafi kverket satte upp i Mora i slutet 
av året. Just nu utreds förfarandet och kommunen 
har inlett ett tillsynsärende gällande uppsättningen. 
Stängslet är cirka två meter högt och påverkar utse-
endet och sikten ut mot kajenområdet och Siljan. 
Enligt Trafi kverket är motivet att motverka spring på 
spåren. Kommunen hade dock inte informerats och 
arbetar för en annan lösning. 

Kronofogdemyndigheten har beslutat att lägga 
ner kontoret i Mora. Under våren uppvaktade repre-
sentanter från kommunen rikskronofogde Christina 
Gellerbrant Hagberg med en uppmaning att behålla 
kontoret i Mora. Frågor ställdes om hur verksam-
heten skulle kunna behållas med hjälp av ny teknik. 
Ur ett Moraperspektiv minskar beslutet att fl ytta 
verksamhet till ”närliggande” orter att ytterligare 
 den statliga närvaron i kommunen. Myndigheter 
som Kronofogden med kvalifi cerade arbetsuppgifter 
är mycket viktiga som komplement till arbetsmark-
naden. Dialogen fortsätter och kommunen har 
efterfrågat återkoppling. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda, politi-
ker och alla andra som arbetat hårt och som på olika 
sätt tar bidrar till den fi na utvecklingen i Mora. Det 
är många som tar ansvar för att Mora ska fortsätta 
att vara en trygg, trevlig och hållbar kommun. 

Anna Hed (C)
kommunstyrelsens ordförande 
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Målbild 2030
• Hållbara Mora – stärkt social, miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet. 

Medarbetare
• Antalet tillsvidareanställda var 1 650 och 80,1 

procent var kvinnor. 
• Den genomsnittliga tillsvidareanställda är en kvinna, 

47,5 år med en sysselsättningsgrad på 90 procent.

Året i korthet

Barn och elever 
• Det fanns 867 barn i förskolan, varav 205 i 

fristående förskolor.
• Det fanns 2 307 elever i grundskolan, varav 80 i 

fristående skolor.

Prioriterade mål
• Med utgångspunkt från visionen och målbilden 

beslutade kommunfullmäktige om 14 prioriterade 
mål, varav 3 bedöms vara uppfyllda och 11 delvis 
uppfyllda.

Mora
• är Sveriges främsta elitidrottskommun för andra 

året i rad
• intar femteplatsen bland Sveriges småstads- och 

landsbygdskommuner i social hållbarhet
• är trea i länet när det gäller företagens tillväxt
• har länets tredje högsta handelsindex
• klättrar i rankningen Sveriges miljöbästa kommun. 

Mora bygger för framtiden
• Kommunen investerade nästan 130 miljoner kronor, 

mest i den nya brandstationen. Andra investeringar 
var tex trafi ksäkerhets åtgärder vid Morkarlby 
skola, fastighetsunderhåll och Lasarettsvägens 
gång- och vägtunnel.

Hållbara Mora
• Kommunens verksamheter kan söka medel för 

projekt som stärker omställningen till ett hållbart 
Mora.

Vård och omsorg
• I särskilt boende fanns 323 personer.
• Hemtjänsten hjälpte 650 personer.

God ekonomisk hushållning
• Resultatet uppgår till 0,8 % av skatteintäkter och 

generella stadsbidrag.
• Mora kommun  har en stark soliditet på 53 %.  

Pensionsskulden i ansvarsförbindelsen inkluderad så 
uppgår den till 26 %.

Årets resultat uppgår till 9,7 mkr
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Byggnadsnämnd 1 %

Vart gick skattepengarna?

Teknisk nämnd 3 %

Kultur och fritidsnämnd 4 %

För- och grundskolenämnd 30 %

Gymnasienämnd 9 %

Socialnämnd 44 %

Kommunstyrelsen m m 9 %
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Den kommunala koncernen

2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter (tkr) 563 418 541 668 568 303 581 638 467 066
Verksamhetens kostnader (tkr) – 1 711 387 – 1 640 571 – 1 617 937 – 1 560 789 – 1 441 808
Skatteintäkter och statsbidrag (tkr) 1 260 137 1 215 418 1 200 206 1 153 909 1 095 260
Årets resultat (tkr) 24 408 – 58 342 46 555 82 728 7 503
Verksamhetens nettokostnader i procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 98 97 97 90 96
Soliditet (%) 33 34 34 38 38
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 17 16 15 16 13
Investeringar, netto (tkr) 212 322 208 521 146 419 190 963 107 896
Självfi nansieringsgrad (%) 53 – 4 97 71 88
Långfristig låneskuld (tkr) 1 338 857 1 233 864 1 050 860 1 013 855 953 849
Låneskuld per invånare (kr) 63 624 60 513 51 591 49 995 47 453
Antal anställda (tillsvidareanställda) 1 720 1 733 1 696 1 687 1 641
Investeringar per invånare (kr) 11 744 10 475 7 922 9 752 7 216

Kommunen

2019 2018 2017 2016 2015

Antal invånare (folkmängd) 20 470 20 390 20 369 20 279 20 101
Kommunal skattesats (%) 22,34 22,34 22,81 22,81 22,81
Verksamhetens intäkter (tkr) 394 501 366 341 398 711 420 317 310 361
Verksamhetens kostnader (tkr) – 1 606 853 – 1 531 091 – 1 517 934 – 1 469 106 – 1 354 095
Skatteintäkter och statsbidrag (tkr) 1 260 137 1 215 418 1 200 206 1 153 909 1 095 260
Årets resultat (tkr) 9 698 14 537 44 166 60 231 5 451
Verksamhetens nettokostnader i procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 100 100 97 95 100
Soliditet (%) 53 57 60 60 60
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 26 26 25 22 18
Investeringar, netto (tkr) 114 473 92 048 80 019 130 963 76 896
Självfi nansieringsgrad (%) 34 89 117 90 63
Långfristig låneskuld (tkr) 325 000 255 000 210 000 190 000 170 000
Låneskuld per invånare (kr) 15 920 12 506 10 310 9 369 8 457
Antal anställda (tillsvidareanställda) 1 650 1 694 1 660 1 656 1 607
Investeringar per invånare (kr) 5 729 7 608 4 436 6 772 4 174

I denna förvaltningsberättelse lämnar Mora kom-
mun information om förvaltningen av kommunen 
och den kommunala koncernen i enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning 11:e kapitlet och delvis i enlighet med RKR 
R15 Förvaltningsberättelse.

Översikt över 
verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat 
på 24,4 mkr för verksamhetsåret 2019. Mora kom-
mun redovisade 9,7 mkr. I tabellerna nedan lämnas 
en översikt över verksamhetens utveckling.

Förvaltningsberättelse
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Det redovisade resultatet 24,4 mkr för den samlade 
kommunala verksamheten var betydligt bättre än 
föregående år, men svagare än åren dessförinnan. 
Resultatet 2018 får anses vara extraordinärt, efter-
som Morastrand AB löste räntederivat, vilket var 
en stor kostnad. Det svagare resultatet jämfört med 
övriga år förklaras främst av ökade kostnader för 
äldreomsorg och gymnasieskola, men även av höga 
statliga bidrag för nyanlända tidigare år.

Trots svagare resultat är den finansiella ställ-
ningen förhållandevis stabil. Soliditeten (med hän-
syn till totala pensionsförpliktelser) var 17 procent. 
Omfattande investeringar i en ny brandstation och 
ett nytt hyreshus medförde en hög nivå på investe-
ringarna. De fi nansierades i stor utsträckning genom 
ökad upplåning. Den långfristiga låneskulden ökade 
därför med 105 mkr, vilket bidrog till lägre soliditet 
exklusive totala pensionsförpliktelser.

Mora kommun är trots det väl rustad för att möta 
kommande investeringsbehov i framför allt skola 
och omsorg. En god fi nansiell ställning borgar för 
detta, men självfi nansieringsgraden har försämrats 
kraftigt under åren, vilket innebär högre nettoupp-
låning. Det är en varningssignal om att den fi nan-
siella risken i koncernen ökar.

Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs 
i kommunens nämnd- och förvaltningsorganisa-
tion, i två helägda bolag och i ett kommunalt brand-
förbund: Morastrand AB, Moravatten AB och Brand-
kåren Norra Dalarna. Därutöver är kommunen 
delägare eller har intressen i Region Dalarna, AB 
Dalatrafi k, Inlandsbanan AB, AB Dalafl yget, Siljans 
Båttrafi k AB, Mora Telemastic Center, Kommun-
aktiebolaget, Kommuninvest ekonomiska förening, 
Grönklittsgruppen AB, Dala Träutveckling AB, Inera 
AB, Visit Dalarna AB och Utveckling i Dalarna Hol-
ding AB. Dessutom förvaltar kommunen ett antal 
stiftelser.

Skälen till att Mora kommun valt att driva viss 
verksamhet i bolagsform och i kommunförbund är 
dels organisatoriska, dels ekonomiska. Den verk-
samhet som bedrivs i bolagsform eller i förbund är 
sådan som är konkurrensutsatt, drivs på ekonomiska 
grunder eller drivs tillsammans med annan ägare, 
exempelvis andra kommuner.

Morastrand AB ska tillhandahålla bostäder och 
lokaler samt inom ramen för den kommunala kom-
petensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Moravatten AB äger, förvaltar och utvecklar de 
allmänna va-anläggningarna och återvinnings-
centralen.

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunal-
förbund som bildades 1 januari 2019. Medlems-
kommunerna är Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalen. Förbundet bedriver verksamhet till skydd 
mot olyckor i de fem medlemskommunerna. För-
bundet ingår med Moras andel i den sammanställda 
redovisningen.

Interna 
mellan-
havanden

Mora 
kommun

Mora-
strand 

AB

Mora-
vatten 

AB

Brandkåren 
Norra 

Dalarna

Ägd andel (%) 100 100 34,7
Borgensavgift 
(tkr) 2 437 537 0
Borgen (tkr) 785 000 188 830 0

Försäljning (tkr) 10 017 48 164 18 629 21 344
Skulder (tkr) 33 510 4 040 5 764 12 550
Inköp (tkr) 81 702 9 486 5 516 1 450
Fordringar (tkr) 21 023 12 148 22 535 158

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning
För att förstå Moras resultat och ställning är det 
nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i kom-
munkoncernen och kommunen. 

Omvärldsrisker
Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, 
bland annat tack vare den försvagade kronan. Nu 
börjar dock världskonjunkturen ge vika, på grund av 
den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit 
och handelskrig. Det drabbar i särskilt hög grad den 
svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväx-
ten inte har samma förutsättningar att få ett positivt 
stöd från exporten. 

Under 2019 har konjunkturen i Sverige klart och 
tydligt dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten 
som inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 
2020. Den lägre produktionstillväxten sätter redan 
avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten 
har bottnat och nu är på väg upp framstår som ett 
faktum. I hög grad är den svenska konjunkturen 
beroende av utvecklingen i omvärlden. 

Bakom de svaga globala utsikterna låg tidigare 
antagandet att handelskonfl ikter och geopolitisk oro 
fortsätter 2020. I och med coronautbrottet ställs alla 
tidigare ekonomiska prognoser på ända. Pandemin 
kommer att få stora ekonomiska konsekvenser 
såväl för kommuner och regioner, som för samhället 
och den globala ekonomin. Utsikterna i omvärlds-
konjunkturen är ytterst osäkra. De senaste veckornas 
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turbulens på de fi nansiella marknaderna utgör i sig en 
stor osäkerhet för den sorts bedömningar som ligger 
till grund för prognoser om den svenska samhälls-
ekonomin och det kommunala skatteunderlaget.

Befolkningsutveckling
Moras befolkning fortsätter att växa något. Fram-
förallt blir andelen äldre fl er, men barnantalet ökar 
också. Det betyder att kommunen behöver utöka sin 
verksamhet och investera i nya och ombyggda loka-
ler och anläggningar. Kommunen står inför ökade 
investeringsbehov och behöver de kommande åren 
skärpa verksamhetsplaneringen, bli allt effektivare 
och ha en smartare investeringsplanering. Digita-
lisering är en viktig fråga för att klara den framtida 
välfärden både ur ett ekonomiskt och ett kompetens-
försörjningsperspektiv.

Arbetsmarknad
Sedan 2015 har både offentlig och privat sektor känt 
av en relativt stor kompetensbrist. Hösten 2018 
upplevde 48 procent av de privata företagen kom-
petensbrist. Motsvarande tal i offentliga sektorn 
var drygt 60 procent. Situationen råder i de fl esta 
branscher och leder till hämmad tillväxt i lokalsam-
hället. De senaste åren har Mora kommun tagit fl era 
strategiska initiativ för att motverka kompetensbrist 
(exempelvis yrkeshögskola, Morakontraktet med 
yrkesmässan, ledarutveckling och feriepraktik).

Befolkningsförändringarna med fl er äldre och 
unga medför att behovet av välfärdstjänster ökar. 
Antalet personer i yrkesarbetande åldrar ökar dock 
inte alls i samma utsträckning. Arbetsgivare i Mora 
har redan svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper 
och konkurrensen fortsätter att öka i takt med stora 
pensionsavgångar och brist på utbildad personal. 

Bostadsmarknad
Mora kommun är inne i en positiv trend där befolk-
ningen ökar. Samtidigt som det är glädjande att 
befolkningen växer, bidrar det till ett ökat behov 
av bostäder. Det fi nns en obalans på bostadsmark-
naden i och med att rörligheten är låg. En obalan-
serad bostadsmarknad kännetecknas inte enbart av 
att det råder brist på bostäder, utan även av obalans 
mellan utbud och efterfrågan. Det visar sig genom 
att det inte fi nns lediga hyreslägenheter. Bristen på 
billiga hyreslägenheter kan bidra till att vissa grup-
per såsom unga, arbetslösa, äldre eller fl yktingar 
hamnar utanför bostadsmarknaden. 

Åren 2016–2019 färdigställdes 116 lägenheter av 
Morastrand AB. Av dem blev 39 färdiga 2019.

Verksamhetsrisker
Finansiella risker
Kommunens fi nanspolicy innehåller riktlinjer och 
regler i form av riskmandat och limiter för fi nans-
verksamheten i den kommunala koncernen och 
kommunen. De är exponerade för framför allt föl-
jande fi nansiella risker: ränterisk, fi nansieringsrisk, 
kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärderisk i 
fi nansiella placeringar.

Ränterisk
Den 31 december 2019 uppgick den kommunala 
koncernens räntebärande skulder till 1 339 mkr 
(1 234 mkr), medan de räntebärande fi nansiella till-
gångarna uppgick till 210 (206) mkr. Den kommu-
nala koncernens räntebärande nettoskuld uppgick 
på balansdagen till 1 129 (1 028) mkr. 

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 
325 (255) mkr den 31 december, medan kommunens 
räntebärande fi nansiella tillgångar uppgick till 176 
(179) mkr. För kommunen uppgick nettoskulderna 
till 149 (76) mkr.

Upplåningen inom den kommunala koncernen 
löper både med fast och rörlig ränta.

Enligt fi nanspolicyn bör den genomsnittliga 
räntebindningstiden vara 2,5 år med en tillåten 
avvikelse på +/- 0,5 år. Den 31 december var bind-
ningstiden för den kommunala koncernen 2,2 (2,1) 
år och för kommunen 2,5 (2,9) år.

Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 0,7 
(2,9) procent i den kommunala koncernen och 0,9 
(1,3) procent i kommunen. En ökad ränta med 1 
procent skulle medföra ökade kostnader på 1,2 mkr i 
kommunen och en ökad ränta med 1,5 procent skulle 
medföra ökade kostnader på 1,8 mkr. 

Finansieringsrisk
Enligt fi nanspolicyn får inte mer än 30 procent av 
lånestocken förfalla inom en tolvmånaders period 
och 20 procent varje enskilt år. Övrigt kapital-
förfall ska spridas jämt över åren. Kapitalbindning 
får ske upp till 10 år. Skuldens sammansättning på 
balansdagen betydde att maximalt 17 procent av den 
kommunala koncernens låneskuld förföll inom 12 
månader, medan det var 12 procent för enbart kom-
munens låneskuld. Den genomsnittliga kapitalbind-
ningen i den kommunala koncernen uppgick till 3,0 
(3,1) år och i kommunen till 3,6 (4,1) år.

Enligt fi nanspolicyn ska kommunkoncernen ha 
tillfredsställande betalningsberedskap genom egen 
likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande 
om upptagande av kortfristiga krediter.
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Marknadsvärdesrisk i fi nansiella placeringar
Kommunens portfölj fördelar sig på svenska aktie-
fonder, fastighetsfonder och strukturerade pro-
dukter med kapitalskydd. Försäljningar under året 
genererade nettoreavinster på 3,3 mkr. I bokslutet 
uppgick det bokförda värdet inklusive likvida medel 
till 173,7 mkr. 

Aktiemarknader över hela världen hade en stark 
utveckling det första halvåret 2019. Den globala kon-
junkturen, som hade börjat mattas av mot slutet av 
2018, saktade ned ytterligare under årets första sex 
månader. Nya handelstullar mellan USA och Kina 
var en klart negativ faktor som skapade osäkerhet 
bland företag som avvaktade med investeringar. 
Även politisk osäkerhet i Europa noterades i sam-
band med Storbritanniens utträde ur Europeiska 
unionen (Brexit). Börsåret 2019 innehöll många 
svängningar, men börsen återhämtade sig och året 
slutade väldigt bra. Den svenska börsen slutade på 
+35,0 procent och globalindexet MSCI World Gross 
(USD) slutade på +28,6 procent. USA-börserna var 
ledande, framförallt teknikbolagen.

Börsutvecklingen bidrog till en positiv avkastning 
för fonden med 8,89 procent 2019. 

För 2020 och framöver fi nns en oro på de fi nan-
siella marknaderna som är ytterst svår att bedöma 
konsekvenserna av.

Pensionsförpliktelser
Det övergripande målet med den långsiktiga kapital-
förvaltningen är att fonden ska skapa en buffert som 
ska fi nansiera stigande pensionsutbetalningar. Fon-
den kan användas för att möta topparna och jämna 
ut kassafl ödena tills utbetalningarna avtar. Riskerna 
i fonden ska begränsas, så att förlustrisken är maxi-
malt 10 procent av årets ingående kapital. 

En viktig del i förvaltningsuppdraget är etik- och 
miljöaspekter på pensionsfondens placeringar. 
Enligt kommunens policy ska placeringar undvikas 
i värdepapper vars huvudsakliga exponering utgörs 
av företag med tillverkning eller försäljning av vapen 
eller annat krigsmateriel, pornografi , tobaksproduk-
ter och alkohol. 

Avsättningen för pensioner i balansräkningen 
uppgick till 75,5 mkr (66,6 mkr). 

Pensionsförpliktelserna intjänade före 1998 upp-
gick till 442,6 mkr (458,1 mkr). Skulden minskade 
med 15,5 mkr jämfört med 2018. Enligt prognosen 
från KPA fortsätter ansvarsförbindelsen att minska 
med ytterligare cirka 54,3 mkr till år 2023. 

Kommunens sammanlagda pensionsskuld upp  gick 
vid årsskiftet till 518 mkr, där ansvars förbindelsen 
utgjorde 87 procent av det totala pensions åtagandet. 
Pensionsfonden täcker enbart 28 procent av det totala 
åtagandet och marknadsvärdet för fonden uppgick till 
174 mkr vid årsskiftet.
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Pensionsförpliktelser, mkr 2019 2018 2017

Avsättning inklusive löneskatt 75 67 63
Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 443 458 497
Summa åtagande 518 525 560
Bokfört värde av förvaltade pensionsmedel 174 160 146
Återlånat i verksamheten 344 365 414

Kostnader (inklusive löneskatt), mkr
Intjänad individuell del 36 40 37
Intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 2 2
Pensionsutbetalningar intjänade från 1998 9 2 3
Pensionsutbetalningar intjänade före 1998 20 25 24
Summa 66 69 66

PENSIONSFÖRVALTNING
Pensionsfond, mkr 2019 2018 2017
Likvida medel 17 7 1
Räntebärande 0 14 46
Svenska aktier 10 8 10
Globala aktier 0 16 44
Alternativa tillgångar 6 6 13
Strukturerade produkter 141 107 48
Summa 174 157 162
Tillförda medel 0 0 0
Årets avkastning 3 – 6 10
Årets värdeförändring (nya redovisningsregler) 7
Marknadsvärde 174 157 162

Risker i skatteintäkter och statsbidrag
Det fi nns risker förknippade med reducerade skatte-
intäkter till följd av ökad arbetslöshet vid till exem-
pel en konjunkturnedgång eller, som är ytterst 
aktuellt nu, en pandemi. Det är svårt att bedöma de 
ekonomiska effekterna av covid-19, men bedöm-
ningen är att kommuner och regioner måste räkna 
med att 2020 blir ett år med betydligt svagare 
skatte intäkter än tidigare bedömningar angett.
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Strategin Hållbara Mora är kommunens funda-
ment i arbetet med att stärka den hållbara utveck-
lingen med medborgarna i fokus. Strategin innebär 
ett utvecklat, handlingsinriktat och tvärsektoriellt 
arbete. Den skapar förutsättningar för gemensamt 
lärande och lägger grund för ett perspektiv som 
innebär att koncernen som helhet skapar bästa möj-
liga lösningar för hållbar utveckling, med år 2030 
som planeringshorisont.

Hållbara idéer 
År 2019 avsattes 9,1 miljoner kronor för att stimu-
lera och driva på omställningsarbetet i enlighet med 
strategin. Kommunens egna verksamheter kan söka 
medel för att genomföra projekt som ska stärka 
omställningen till ett hållbart Mora. 

År 2019 beviljades 12 projekt medel. 

Friskvård och miljövänligt 
arbetsmoment för personal 

och brukare

Digital screening – läs- och 
skrivutveckling hos elever 

El-lastcykel till 
kulturhuset

Digitaliserad PRAO-
samverkan

Framtidspedagogik – 
lådcyklar till förskolan

Kärleken är fri på 
Morkarlbyhöjdens skola

Digitalt anhörigstöd

Pilotprojekt Power-BI

Förstärkt 
laddinfrastruktur

Robotar för elever med lång 
och oroande frånvaro

Dansprojekt för 
motverkande av psykisk 

ohälsa

Hållbara Mora – från globala mål 
till lokal handling
Hållbara Mora är kommunens arbete med och 
bidrag till Agenda 2030. Strategin Hållbara Mora
utgår från agendans 17 mål och pekar ut en riktning 
för hur kommunen långsiktigt ska kunna skapa för-
utsättningar för att invånarna i Mora ska uppleva 
god livskvalitet.

Hållbar utveckling är prioriterad i kommunens 
långsiktiga planering. Social, ekonomisk och 
eko logisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. God ekonomisk hushållning 
handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 
längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt 
tänkande. För att garantera det krävs att varje 
generation står för de kostnader den ger upphov 
till. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för 
verksamhetens omfattning. 

Hemmarsittarteam 
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Förvaltning Projektnamn Status Sökt 
belopp

Digitaliserings-
medel

Hållbarhets-
medel

Beviljat 
2019

För- och grundskoleförvaltningen Digital screening Påbörjad 220 000 220 000 60 000
För- och grundskoleförvaltningen Robot AV1 Påbörjad 390 000 390 000 30 000
För- och grundskoleförvaltningen, 
socialförvaltningen Kärleken är fri Klar 10 000 10 000 10 000
För- och grundskoleförvaltningen, 
socialförvaltningen Hemmasittarteam Påbörjad 2 890 000 2 890 000 230 000
För- och grundskoleförvaltningen Framtidspedagogik Påbörjad 71 000 71 000 71 000
För- och grundskoleförvaltningen Digitaliserad PRAO Påbörjad 66 000 66 000 25 500
Socialförvaltningen Friskvård… Påbörjad 8 000 8 000 8 000
Socialförvaltningen Digitalt anhörigstöd Påbörjad 166 100 166 100
Serviceförvaltningen Laddinfrastruktur Påbörjad 400 000 400 000
Kultur- och fritidsförvaltningen El-lastcykel Påbörjad 40 000 40 000 40 000
Tekniska förvaltningen Power-BI Påbörjad 149 000 149 000
Gymnasieförvaltningen Dansprojekt Påbörjad 150 000 150 000 90 000
Summa 4 560 100 991 100 3 569 000 564 500

Robotar ska hjälpa frånvarande elever att hitta tillbaka till skolan
Kommunstyrelsen beviljade ett robotprojekt inom grundskolan. Syftet med projektet var att med hjälp av robotar ge stöd till elever 
med lång frånvaro. Målet är att underlätta för eleverna att senare komma tillbaka till skolan.
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Hållbarhetsarbetet utvecklades och Mora klättrade i 
rankningen Sveriges miljöbästa kommun. I tidning-
ens Aktuell Hållbarhet årliga rankning placerar sig 
Mora trea i Dalarna och på plats 17 i gruppen min-
dre städer och landsbygdskommuner. Mora är en 
av de 90 kommuner och regioner som har antagits 
i projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om 
att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling i hela Sverige. Mora intog 
femteplatsen bland Sveriges småstads- och lands-
bygdskommuner när det gällde social hållbarhet, då 
Dagens Samhälle undersökte hur inkluderande och 
trygga landets kommuner var. 

Kommunstyrelsen beslutade att 2019–2021 
avsätta medel för att driva på omställning i enlighet 
med strategin Hållbara Mora. Verksamheter kan 
söka medel för idéer som bidrar till riktlinjer och/
eller utvecklingsområden i strategin. Elva ansök-
ningar har redan godkänts. 

Ett matsvinnsprojekt påbörjades och i december 
infördes den så kallade klimatlådan i skolorna. Det 
gav effekt direkt och matsvinnet (serveringssvinnet) 
minskade. 

Precis som tidigare år deltog kommunen i Pride-
paraden för att visa stöd för demokrati, tolerans 
och allas lika värde. På Morkarlbyhöjdens skola 
handlade det om kärlek en temavecka i september. 
Syftet var att unga skulle bli medvetna om sina 
rättigheter enligt barnkonventionen.  Moras unga 
har en positiv framtidstro. LUPP-enkäten visade att 
9 av 10 högstadie- och gymnasieungdomar tycker att 
framtiden ser ljus ut. 

Trots ett något sämre näringslivsklimat enligt 
Svenskt Näringslivs rankning placerade sig Mora för 
femte året i rad bland de tre främsta kommunerna i 
Dalarna när det gällde bästa tillväxt i aktiebolagen. 
Priset tilldelas de kommuner som har störst andel 
företag som nyanställer, ökar sin omsättning och 
går med vinst. Besöksnäringen var stark och hade 
fl er gästnätter och högre omsättning. Mora behöll 
också sin handelsposition med länets tredje högsta 
handelsindex. 

Färnäs kvarns nya företagsområde blev färdigt 
och de första tomterna såldes. Sveriges första 
nationella Geopark bildades. I den ingår Mora med 
tre platser, där besökare kan lära mer om meteorit-
nedslaget och dess effekter på Siljanområdet. 

Moras första yrkeshögskoleutbildning startade 
med en ny utbildning för robot- och CNC-tekniker 
för tillverkningsindustrin. Ett gediget och fi nt sam-
arbete med branschen var nyckeln till att Mora gym-
nasium kunde starta utbildningen. Även ett tekniskt 
fjärde år startade. Det är en ingenjörsutbildning på 
gymnasienivå. Utbildningen är mycket viktig för 
kompetensförsörjningen, inte bara Moras utan för 
hela Dalarna. Mora gymnasium auktoriserades som 
så kallad IB-skola (International Baccalaureate). 
Det är en gymnasieutbildning med internationell 
standard som ger tillgång till universitet över hela 
världen. Mora gymnasium är den största UF-skolan i 
länet enligt UF Dalarna. 

I kommunen var 9 av 10 nöjda med äldreomsorgen. 
Av hemtjänstkunderna var 93 procent nöjda med 
omsorgen de får och 99 procent ansåg att de blir bra 
bemötta. Kommunen införde valfrihet, som innebär 
att den som har rätt till hemtjänst kan välja mellan 
kommunen och privata aktörer. Ingen ansökan om 
privat utförare kom dock in 2019. 

Mora utsågs för andra året i rad till Sveriges främ-
sta elitidrottskommun av tidningen Sport & Affärer. 
Det är ett hedrande pris som visar vilken bredd och 
vilka fantastiska idrottsföreningar som fi nns i kom-
munen. Mora knep dessutom andraplatsen bland 
mindre kommuner för genomförande och utveckling 
av större idrottsevenemang. 

Ett avtal tecknades med skidskytteföreningen 
Mora Biathlon för utbyggnad av arenan på Mora 
skidstadion till 30 skjutbanor. Klubben utför utbygg-
naden i egen regi med stöd av medel från Idrottslyftet. 

Mora simhall renoverades på grund av en om fattande 
vattenskada och simhallen var stängd i nästan åtta 
månader. Duschar, bastu och omklädningsrum rustades 
och stora delar av vattenreningssystemet byttes. 

Viktiga händelser 
under året
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Viktiga händelser 
under året

Kulturskolan i Mora är populär bland många barn 
och unga och söktrycket ökade. Tio stora offentliga 
evenemang med minst 200 personer i publiken 
genomfördes. Totalt tog 3 390 besökare del av de 
större evenemangen. Därutöver medverkade kultur-
skolans elever i 18 mindre konserter. Musikkåren 
besökte Nederländerna och spelade med lokala 
orkestrar. 

För att Mora ska kunna förverkliga framtida till-
växt, infl yttning och etablering av nya verksamheter, 
måste det fi nnas fungerande infrastruktur. Över 500 
nya stadsnätskunder anslöts 2019. Kommunen upp-
når med god marginal kommunens och regeringens 
bredbandmål, som innebär att 95 procent ska ha möj-
lighet att ansluta sig till 100 Mbit per sekund 2020. 

Den nya genomfarten i Mora är ett flerårigt 
samverkansprojekt med Trafi kverket som ska vara 
färdigt 2022. Tre cirkulationsplatser och två cykel-
vägar byggdes och projekteringen slutfördes. 

Det kommunägda bolaget Morastrand AB byggde 
färdigt ett sjuvåningshus med 39 hyreslägenheter 
på Tuvanområdet. Fler bostäder behövs i Mora och 
projektering pågår, inledningsvis för ytterligare 
hyreslägenheter i områdena Tuvan, Valhall och 
Måmyren. Projektering och upphandling beräknas 
ske 2020–2021. 

Förskolan i Våmhus byggdes om och till och invig-
des i mars. Barnen fi ck fräscha, sammanhängande 
lokaler i direkt anslutning till skolan. 

Kommunens nya webbplats lanserades, vilket 
innebar fl era viktiga förbättringar. Portalen är en 
servicewebb som är inriktad på att besökaren ska 
kunna få hjälp med sina ärenden. Även tillgänglighet 
och sökfunktioner är förbättrade.

Klimatlådan minskar svinnet i Moras skolor
Mora kommun ska sänka sitt matsvinn rejält – målet var en minskning med hela 25 procent. En av åtgärderna var att införa den så 
kallade klimatlådan redan den 2 december. Då kunde alla elever och all skolpersonal i Mora köpa med sig överbliven mat från 
skolbespisningen till självkostnadspris. 
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Vision 2022 och målbild 2030
Visionen eller målbilden pekar ut riktningen för hur 
Mora ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Det är en 
bild som beskriver hur det ser ut i kommunen i fram-
tiden. Det är ur visionen och målbilden tillsammans 
med övriga styrdokument, uppdrag och regelverk som 
nämndernas verksamhetsplanering utformas.

Regionstad Mora för ett aktivt liv
Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig pro-
fi l och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med 
tiden och erbjuder möjligheter för människor att tri-
vas, utvecklas och framför allt leva ett aktivt liv.  

Hållbara Mora – stärkt social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet 
Året är 2030. I Mora bor nu 22 000 invånare, varav 
drygt hälften i tätorten. Mora erbjuder en genuin, 
aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda 
förutsättningar för att leva, bo och verka genom hela 
livet. Genom platsvarumärket har Moras egna sär-
drag lyfts fram och bidragit till att öka attraktions-
kraften. Kommunen har goda boendemiljöer som 
lockar nya invånare till Mora, där de hittar möjlig-
heter att kombinera ett tryggt och aktivt liv med 
arbete. Föreningslivet är rikt, öppet för alla och fyl-
ler en viktig funktion i samhället. Det fi nns olika 
slag av bostäder och många bor i egna småhus. 
Goda kommunikationer och ny teknik skapar fri-
het att välja Mora som bostadsort och ett liv nära 
naturen på en vacker och tilltalande plats, trots att 
arbetsplatsen kanske ligger långt därifrån. Nästan 
alla använder internet och digitala tjänster dag-
ligen. Viss fritidshusbebyggelse är omvandlad till 
åretrunt bostäder eller säsongsboende, vilket gör 
det möjligt att upprätthålla service på landsbygden. 
I planerings sammanhang prioriteras rörlighet till 
fots och per cykel. Därför är det nu många Morabor 
som möts i mellanrummen på gator, torg och i grön-
områden på väg till skola, arbete och för att handla. 
Vinsterna är många: förbättrad folkhälsa, trygga och 

attraktiva miljöer, förbättrad luftkvalitet och minskat 
buller. Tack vare energieffektivisering och utbygg-
nad av förnybar energi har de fossila energikällorna 
avvecklats i snabb takt och kommer att vara helt utfa-
sade till år 2045. I hållbara Mora är livsmedelsprodu-
centerna hjältar och bidrar till ett öppet och levande 
kulturlandskap. Bra mat är enligt konsumenterna 
giftfri och säker, näringsrik, närodlad och hållbart 
producerad. 

 Styrmodell
Mora tillämpar mål- och resultatstyrning som grund 
för att prioritera och styra kommunens utveckling. 
Planering och genomförande ska utgå från ett 
internt och ett externt perspektiv. Det externa 
perspektivet har medborgarna i fokus och handlar 
om verksamhet, service och bemötande som kom-
munen levererar. 

Det interna perspektivet har medarbetaren och 
organisationen i fokus och handlar om förutsätt-
ningar som har betydelse för att man ska kunna 
genomföra verksamhet och nå resultat. Med utgångs-
punkt från visionen och målbilden formuleras strate-
gier och mål som syftar till att styra resurserna så 
effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för 
medborgarna. Ett viktigt övergripande ramverk för 
kommunens målarbete är strategin Hållbara Mora. 
Med utgångspunkt från visionen och målbilden har 
kommunfullmäktige beslutat om 9 strategiska mål. 
De beskriver vad kommunen ska uppnå och kan ses 
som den övergripande strategin för kommunens 
utveckling. Till respektive strategiskt mål fi nns 14 
nämndmål med ett antal tillhörande prioriterade 
mått. Genom nämndmål åtar sig nämnderna att 
uppnå den strategiska planens mål. Nämnderna 
beslutar sedan om verksamhetsspecifi ka mål. 

I årsredovisningen redovisas resultaten för strate-
giska mål, nämndmål och särskilda direktiv och upp-
drag. De är viktiga eftersom de är politiskt priorite-
rade, men enbart denna redovisning kan inte 
användas för att analysera hela den kommunala 
verksamhetens utveckling. Mer information om 
varje nämnds verksamhet och ekonomi fi nns i res-
pektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Styrning och uppföljning 
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Styrning och uppföljning 

Ekonomistyrning
Resurserna är begränsade och verksamhetens upp-
drag måste planeras i förhållande till de ekonomiska 
förutsättningarna. Kommunfullmäktige fastställer 
därför verksamheternas grunduppdrag och anger i 
den årliga budgeten övergripande vad som behöver 
utvecklas i verksamheterna samt fördelar de ekono-
miska ramarna. För att genomföra uppdragen plane-
rar nämnder och styrelser genom sina förvaltningar 
och bolag vad som krävs i form av personal, lokaler, 
material etcetera och hur det ska fi nansieras.

Organisationen utövar ekonomistyrning i det 
löpande arbetet när den planerar, följer upp, 
analyserar och styr. Den sätter ekonomiska mål i 
relation till uppdragen och vidtar olika åtgärder för 
att nå målen. Ekonomistyrningen präglas därför av 
prioriteringar både av vad som görs och hur det görs. 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i 
verksamheten. God ekonomisk hushållning innebär 
att styra ekonomin både i ett kortare och längre 
perspektiv. Dagens behov ska tillgodoses utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Kommunen måste därför 
planera för att intäkterna täcker kostnaderna. 

Intern kontroll
Nämnderna ska följa upp sin verksamhet genom den 
interna kontrollen. Den ska hantera risker som kan 
hindra kommunen att nå sina mål. Något förenk-
lat handlar det om att se till att rätt sak görs i rätt tid 
och av rätt personer. Interna kontrollmoment ska 
vara integrerade i verksamhetens ordinarie proces-

ser för att styra ekonomi och verksamhet mot upp-
satta mål. Kommunstyrelsen, nämnderna och bola-
gen tar årligen fram planer för intern kontroll som 
följs upp och analyseras i samband med årsredo-
visningen. Kommunstyrelsen har ett samordnande 
ansvar och har möjlighet att besluta om obliga-
toriska kontrollmoment för nämnder och bolag. 
Under året kontrollerades speciellt att attestanter 
och beställare är utbildade och att personuppgifts-
incidenter behandlas enligt dataskyddsförordningen 
och fastställd rutin.

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen utövar uppsikt över hela den 
kommunala organisationen. Uppsikt innebär att 
styrelsen aktivt ska informera sig om att nämnder, 
bolag och kommunalförbund bedriver sin verksam-
het enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer, att 
lagar och förordningar följs och att den ekonomiska 
förvaltningen är effektiv och säker. Uppföljningen 
är ett viktigt verktyg för att kommunstyrelsen ska 
kunna utöva sin löpande uppsikt. Uppsiktsplikten 
innebär inte att kommunstyrelsen kan överta ansva-
ret från en annan nämnd eller ett kommunalt bolag, 
om nödvändigt se till att kommunfullmäktige ingri-
per. Kommunstyrelsen utövade sin uppsiktsplikt 
bland annat genom att de nämnder som i första 
verksamhetsuppföljningen (VUP1) visade ett prog-
nostiserat underskott fi ck redogöra för sitt arbete 
med att minska underskottet. Det skedde vid hös-
tens samtliga kommunstyrelsesammanträden.

Nämnd
Omhändertar 

kommunfullmäktiges 
nämndmål och mått

Fördelar rambudgeten 
mellan verksamheter

Kommunfullmäktige
Målbild

Strategiska mål
Nämndmål

Ekonomiska ramar

Verksamhet
Aktiviteter genomförs 
kopplade till målen 

och tilldelade resurser

Rapporterar till 
nämnd

Rapporterar till 
kommunfullmäktige 
tre gånger per år
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Kommunens organisation
Den politiska organisationen består av kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen, 3 helägda bolag och 15 
nämnder, varav 7 egna och 7 som är gemensamma 
med andra kommuner samt Region Dalarna. Det 
fi nns också en överförmyndare som fyller samma 
funktion som en nämnd. Mora ingår i 1 kommunal-
förbund.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska 
organ och beslutar i principiella frågor och i ärenden 
av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter 
och genom att fastställa vision, mål och budget styr 
kommunfullmäktige inriktningen på nämndernas 
arbete. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna 
ekonomiska resurser och sätter därmed ramarna för 
omfattningen av deras verksamhet. 

Kommunfullmäktige utövar även ägarstyrning 
över kommunens bolag. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och sam-
ordna kommunens verksamheter och ha uppsikt 
över nämndernas och bolagens verksamheter. Kom-
munstyrelsen har ett helhetsperspektiv och fungerar 
som ett beredningsorgan till kommunfullmäktige. 
Det innebär bland annat att kommunstyrelsen sam-
ordnar och bereder utformningen av målen och de 
ekonomiska ramarna för hela den kommunala verk-
samheten. 

Nämnder
Nämnderna ansvarar för den löpande verksam-
heten. Varje nämnd ska omvandla fullmäktiges 
uppdrag och mål till verksamhet. Nämnderna ska 
anpassa verksamheten till de lagar och riktlinjer 
som gäller för området. Nämnden sätter upp mål för 
sin verksamhet och ska kunna ange hur de bidrar till 
kommunfullmäktiges mål. 

Bolag
De kommunala bolagen har stor betydelse för vik-
tiga samhällsfunktioner i Mora och en viktig roll i att 
medverka till att kommunen utvecklas i riktning mot 
kommunens vision och målbild. Fullmäktige har den 
övergripande och lagstadgade ägarrollen för samt-
liga bolag där kommunen har ett ägarintresse.

Kommunalförbund
Mora ingår i kommunalförbundet Brandkåren Norra 
Dalarna tillsammans med Orsa, Älvdalen, Leksand 
och Vansbro.

Förvaltningar
Till varje nämnd hör en förvaltning. Den ansvarar 
för det dagliga arbetet med att planera, genomföra, 
följa upp och förbättra verksamheten. Kommun-
direktören är kommunens ledande tjänsteperson. 
Tillsammans med övriga förvaltningschefer före-
träder och utvecklar kommundirektören verksam-
heten. Förvaltningscheferna deltar i utvecklingen 
av kommunen i stort, ansvarar för arbetet inom sin 
förvaltning, beslutar om hur nämndmålen ska upp-
nås och vilken avdelning som är ansvarig för genom-
förandet.

Övriga chefer på förvaltningarna ansvarar för att 
leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten 
inom sina respektive uppdrag. De ser till att aktivi-
teter genomförs för att nå nämndens, styrelsens och 
förvaltningens mål för verksamheten.

Chefer och ledare ska involvera medarbetarna 
i mål- och resultatstyrningen. Det handlar om ett 
ledarskap som har tillit till och tar vara på med-
arbetarnas professionella kompetens när verksam-
heten planeras, följs upp och utvecklas.
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Politisk organisation
En ny politisk organisation trädde i kraft 1 januari 
och under året gällde det att få alla delar på plats. 
Sedan januari ingår brandkåren i det nystartade 
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. 

Mandatfördelning kommunfullmäktige 2018–2022

Centerpartiet 12 Sverigedemokraterna 4
Socialdemokraterna 10 Kristdemokraterna 2
Morapartiet 6 Vänsterpartiet 2
Moderaterna 4 Miljöpartiet 1

Kommunstyrelse

Revision

Valberedning

För- och grundskolenämnd

Byggnadsnämnd

Teknisk nämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Servicenämnd

Överförmyndare

Valnämnd

Hjälpmedelsnämnden –
Dalarnas kommuner/Region Dalarna

Språktolknämnden – fl ertalet av 
Dalarnas kommuner/Region Dalarna

Nämnd för kostsamverkan –
Mora/Region Dalarna

Gemensam miljönämnd –
Mora/Orsa

Gemensam servicenämnd Lön –
Mora/Orsa/Älvdalen

Gemensam nämnd social 
 myndighetsutövning – Mora/Orsa/

Älvdalen

Gemensam servicenämnd IS/IT –
Mora/Orsa/Älvdalen

Gemensam gymnasienämnd –
Mora/Orsa/Älvdalen Morastrand AB – helägt bolag

Siljansutbildarna AB – helägt bolag

Moravatten AB – helägt bolag

Kommunalförbundet Brandkåren 
Norra Dalarna Mora/Leksand/Orsa/

Vansbro/Älvdalen

Kommunfullmäktige



22

  God ekonomisk hushållning 
– måluppfyllelse

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen av de strateg-
iska målen och nämndmålen. Det sker enligt Kom-
munplan 2019 med en sammanfattande analys av 
respektive målområde och kommunens utveckling 
mot den långsiktiga visionen och målbilden. Bedöm-
ningen av resultaten för ekonomisk hushållning 
baseras dels på utfallet av måtten, dels på beskriv-
ningarna av hur kommunen arbetar för att nå de 14 
nämndmålen.

 Symbol  Bedömning av måluppfyllelse 

 Uppfyllt, minst 100 procents måluppfyllelse 

 Delvis uppfyllt, minst 80 och lägre än 100 procents 
måluppfyllelse 

 Inte uppfyllt, lägre än 80 procents måluppfyllelse 

Genomsnittlig måluppfyllnad per 
strategiskt mål
Målområde 1 – Livslångt lärande
Moras grundskola ska utvecklas och nå bättre 
resultat än tidigare år. 

 

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

 

Målområde 2 – Vår hållbara kommun
Mora ska vara ett hållbart samhälle.  
Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med 
god ekonomisk hushållning.  

Målområde 3 – Tillväxt och utveckling
Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen.  
Mora ska vara kultur-, upplevelse- och 
aktivitetscentrum.  

Målområde 4 - Livskvalitet för alla
Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka 
människors trygghet och vara av hög kvalitet.  

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

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

Nämndmål
Måluppfyllelsen ska öka och för- och grundskolor 
ska nå bättre resultat än tidigare år.
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Andel behöriga till ett 
yrkesprogram ska öka årligen, 
procent >82 76,3


80,7

Genomsnittligt meritvärde för 
åk 9 222 213,5  215,4
Pedagogisk verksamhet i 
förskolan, procent >80 85,8  84
Elevers syn på trygghet och tillit, 
procent 85 73  74

 Strategiskt mål  
Mora ska ha en stark gymnasieskola som ska utveck-
las utifrån elevernas önskemål och regionens behov 
av kompetensförsörjning.

Nämndmål
Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential.
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Andel elever med 
högskoleförberedande examen, 
procent 98 91,3


95,9

Andel elever med yrkesexamen, 
procent 98 94,1  93,1
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  God ekonomisk hushållning 
– måluppfyllelse

 Nämndmål
Attraktiv gymnasieskola i regionen.
  Målet är uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Andel förstahandssökande från 
kommuner i förvaltningsområdet, 
procent 70 70,2


70 

Sammanfattande analys av 
utvecklingen inom målområdet
Kommunen fortsatte att utvecklas på området livs-
långt lärande, trots att resultatet försämrades i för-
hållande till 2018. Resultatet för målområdet var att 
29 procent av måtten uppfylldes och 71 procent del-
vis uppfylldes. År 2018 års uppfylldes 43 procent av 
måtten och 57 procent uppfylldes delvis. Goda verk-
samhetsresultat i grundskolan och gymnasieskolan 
är en viktig faktor för den långsiktiga utvecklingen i 
målområdet och åtgärder för att öka måluppfyllelsen 
sattes in.

Andelen behöriga till ett yrkesprogram minskade. 
Det långsiktiga målet är 100 procent. Delmål 2025 är 
90 procent behöriga och målet 2019 var 82 procent.

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i 
Mora var 213,5, vilket var lägre än 2018. Resultatet 
kan jämföras med rikets genomsnittliga meritvärde 
på 218,9. Liknande kommuners grundskola hade ett 
genomsnittligt meritvärde på 212,9.

Resultaten för den pedagogiska verksamheten 
i språk, matematik, naturvetenskap och teknik i 
förskolan fortsatte att förbättras. Personalenkäten 
visade ett nöjdhetsresultat om 83,6 procent och 
föräldraenkäten 88 procent.

Elevernas syn på trygghet och tillit nådde inte 
måluppfyllelse och minskade något. Resultatet för 
trygghet försämrades till 78 procent, medan resulta-
tet för respekt för varandra ökade till 67,3 procent. 

För att förbättra kunskapsresultaten och lik-
värdigheten inom och mellan grundskolor sam-
arbetar kommunen med Skolverket i satsningen 
Samverkan för Sveriges bästa skola . Två identifi e-
rade utvecklingsområden som ska leda till en ökad 
måluppfyllelse är systematisk kvalitetsutveckling 
och tillgängligt lärande med digitalt stöd.

Andelen elever som fi ck en examen vid de hög-
skoleförberedande programmen var 91,3 procent, 
vilket var lägre än 2018 och lägre än rikets resultat 
95,9 procent. Andelen elever med yrkesexamen var 
94,1 procent, vilket var något högre än både 2018 och 
rikets resultat (93,5 procent). Att ge alla elever förut-
sättningar att nå examen är en högt prioriterad fråga.

För de större gymnasieprogrammen (ekonomi-
programmet, samhällsprogrammet och teknik-
programmet) sjönk den lägsta antagningspoängen 
och för de mindre programmen (estetprogram-
met och naturprogrammet) ökade de. Antagnings-
poängen för programmen 2015 (student 2018) var 
lägre än 2016 (student 2019). Eleverna hade lägre 
förkunskaper när de började gymnasiet, vilket kan 
vara en förklaring till den minskade andelen som 
klarade examen.

Med utgångspunkt från resultaten 2018 lade gym-
nasieskolan stort fokus på lektionsstruktur, så att 
eleverna ska veta vad de ska göra under lektionen 
(upplägg och mål för lektionen). En gemensam 
struktur i alla klassrum stärker och skapar trygghet 
för eleverna. Inför höstterminen 2020 fortsätter 
arbetet med att varje elev ska utvecklas mot sin fulla 
potential och fokus är inriktat på studieplanering 
och på att ge eleverna verktyg för att planera sina 
studier. 

Tillsammans med vuxenutbildningen utgör 
gymnasieskolan en bas för arbetsmarknadens kom-
petensförsörjning. En fullföljd gymnasieutbildning 
är ett led i ett livslångt lärande. I gymnasieskolans 
uppdrag ingår att främja personlig utveckling och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet.

På gymnasiet var närvaron en prioriterad fråga. 
På elevhälsomöten uppmärksammades elever med 
hög frånvaro och insatser sattes in för att minska 
frånvaron.

Totalt fanns 343 elever födda år 2003 folk-
bokförda i Mora, Orsa och Älvdalen. Av dem 
började 241 elever årskurs 1 på Mora gymnasium 
(70,2 procent). Gymnasiet arbetar ständigt med att 
utveckla skolan och möta elevernas önskemål om 
utbildning, samtidigt som skolan behöver möta de 
olika branschernas behov i området och regionen. 
Antagningen 2019 visade att Mora gymnasium var 
en attraktiv skola för elever både från det egna upp-
tagningsområdet och från andra kommuner.
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 VÅR HÅLLBARA KOMMUN
  Strategiskt mål
Mora ska vara ett hållbart samhälle.

Nämndmål
Minskad miljöpåverkan från Mora kommuns verk-
samheter.
 Nämndmålet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Mängd koldioxid från 
energianvändningen i 
byggnader ägda av Mora 
kommun och Morastrand AB 
(mängd i ton) <1 575 889



998
Mängd koldioxid från Mora 
kommuns och de kommunala 
bolagens resor (mängd i ton) <564 584

 635

Andel fordon (personbilar) med 
fossilfria drivmedel i koncernens 
fordonspark, procent 20 10



10

 Nämndmål
Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för 
barn och vuxna.
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Andel ej återaktualiserade barn 
0–12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, procent 90 43



69
Andel ej återaktualiserade 
ungdomar 13–20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, 
procent 90 90


55

Andel ej återaktualiserade 
vuxna med missbruksproblem 
21+ år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, procent 90 56
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  Nämndmål
Ge alla förutsättning till egen försörjning.
  Målet är uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Andel invånare som någon gång 
under året erhållit ekonomiskt 
bistånd, procent <2,5 2,5


2,65

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

Nämndmål
Kostnadseffektiv verksamhet och organisation.
  Målet är delvis uppfyllt.

 Mått  Mål
2019 

 Utfall
2019 

Målupp-
fyllelse

 Utfall
2018 

Årets resultat i andel av 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag, procent  2,0  0,8 



 1,2 
 Andel investeringar i 
skattefi nansierad verksamhet 
som sker med egna medel 
(utan upplåning), procent  100  34 



 100  
 Kommunkoncernens 
låneskuld per invånare 
31/12, kronor  <65   000   63   624 


 60   513 

Sammanfattande analys av 
utvecklingen inom målområdet
Mora kommun fortsätter att utvecklas inom området 
vår hållbara kommun. Resultatet för mål området 
var att 40 procent av måtten uppfylldes, 10 procent 
uppfylldes delvis och 50 procent uppfylldes inte. Det 
var en förbättring jämfört med 2018, då 30 procent 
av måtten uppfylldes, 20 procent delvis uppfylldes 
och 50 procent inte uppfylldes. 

Sedan flera år är miljöpåverkan i form av kol-
dioxidutsläpp från kommunens byggnader liten 
och utsläppen minskar för varje år. Det beror på att 
kommunen länge och metodiskt arbetat med att 
ställa om uppvärmningen och se över ventilation och 
läckage från tak och fönster.

Mängden koldioxid från kommunens resor 
minskade, men målet nåddes inte. Utmaningen 
är fordonen och resor i tjänsten. Det behövs en 
stor omställning till elbilar och övergång till andra 
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drivmedel än bensin och diesel. Bilanvändandet vid 
korta resor måste ersättas av alternativ som cykel 
och tjänsteresor med buss och tåg uppmuntras 
och underlättas. Kommunens fordon samlades i 
en fordonspark. Syftet var att skapa en helhetsbild 
för att det ska bli lättare att styra inköp av bilar och 
bränsle med mindre miljöpåverkan. I slutet av året 
kartlade kommunen laddinfrastrukturen för att 
underlätta övergången till fl er elbilar. Hållbarhets-
medel avsattes för att man direkt ska kunna sätta 
upp laddstolpar vid verksamheter som fungerar som 
knutpunkter för fordonen.

Andelen ej återaktualiserade barn 0–12 år ett 
år efter avslutad utredning eller insats sjönk till 43 
procent, medan andelen ungdomar 13–20 år ökade 
markant. Andelen vuxna ökade något, men var fort-
farande långt från målet. Individ- och familjeomsor-
gen informerade på skolor, vårdcentralen, barn- och 
ungdomspsykiatrin, habiliteringen, förskolor och 
på andra verksamheter om hur en anmälan går till, 
om utredningsprocessen och vilket stöd som kan 
erbjudas. Syftet var att få verksamheterna att göra 
orosanmälningar i större utsträckning än hittills. 
Informationen gav resultat. Att aktualiseringarna 
ökar är inte enbart negativt, tvärtom. Ibland krävs 
fl era aktualiseringar innan socialtjänsten kan gå 
in och starta utredningar mot föräldrars vilja. 
Måtten säger därför inte mycket mer än att åter-

aktualiseringarna var många. Socialnämnden 
behöver bättre utvärderingsverktyg för att mäta 
insatsers effekt. Om återaktualiseringar mäts för att 
utvärdera om insatser givit någon positiv effekt eller 
ej, brister validiteten och risken är att resurserna 
satsas fel. Med andra ord arbetade socialnämnden 
med förebyggande insatser som gav resultat. Däre-
mot kan måttens relevans ifrågasättas.

Andelen invånare som någon gång under året fi ck 
ekonomiskt bistånd minskade och målet uppfylldes. 
De som beviljas ekonomiskt bistånd nu står längre 
från arbetsmarknaden än tidigare; ofta utförsäkrade 
invånare som aldrig kommit in i systemet. Vissa 
har komplexa problem och behöver mycket stöd för 
att om möjligt komma ut i arbete. Förvaltningen 
samverkar med externa och interna aktörer för att 
klienterna ska få försörjning genom lönearbete, 
sjukbidrag eller annat bidrag. 

Årets resultat i andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppfylldes inte. Det berodde 
till största delen på att nämnderna gjorde ett stort 
underskott, 48,7 miljoner kronor. Kommunen står 
inför stora ekonomiska utmaningar framöver bland 
annat på grund av demografi ska förändringar. 
Måttet kommunkoncernens låneskuld per invånare 
uppfylldes, men kommunkoncernen har stora inves-
teringsbehov i form av byggnader och infrastruktur 
de närmaste åren.

Mora trea i länet när det gäller företagens tillväxt
För femte året i rad placerade sig Mora bland de tre bästa kommunerna i Dalarna när det gäller bästa tillväxt i aktiebolagen. 
Priset Bästa Tillväxt tilldelades de kommuner i varje län som hade störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går 
med vinst.
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 TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Strategiskt mål
Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen.

Nämndmål
Moras näringslivsklimat ska ha en positiv 
utveckling.
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Placering i Svenskt Näringslivs 
rankning av företagsklimatet <100 107


69

SKR:s löpande mätning Insikt 
(nöjdkundindex) 78 73  73

Nämndmål
Bostadsbyggandet ska öka.
  Målet är uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Antal påbörjade 
nyproducerade bostäder 
(bostadsförsörjningsprogram) 30 67


79

  Nämndmål 
Ökad tillgång till efterfrågad kompetens .
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Enkät Svenskt Näringsliv, Tillgång 
på arbetskraft 2,8 2,7


2,8

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

Nämndmål
Moras kultur- och fritidsliv kännetecknas av en 
mångfald av utbud och aktiviteter med lyskraft och 
med möjlighet till eget engagemang.
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
 2019 

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Nöjd medborgarindex, 
kulturutbud 62 60


60

Nöjd medborgarindex, 
fritidsmöjligheter 62 62  62

 Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vart-
annat år, senast 2018. 

Sammanfattande analys av 
utvecklingen inom målområdet
   Mora kommun fortsätter att utvecklas på området 
tillväxt och utveckling, trots att resultaten försäm-
rades i förhållande till 2018. Resultatet var att 17 
procent av måtten uppfylldes, 66 procent uppfyll-
des delvis och 17 procent uppfylldes inte. År 2018 
uppfylldes 67 procent av måtten och 33 procent 
uppfylldes delvis. Den största försämringen stod 
näringslivsklimatet för. Brist på arbetskraft och rätt 
kompetens hindrar utvecklingen i Mora, både i kom-
munen och i näringslivet. Arbetslösheten är låg. 
Infl yttning, pendlingsmöjligheter och digitalisering 
är nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen.

Företagens betyg på Mora kommun sjönk i både 
Svenskt Näringslivs och Sveriges Kommuner och 
Regioners mätningar. Svenskt Näringslivs årliga 
mätning av företagsklimatet genom enkäter till 
slumpmässigt utvalda företag i januari speglar 
föregående års företagsklimat. Moras mål är att vara 
bland de 100 bästa i Sverige. År 2018 kom kommu-
nen på plats 69, men tappade 38 placeringar 2019 
och landade på plats 107. 

SKR:s NKI (nöjd kundindex) för Moras företags-
klimat blev 73, samma som i föregående mätning. 
Medel för riket var 72. Index för miljö- och hälso-
skydd samt livsmedelskontroll förbättrades, medan 
övriga (brandskydd, bygglov och serveringstillstånd) 
backade. Bygglov stod för den största försämringen 
och gick från index 65 till 56. Till stor del berodde 
det på underbemanning och många eftersläpande 
ärenden. Brandkåren hade på grund av omorgani-
sationen få tillsynsärenden, men låg klart över riket 
trots försämrat index. Serveringstillstånd hade få 
ärenden och index låg på samma nivå som riket.

Infrastrukturen bekymrar företagen i Mora. 
Avsaknaden av passagerarfl yg mellan Mora och 
Stockholm försvårar för många och tåget upplevs 
inte som pålitligt. Ett politiskt arbete bedrivs för att 
öka satsningarna på fl ygplatsen och järnvägen.

Betygen på tjänstemännens attityder och kom-
munens service till företagen sjönk. Projektet 
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Främjande myndighetsutövning  bedrev ett internt 
förbättringsarbete. Medel från Tillväxtverket gjorde 
att myndigheterna kunde börja digitalisera för att 
effektivisera och öka tillgängligheten. Exempelvis 
införde verksamheten för serveringstillstånd ett 
digitalt systemstöd.

Övriga områden som behöver förbättras är 
kommunens upphandlingar och konkurrens med 
näringslivet. Aktiviteter pågår, som att avyttra 
lokaler som inte används till kommunal verksamhet. 
Kommunledningen och ansvariga politiker genom-
för löpande företagsbesök för en kontinuerlig dialog 
om näringslivsklimatet och förbättringsområden.

Målet för bostadsförsörjningen uppnåddes med 
totalt 39 nya lägenheter och 28 småhus. Ändå 
upplever invånarna att bostadsbristen i Mora är stor. 
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras 2020 och 
troligen höjs målet. Socialförvaltningens behov av 
bostäder för äldre utreddes. Utredningen gav också 
förslag på hur ökad fl yttning inom kommunen kan 
stimuleras. En anledning till bostadsbristen är att 
många har mycket stora bostadsytor.

En markanvisning till Skanska gjordes och ytter-
ligare en förbereddes på bostadsområdet Måmyren. 
Planarbetet på Canadaområdet påbörjades. Mora 
strands nybyggda flerbostadshus på Tuvan blev 
infl yttningsklart i december och innebar ett tillskott 
på 39 lägenheter. Dessutom blev 28 småhus klara.

Både företag och offentlig sektor i Mora har stora 
utmaningar när det gäller tillgång på kompetens. 
Ett antal aktiviteter pågår för att öka tillgången och 
främja matchning mellan arbetsliv och yrkesverk-
samma personer. En fi n indikation på att samarbetet 
mellan kommunens skolor och företag har förbätt-
rats är resultatet på Svenskt Näringslivs enkätfråga 
om skolans attityder till företagande, där Mora gick 
från 3,97 till det ännu fi nare betyget 4,0 (länet 3,8 
och riket 3,79).

I projektet  Morakontraktet  togs initiativ till ett 
strategiskt utvecklingsarbete med UF Dalarna. Ung 
Företagsamhet utvecklades mycket positivt i Mora. 
Enligt UF Dalarna har Mora nu den största UF- 
skolan i länet. 

I enlighet med riktlinjen arbetsintegrerande 
socialt företagande (ASF) tog kommunen initiativ 
till ett delvis externt finansierat projekt  Arbets-
integrerande sociala företag – en lokal stödstruktur 
i samverkan . Syftet är att utveckla lokala, hållbara 
ASF-företag, något som skulle komplettera och vita-
lisera näringslivet och arbetsmarknaden i Mora.

Företagen i Mora bedömde att tillgången på 
relevant kompetens var något sämre 2019 än 2018. 

Betyget från företagarna sjönk både i riket, länet och 
i Mora. I jämförelse hade dock Mora något bättre 
betyg. Mora hade 2,71 (2,79), länet 2,59 (2,59) och 
riket 2,67 (2,71).

Nöjd medborgarindex mättes 2018 och visade 
en liten ökning av nöjdheten med kulturutbudet i 
kommunen, men målet nåddes inte. Nöjdheten var 
något mindre med utställningsverksamheten och 
tillgången till teater och konserter.

 LIVSKVALITET FÖR ALLA
Strategiskt mål
Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors 
trygghet och vara av hög kvalitet.

Nämndmål
Personer som berörs av kommunens verksamhet ska 
känna sig trygga och nöjda med det bemötande och 
den vård och omsorg som ges.
  M ålet  är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
2019

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Andelen äldre som är mycket 
eller ganska nöjda med 
hemtjänsten, procent 90 93


93

Andelen äldre som är mycket 
eller ganska nöjda med sitt 
särskilda boende, procent 90 74


77

  Strategiskt mål
Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla.

Nämndmål
Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen.
  Målet är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
 2019 

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Medborgarnas upplevda 
trygghet (nöjd medborgarindex) 74 64


64

Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vart-
annat år, senast 2018. 
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  Strategiskt mål
Mora kommuns verksamhet ska präglas av delaktig-
het och infl ytande.

Nämndmål 
Medborgarna ska ges möjlighet att delta i kommu-
nens utveckling.
  Målet  är delvis uppfyllt.

Mått Mål
2019

Utfall
 2019 

Målupp-
fyllelse

Utfall
2018

Medborgarnas upplevda 
infl ytande över kommunens 
verksamheter (index) 50 45


45

Medborgarnas möjligheter att 
delta i kommunens utveckling 
(andel i procent av maxpoäng) >75 45



45

 Mora kommun deltar i SCB:s undersökning vart-
annat år, senast 2018. 

Sammanfattande analys av 
utvecklingen inom målområdet
   Mora kommun fortsätter att utvecklas inom om -
rådet livskvalitet för alla. Aktuella uppgifter sak-
nas för 3 av 5 mått. Resultatet var att 17 procent av 
måtten uppfylldes, 66 procent uppfylldes delvis och 
17 procent uppfylldes inte. Det var jämförbart med 
resultaten 2018. Störst förbättringspotential fi nns 
i att verksamheten ska präglas av delaktighet och 
infl ytande samt att Mora ska vara ett tryggt samhälle 
för alla.

Av brukarna i hemtjänsten var 93 procent ganska 
eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet. 
Det är ett bra resultat och arbetet fortsätter med 
göra verksamheten ännu bättre. Ett exempel från 
undersökningen är att brukare upplever att persona-
len i hög utsträckning har tillräckligt med tid för att 
utföra arbetet på plats. Ett annat exempel är att hela 
99 procent av brukarna är nöjda med bemötandet 
de får. Det är ett fantastiskt kvitto på gott utfört 
arbete. Jämfört med riket och Dalarna hade Mora 
ett lite bättre resultat. Ett förbättringsområde är 
att brukare och anhöriga inte vet vart de kan vända 
sig med synpunkter och klagomål. I Mora svarade 
55,2 procent (180 personer) på enkäten. Det var 
något fl er än 2018. Ett ännu högre deltagande är 
dock önskvärt. Hemtjänsten ska arbeta för att höja 
deltagandet nästkommande år. Ju fl er brukare som 
svarar, desto bättre slutsatser kan dras av resultatet.

Resultatet för särskilt boende var något sämre 
2019 jämfört med föregående år. Förbättringsarbete 
krävs på fl era områden, till exempel när det gäller 
förtroende för personal och att ta hänsyn till den 
äldres åsikter och önskemål. I särskilt boende 
var 74 procent nöjda. Det måste bli bättre. Även 
här fi ck dock bemötandet högt betyg; 90 procent 
var mycket eller ganska nöjda med bemötandet. 
Det var 39 procent (83 personer) som svarade på 
enkäten, vilket var färre än tidigare. Aktiviteter för 
att försöka höja svarsfrekvensen genomförs 2020. 
Brukarna behöver få veta att det är viktigt att svara 
på enkäten för att verksamheten ska kunna förbättra 
och förenkla för brukarna. Deras svar betyder 
mycket för det fortsatta arbetet.

Sammantaget visade brukarundersökningen att 
Mora kommun har en fungerande äldreomsorg med 
generellt sett nöjda brukare.

Medborgarnas upplevda trygghet mäts vartannat 
år. Resultatet är från 2018 års mätning. Arbetet med 
medborgarnas trygghet är långsiktigt och aktiviteter 
genomförs för att öka tryggheten. Samverkansavtalet 
med Polisen förnyades och det i sin tur resulterar 
i ett förnyat medborgarlöfte. En del av trygghets-
arbetet är trygghetsvandringarna i Mora centrum. 
Kommunen deltog i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) trygghetsundersökning. 
Moras sammanlagda värde blev 6,8 på skalan 1–10.

För att stimulera medborgarnas infl ytande och 
möjlighet att delta i kommunens utveckling publice-
rar kommunen fortlöpande nyheter och information 
om vad som händer, utreds och bereds. Inför varje 
sammanträde med kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige publiceras nyheter om viktiga beslut som 
ska fattas. Det gör det möjligt för medborgarna att 
påverka besluten.

På kommunens webbplats uppmanas medborg-
arna att lämna nomineringar till stipendier, priser 
och utmärkelser. Det görs sammanhållet, vilket ökar 
genomslaget. Webbplatsen har fl era ingångar och 
kontaktvägar där medborgarna kan höra av sig med 
synpunkter och förslag. Exempelvis fi nns en tydlig 
hänvisning till hur man skriver och skickar med-
borgarförslag.

Större och mindre frågor publiceras också på 
sociala medier, där medborgarna kan göra sina 
röster hörda och diskutera. Genom de webb-tv-
sända sammanträdena i kommunfullmäktige kan 
medborgarna i realtid eller i efterhand följa besluten 
och diskussionerna.
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Särskilda direktiv och uppdrag från 
Strategisk plan 2019–2022
De särskilda direktiven och uppdragen är kommun-
fullmäktiges sätt att beskriva en uppgift som ska 
utföras av en nämnd under mandatperioden.

 Tvärsektoriella fokusområden
 Digitalisera för hållbar utveckling.
 Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden, under förutsättning att 
arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi 
påbörjas.

 Digitalisera för hållbar utveckling  Status  Prognos 

Skapa förutsättningar för e-legitimation 
och elektronisk signering för kommunens 
tjänster. Påbörjad 2022
Medverka till att ge medborgare ökad 
förmåga och möjlighet att delta i det 
digitala samhället. Påbörjad 2022
Skapa förutsättningar för en hög digital 
kompetens hos medarbetarna och 
säkerställ att kompetensen nyttjas. Påbörjad 2020

Utveckla en digitaliseringsstrategi.
Ej 
påbörjad 2022

Utveckla en ny webbplattform. Klar 2019
Bygg upp förutsättningar för hantering av 
digital information genom e-arkiv. Klar 2019

Majoriteten av medborgarna ska 2022 ha möjlighet 
att legitimera sig med bank-id när de använder kom-
munens digitala tjänster. Merparten av organisatio-
nen ska en lösning för elektronisk signering på plats 
2022.

En Dalagemensam e-tjänsteplattform planeras 
bli färdig 2020. Plattformen medverkar till att ge 
medborgare större möjlighet att delta i det digitala 
samhället. Satsningen  Hållbara idéer  resulterade i 
fl era projekt, till exempel digitalt anhörigstöd, digi-
taliserad PRAO-samverkan,  Samverkan nätsmarta 
Mora  och robotar för elever med lång och oroande 
frånvaro.

Projektet  Livsresan  handlar om att skapa förut-
sättningar för hög digital kompetens hos med arbetarna 
och se till att kompetensen nyttjas. Projektet avslutas 
2020. Tekniken, roller och beställningsprocessen 
prioriterades. Det som återstår är hur förändringar i 
tjänst, utbildning och stöd ska hanteras.

Från och med 1 januari formaliserades det läns-
gemensamma e-arkivet genom ett samverkansavtal. 
Kommunens webbplats lämnades för långtids-
bevarande i e-arkivet och leveransen av systemen 
Procapita och Lifecare förbereddes.

Bättre resultat ska uppnås vad avser service och 
bemötande.
 Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden, under förutsättning att 
utredningen av ökade möjligheter till delaktighet 
och infl ytande för medborgarna påbörjas.

 Bättre resultat ska uppnås vad avser 
service och bemötande 

 Status  Prognos 

Etablering av den nya servicenämnden och 
serviceförvaltningen. Klar 2019
Utredning av eventuell kundtjänst. Klar 2019
Deltagande i projektet  Främjande 
myndighetsutövning. Påbörjad 2022
Utveckla digitala kommunikationskanaler. Påbörjad 2022
Utredning kring ökade möjligheter 
till delaktighet och infl ytande för 
medborgarna (främst för unga och 
seniorer).

Ej 
påbörjad 2022

En genomlysande förstudie om eventuell kundtjänst 
togs fram och presenterades. 

Mora, Orsa och Älvdalen samarbetar i projektet 
Främjande myndighetsutövning  som ska utveckla 
förståelse, tillit och dialog mellan myndigheter, 
beslutsfattare och näringsliv. Projektet hade en tre-
vande start i Mora och gav inte förväntade resultat. 
En ny projektledare tillsattes i slutet av året och 
projektet gör en omstart inför 2020.

De digitala kanalerna fortsätter att utvecklas; till 
exempel ska mer marknadsföring och information 
ske digitalt.

Förväntad utveckling
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Under 2020 och fram till 2022 blir webb-tv-sänd-
ningarna mer tillgängliga, bättre presenterade och 
juridiskt säkrare, genom att kommunen använder ett 
modernare verktyg för webb-tv och andra fi lmer. År 
2022 har kommunen utvecklat sin egen ”tv-kanal”.

Samtliga beslut ska prövas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.
 Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden.

 Samtliga beslut ska prövas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv 

 Status  Prognos 

Spridning av medvetenhet och kunskap om 
strategin  Hållbara Mora. Påbörjad 2020
Prövning av beslut. Påbörjad 2020

Strategin  Hållbara Mora  och dess hållbarhetsper-
spektiv var mycket aktuellt genom konceptet  Håll-
bara idéer . Kommunens verksamheter kan söka 
pengar för projekt som ligger i linje med strategins 
utvecklings- och insatsområden. Konceptet medve-
tandegör på ett tydligt vis hur åtgärder som kommu-
nen gör kan stimulera till såväl ekonomisk, social 
som miljömässig hållbarhet.

Samtidigt återstår arbete med att göra  Hållbara 
Mora  till ett verktyg som används mer allmänt och 
brett i beredningar och beslut. Formerna för att 
samtliga beslut ska kunna prövas enligt ett hållbar-
hetsperspektiv ses över 2020.

Därutöver ska samtliga nämnder få särskilt stöd 
för att verksamhetsplaneringen ska följa såväl  Håll-
bara Mora  som Strategisk plan 2019–2022.

 Särskilda uppdrag under mandatperioden
 Särskilda uppdrag för för- och 
grundskolenämnden 

 Status  Prognos 

Närhetsprincipen ska vara vägledande i 
förskolans planering och organisation. Klar 2019
Det ska fi nnas såväl barnskötare som 
förskollärare på kommunens förskolor. Påbörjad
Föräldrarna i Mora kommun ska kunna 
erbjudas dagbarnvårdare. Klar 2019
Föräldrarna i Mora kommun ska erbjudas 
barnomsorg under kvällar och helger. Klar 2019
Samarbetet med lärarutbildningen ska 
utvecklas. Klar 2019
Det ska fi nnas valfrihet och ett brett utbud 
inom de olika skolformerna. Klar 2019
Samverkan med närliggande företag, 
föreningar och samhällsservice ska 
utvecklas. Påbörjad 2022
Skolmiljön ska präglas av trygghet och 
studiero. Påbörjad 2022
Lärarnas administrativa uppgifter ska 
minska. Påbörjad 2022
Pulsträning ska införas på alla skolor. Påbörjad 2022
Profi linriktningar ska tillskapas inom estet, 
idrott, natur och teknik samt språk på 
högstadiet. Påbörjad 2022

Närhetsprincipen är vägledande. Vid placering av 
barn tas hänsyn till vårdnadshavares önskemål i så 
stor utsträckning som möjligt. De fl esta vårdnads-
havare väljer placering enligt närhetsprincipen. Ett 
förturskriterium är omplacering från en förskola till 
en annan. 

En vägledande princip är att förskoleavdel-
ningarna ska bemannas med en barnskötare och två 
förskollärare. Arbetet pågår sedan ett antal år och 
förstärks nu ytterligare. Det fi nns utbildade handle-
dare för studenterna från barn- och fritidsprogram-
met, så att de kan få bra praktikperioder. En befatt-
ningsbeskrivning för utbildade barnskötare tas fram 
våren 2020. I samarbete med Högskolan Dalarna 
erbjuds barnskötare en vidareutbildning på 15 
högskolepoäng. Mora är utsett till partnerförskole-
område, vilket innebär att kommunen har ett antal 
verksamhetsförlagda utbildningslärare som tar emot 
förskollärarstudenter från Högskolan Dalarna. 

Dagbarnvårdare fi nns sedan ett antal år och den 
fristående verksamheten Pedagogisk omsorg tillkom 
det senaste året. Det fi nns nu 3 kommunala och 2 
privata dagbarnvårdare.

Kommunen erbjuder barnomsorg kvällar och hel-
ger alla dagar året om klockan 6:30–22:00. Antalet 
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inskrivna den sista december var 15 förskolebarn 
och 9 fritidshemselever. Fler barn är på väg in under 
vårterminen 2020.

Samarbetet med lärarutbildningen vid Högskolan 
Dalarna är väl utvecklat. Regionens skolhuvudmän 
och Högskolan Dalarna har i tjugo år arbetat med 
att utveckla förskola, skola och högskola. För när-
varande intensifi eras arbetet genom utbildningen 
av lärare i fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, 
delade tjänster, professorsprogram för lärare och fl er 
vägar in till läraryrket.

I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 
fristående förskolor, 3 kommunala dagbarnvårdare 
och 2 fristående, 11 kommunala skolor och 1 friskola, 
11 kommunala och 2 fristående fritidshem.

Skolan samverkar med många intressenter, till 
exempel näringslivet, föreningar, idrottsrörelsen 
och kyrkan. Arbetet strukturerades och förstärkes 
i projektet  Morakontraktet . Arbete med följande 
pågår: yrkesmässa, digitaliserad PRAO, industri-
natta, skola- arbetslivsfond, handledarutbildning, 
kockduellen och projektidéer. Morkarlbyhöjden 
genomförde en mässa där eleverna fi ck utveckla, 
demonstrera och marknadsföra produkter och/eller 
utveckla befi ntliga produkter på uppdrag av företag 
i Mora.

Skolorna tar fram ordnings- och trygghetsregler. 
De är skyldiga att årligen ta fram planer för krän-
kande särbehandling och likabehandling. Skolorna 
har egna trygghetsteam som hanterar ärenden om 
kränkande behandling. Alla sådana ärenden och 
de om lång eller oroande skolfrånvaro anmäls till 
nämnden. Den största pågående insatsen är arbetet 
med tillgängligt lärande. Området social miljö foku-
serar på att alla barn och elever ska ges möjlighet 
till delaktighet och utveckling i en tillgänglig miljö. 
En omfattande kartläggning visade att raster och 
förfl yttningar är prioriterade utvecklingsområden. 
Skolorna har fl era insatser och grupper som jobbar 
med det, inte minst på fritidshemmen. Resurspeda-
goger stärker arbetet.

Lärarnas administrativa sysslor minskade på 
7–9-skolorna i samband med att funktionen studie-
pedagog infördes vid läsårsstarten 2018. Studie-
pedagogen i varje årskurs övertog mentorsrollen 
från ämneslärarna. Nästa steg är att söka statsbidrag 
för lärarassistenter som ska förstärka konceptet med 
resurspedagoger på F–6-skolorna. Förvaltningen 
arbetar även med att förtydliga alla digitala verktyg, 
dokumentationen och dokumenthanteringsplanen.

Pulsträningen togs bort på högstadieskolorna när 
timplanen i idrott och hälsa utökades. Den utökade 
tiden gjorde att halltiderna fulltecknades. Ett 

koncept för fysiska aktiviteter togs dock fram som 
innehåller en modell för årskurserna F–6 och en för 
årskurserna 7–9. 

Uppdraget pågår delvis och främst på F–6- 
skolorna. Arbetet förstärks när de kompletterande 
tjänsterna resurspedagoger införs. De ska ha ett 
särskilt ansvar för fysiska aktiviteter.

Arbetet med profilinriktningar på högstadiet 
startade med initierade diskussioner om anknytning 
till  Morakontraktet . Avsikten är att med stöd av 
processledare utveckla arbetet i  Morakontraktet . 
Arbetet inleds 2020 med kartläggning, analys och 
dialoger mellan politiker och tjänstemän för att ta 
fram ett hållbart koncept. Målet är högre målupp-
fyllelse och ökad likvärdighet.

 Särskilda uppdrag för 
gymnasienämnden 

 Status  Prognos 

Gymnasiet ska ta initiativ till samråd med 
fastighetsägaren för att utarbeta underlag 
för ändamålsenliga lokaler. Påbörjad 2022
Gymnasiet ska driva frågan om fl er 
elevboenden. Påbörjad
Gymnasiet ska samverka med 
profi linriktningarna på högstadiet. Påbörjad 2022
Utbildningen på barn- och 
fritidsprogrammet ska kopplas ihop med 
kompetensbehovet i förskolan. Påbörjad 2022
Ung Företagsamhet, UF, ska utökas till 
minst 50 procent av gymnasiets program. Klar 2019
Den gymnasiala lärlingsutbildningen ska 
stärkas. Klar 2019
Gymnasieutbildning inom International 
Baccalaureate (IB) ska inrättas på 
gymnasiet. Klar 2019
Mora högskolecentrum ska ha en central 
roll för Morabornas möjligheter att studera 
vidare och kännedomen om verksamheten 
behöver öka. Påbörjad 2022
Lämplig placering av Mora 
högskolecentrum ska utredas under 
mandatperioden. Påbörjad 2022
Möjligheterna till högskolestudier i Mora 
ska utvecklas via etablering av kontakter 
med högskolor i landet. Klar 2019

Initiativ togs till samråd med fastighetsägaren för 
att utarbeta underlag för ändamålsenliga lokaler och 
lokalbehovsutredningen lämnades till fastighets-
ägaren. Fastighetsägaren ska lyfta frågan om ända-
målsenliga lokaler på lokalstyrgruppens möte 2020.

Gymnasiet har en dialog med Morastrand om 
behovet av elevbostäder. Morastrand har hittills 
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levererat det antal elevbostäder som efterfrågats 
till elever där förvaltningen har krav på sig att till-
handahålla bostäder. En kartläggning visade att det 
fi nns tillräckligt med sådana elevboenden. En dialog 
om framtida behov och optimal utformning av elev-
bostäder inleddes. Ett samlat boende för elever är av 
intresse och det är också framfört till Morastrand.

Gymnasieförvaltningen för en dialog med för- och 
grundskoleförvaltningen om profi linriktningar på 
högstadiet. Den fi nns också med och samverkar i 
processen med att ta fram profi linriktningar. Det 
pågår också ett samarbete med för- och grundskolan 
om att ta fram en befattningsbeskrivning för barn-
skötare.

Entreprenörskap fi nns i programfördjupningen 
på 5 av 7 yrkesprogram. Beroende på hur man lägger 
upp sin individuella studieplan, fi nns det möjlighet 
att läsa entreprenörskap på 11 av de 13 programmen. 
Nästa steg för att ytterligare utöka möjligheterna 
till UF är att nämnden planerar för att gymnasie-
särskolan och de individuella programmen ska 
ges möjlighet att läsa entreprenörskap läsåret 
2020/2021.

Organisationen kring lärlingar behöver stär-
kas. Kommunen behöver bli bättre på att visa 
att lärlingsalternativen fi nns och marknadsföra 
utbildningen för att få fl er sökande. Det fi nns en 
lärare som har behörighet att utfärda truckkörkort. 
Beroende på inriktning har några av lärlingarna 
möjlighet att ta truckkörkort, vilket gör dem attrak-
tiva på arbetsmarknaden.

 International Baccalaureate  (IB) fi nns sökbart 
på gymnasiet från hösten 2020. Marknadsföringen 
sker i kommunens tre samverkanskommuner och 
på fl era skolor i länet. Intresset är stort och ett första 
preliminärt besked om söktrycket kommer i februari 
2020.

Mora högskolecentrum ska ha en central roll 
för Morabornas möjligheter att studera vidare. 
K ännedomen om verksamheten behöver öka  och 
fl era informationsinsatser är planerade till 2020. 
Utredningen om en lämplig placering av Mora 
högskolecentrum påbörjades i och med lokal-
utredningen. Den visar att inga fl er verksamheter får 
plats på gymnasiet. Det kan ändras om det byggs nya 
lokaler för gymnasiet. I den processen ska en lämplig 
placering av Mora högskolecentrum utredas. 

Från och med hösten 2020 fi nns möjligheten att 
läsa yrkeshögskola (YH) till VVS-ingenjör på distans 
via campus Nyköping. Högskolecentrum är mycket 
fl exibelt när det gäller elever som önskar studera vid 
högskolor i andra delar av landet.

 Särskilda uppdrag för socialnämnden  Status  Prognos 

Boendeformer för seniorer ska utredas 
och planeras med valfrihet och 
självbestämmande som ledord. Påbörjad 2022
Samverkan och dialog med seniorer i 
beslutsprocesser ska utvecklas. Påbörjad 2022
Det ska fi nnas möjlighet till avlastning för 
dem som vårdar anhöriga i hemmet. Klart 2019
Möjligheterna att etablera en äldrecentral 
tillsammans med regionen ska utredas 
under mandatperioden.

Ej 
Påbörjad

Frågan om en särskild äldreomsorgsnämnd 
ska prövas.

Ej 
Påbörjad 2022

Boendeformer för seniorer ska utredas och plane-
ras med valfrihet och självbestämmande som ledord. 
Utredningen presenteras våren 2020. Resultatet 
måste tas om hand och tydliga beslut om inrikt-
ningen för framtida boendeformer för äldre kommer 
att krävas. 

Arbetet med att utveckla samverkan och dialog 
med seniorer i beslutsprocesser pågår, om än något 
ostrukturerat. Nämndens verksamhetsutvecklare 
deltar numera i pensionärsrådens möten med 
kommunen. Lokalförsörjningsplanen hade en enkät 
riktad till de äldre. En struktur för hur samverkan 
och dialog med seniorer kan gå till tas fram i dialog.

Det fi nns möjlighet för den som vårdar eller ger 
stöd till någon närstående i hemmet att få avlastning 
genom att hemtjänsten går in och avlöser. Fri avlös-
ning innebär att avlastningen är kostnadsfri, upp till 
10 timmar per månad. Ansökan sker via bistånds-
handläggare på Norra Dalarnas myndighetsservice.

Möjligheterna att etablera en äldrecentral till-
sammans med regionen ska utredas och frågan om 
en särskild äldreomsorgsnämnd prövas. Det bör 
rimligtvis kunna göras under mandatperioden. 

 Program och planer
 Program och planer  Status  Prognos 

Cykelstrategi Klar 2019
Landsbygdspolitiskt program Påbörjad 2020
Integrationsplan Påbörjad 2020

Trygghetsplan (2021)
Ej 
påbörjad 2021

Ägardirektiv Morastrand Klar 2019
Ägardirektiv Moravatten Klar 2019
Fördjupad översiktsplan för Mora tätort Påbörjad 2020
Konkurrensutsättningsprogram Påbörjad 2020
Kultur- och idrottspolitiskt program Påbörjad 2020
Lokalresursplan Klar 2019
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Tidsplanerna för det landsbygdspolitiska program-
met och integrationsprogrammet reviderades och 
beslut fattas 2020. Den fördjupade översiktsplanen 
för Mora tätort bedöms vara klar i tid, det vill säga 
under 2020. Den ställs ut till sommaren och kom-
mer då att hinna antas senare under året.

 Främja hållbart företagande.
Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden.

 Främja hållbart företagande  Status  Prognos 

Fortsatt utveckling av Forum Mora. Påbörjad 2020
Införande av Rättviksmodellen,  Främjande 
myndighetsutövning. Påbörjad 2021
Upphandling ska vara ett strategiskt 
verktyg i Mora kommun. Påbörjad 2020
Upphandlingar ska föregås av tidig 
dialog samt genomföras i delar. Påbörjad 2021
Utveckla och gör feriepraktiken mer 
fl exibel. Klar 2019
Utveckla UF. Klar 2019
Utreda möjligheten att låta UF omfatta 
grundskolan. Påbörjad 2021

Målet är att Mora ska ha ett gott näringslivsklimat. 
Både Svenskt Näringslivs och Sveriges Kommuner 
och Regioners mätning visade att företagens betyg 
på Moras näringslivsklimat sjunkit. Det område där 
Mora tappade mest var tjänstemännens attityd till 
företagande och kommunens service till företag. Ett 
område där Mora däremot var bäst i länet var sko-
lans attityder till företagande.

Forum Mora fortsätter att vara ett etablerings-
forum och en service till företagare och evenemangs-
arrangörer. Forum Mora bidrog som aktiv part och 
medfi nansiär till det nystartade Nyföretagarcentrum 
för Mora, Orsa och Älvdalen.

Införande av den så kallade Rättviksmodellen 
pågår, genom att man ser över taxesystemet och 
genom arbetet med främjande myndighetsutövning. 
Mora, Orsa och Älvdalen samarbetar i projektet 
Främjande myndighetsutövning  som ska utveckla 
förståelse, tillit och dialog mellan myndigheter, 
beslutsfattare och näringsliv. Projektet hade en tre-
vande start i Mora och gav inte förväntade resultat. 
En ny projektledare tillsattes i slutet av året och 
projektet gör en omstart inför 2020.

För att kunna arbeta strategiskt med upphandling 
behöver kommunen sätta mål för vad man vill uppnå 
med stöd av upphandling. Det behöver formuleras 
både övergripande mål till de strategiska målen 

och konkretare mål för de enskilda avtalen. Med 
utgångspunkt från de övergripande målen kan då 
mål för upphandling och inköp sättas när det gäller 
innovationer, tidig dialog, kostnadsreduktioner, 
kvalitetsförbättringar, ledtidsreduktion etcetera. 
Genom målen styr, leder och kontrollerar kommu-
nen sina upphandlings- och inköpsaktiviteter och 
försörjningsstrategier.

Kommunen tog initiativ till ett strategiskt utveck-
lingsarbete med UF Dalarna. UF hade en mycket 
positiv utveckling i Mora. Enligt UF Dalarna har 
Mora den största UF-skolan i länet. Utvecklingen 
bekräftas även i Svenskt Näringslivs enkätfråga om 
skolans attityder till företagande, där Mora gick från 
3,97 till det fi na betyget 4,0 (länet 3,8 och riket 3,79).

Fler ungdomar än tidigare år sökte och fi ck ferie-
praktik 2019.

 Aktivt arbete för ett fossilfritt och 
energieffektivt samhälle.
Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden.

 Aktivt arbete för ett fossilfritt och 
energieffektivt samhälle 

 Status  Prognos 

Fordonsparken ska i mindre utsträckning 
vara beroende av fossila bränslen. Påbörjad 2020
Verka för att alternativa drivmedel fi nns 
tillgängliga i Mora. Påbörjad 2020

Mora har länge arbetat med att minska koldioxid-
utsläppen från kommunens byggnader. Nästa priori-
terade område är transporterna.

Kommunens fordon kategoriserades och en plan 
togs fram för vilka fordon som ska bytas ut i första 
hand. Ett arbete pågår för att skapa en laddinfra-
struktur, som är en förutsättning för att man ska 
kunna gå över till fl er elbilar. Kommunens fordon 
förses med digital körjournal för att användningen 
ska optimeras.

I detaljplanen för genomfart Mora har ett parke-
ringsområde i centrala Mora utsetts till ”laddtorg”. 
Dialoger fördes med fl era elbolag om att etablera 
laddmöjligheter för elbilar i Mora. Frågan har 
också behandlats vid kontakter med Moras centrala 
fastighetsägare. En dialog pågick med aktörer om 
förutsättningarna för att etablera en tankstation för 
vätgasbilar. Ett område att utveckla är att verka för 
alternativa drivmedel med hjälp av fordonsköp och 
drivmedelsupphandlingar. 
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 Naturens resurser och ekosystem 
ska användas hållbart.
Uppdraget bedöms kunna verkställas under mandat-
perioden, dock är en förutsättning att kommunens 
fördjupade översiktsplan bli klar 2020.

 Naturens resurser och ekosystem ska 
användas hållbart 

 Status  Prognos 

Livsmedelsupphandlingar ska göras i 
enlighet med gällande djurskyddslag. Klar 2019
Maten som erbjuds i verksamheterna ska 
lagas i Mora och så långt det är möjligt 
tillagas av närodlade och närproducerade 
produkter. Påbörjad 2022
Värna värden i skogsområden och 
jordbruksmark. Påbörjad 2022

Kommunen tillämpar upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier för måltidstjänster och livs-
medel genom att ställa krav på hållbarhetsaspek-
ter som bland annat omfattar miljö- och djurskydd, 
så att produktion av livsmedel sker i enlighet med 
svensk lag.

En ny matsedel för skolor och förskolor togs fram 
för att så långt som möjligt uppnå målet om när-
odlade och närproducerade produkter.

Moras fördjupade översiktsplan tar särskild 
hänsyn till bebyggelseområden som bedöms ha höga 
kulturvärden. Där föreslås att eventuella föränd-
ringar sker på så sätt att kulturmiljöintresset består. 
Vidare tar den fördjupade översiktsplanen upp 
vilken jordbruksmark som ska värnas och hur och 
var bebyggelseutveckling kan ske. Där jordbruks-
marken är viktig säger kommunen nej i remissvar 
till tillståndsmyndigheten, vid till exempel önskemål 
om trädplantering på jordbruksmark. Kommunens 
grönstrukturplan utgör underlag till diskussioner 
och önskemål om planläggning och exploateringar.

I detaljplanearbeten kartläggs eventuella 
naturvärden och kommunen gör en bedömning av 
vad som är skyddsvärt. Kommunens kulturmiljö-
underlag behöver uppdateras. Arbetet är planerat till 
2020.

Sammantaget är det av stor vikt att kommunens 
fördjupade översiktsplan blir klar 2020, eftersom 
den är ett viktigt styrdokument för att kommunen 
ska kunna använda naturens resurser och ekosystem 
hållbart.

Fler laddstationer för kommunens elbilar
För att kunna använda fl er egna elbilar behöver Mora kommun förstärka sin laddinfrastruktur. Vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 november anslogs 400 000 kr för att kunna bygga fl er laddstationer vid kommunens verksamheter.
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 Ambitioner på infrastrukturområdet.
Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden.

 Ambitioner på infrastrukturområdet  Status  Prognos 

98 procent ska ha tillgång till bredband 
om minst 1 Gbit/sek (senast år 2025). Påbörjad 2025
Arbeta aktivt för att Genomfart Mora är 
klart 2022. Påbörjad 2022
Arbeta aktivt för att trafi kplikt ska fi nnas 
på sträckan Mora-Arlanda (senast 2022). Påbörjad

För att Mora ska kunna förverkliga framtida till-
växt, infl yttning och etablering av nya verksamheter 
måste det fi nnas en väl fungerande infrastruktur.

Stadsnätet når cirka 96 procent av kommunens 
fastboende hushåll. Anslutningsgraden till stads-
nätet ligger på cirka 70 procent. Den är högre i 
fl erbostadshus och något lägre bland villor.

Genomfartsprojektet genomförde bygget av 3 
cirkulationsplatser och 2 cykelvägar. Moragatan till-
kom som en av kommunens sidoytor i genomfarts-
projektet med anledning av Advens (fjärrvärme) och 
Nodavas behov av att byta sina anläggningar under 
mark och för att fastigheterna behöver nya anslut-
ningar då andra stängs mot E45. En ny ekonomisk 
kalkyl togs fram och ett nytt medfi nansieringsavtal 
formulerades.

Arbetet med trafi kplikten sker på ett politiskt 
plan. Moras ledande kommunpolitiker åkte till 
Bryssel för att föra en diskussion med EU angående 
Trafi kverkets tillämpning av EU:s direktiv. I oktober 
samlades nationella och lokala politiker samt repre-
sentanter för industrin och besöksnäringen i Dalarna 
på Mora fl ygplats. Syftet var att diskutera fl ygets 
betydelse för näringslivet och hur omställningen till 
mer hållbart fl yg kan se ut.

 Trygga kompetensförsörjningen.
Uppdraget bedöms vara verkställt i dess helhet 
under mandatperioden.

 Trygga kompetensförsörjningen  Status  Prognos 

Gemensam personalpolitik, 
hälsofrämjande ledarskap enligt 
friskfaktorer. Påbörjad 2022
Förtroendevalda och friskvårdsprogram. Klar 2019
Samarbeten mellan verksamheter ska 
utvecklas. Påbörjad 2022
Möjliggör önskad sysselsättningsgrad. Påbörjad 2022
Mora kommun ska ha jämställda löner. Klar 2019
Kommunens verksamheter ska vara 
anpassade och öppna för alla, 
likabehandlingsfrågor. Påbörjad 2022

Kommunen inledde arbetet med att utveckla de så 
kallade friskfaktorerna i organisationen. Med fokus 
på dem skapas förutsättningar för en frisk och attrak-
tiv arbetsplats med låg och stabil sjukfrånvaro. Social-
förvaltningen ingick i ett pilotprojekt, där förvaltning-
ens chefer kartlade och prioriterade de friskfaktorer 
som behöver stärkas med stöd av ett resursteam från 
Suntarbetsliv. Det nya avtalet med företagshälso-
vården började gälla. Resurser och insatser fokuseras 
på att vidmakthålla och utveckla hälsa.

Goda organisatoriska förutsättningar för chefer 
är en grundpelare för chefskap. Ett fungerande 
chefskap innebär förmåga att leda verksamhet, 
medarbetare och förändringar så att kommunen kan 
leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet och skapa 
attraktiva arbetsplatser. En kartläggning och analys 
visade att fokus på chefernas förutsättningar behövs.

Den 1 januari sjösattes den nya organisationen. 
Arbetet med att skapa effektiva samarbeten mellan 
kommunens verksamheter fortlöpte under året. Nya 
bemanningscenter skapar förutsättningar för en 
överblick av vikariebehovet. Bemanningscenter har 
också en viktig roll i heltidsresan, som framgent går 
in i en mer aktiv fas. Arbetet med att öka andelen 
medarbetare som arbetar heltid pågår enligt plan.

En uppdaterad arbetsvärdering som ska ligga till 
grund för de årliga lönekartläggningarna togs fram. 
Årets kartläggning visade att kommunen som helhet 
hade jämställda löner och det fanns inga indikatio-
ner på att lön sätts efter kön.

En handlingsplan för de aktiva åtgärder som krävs 
enligt diskrimineringslagen arbetades fram och 
ska i stor utsträckning införlivas i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Förtroendevalda med presidieuppdrag har 
möjlighet att delta med de anställda i kommunens 
friskvårdsprogram och aktiviteter.
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Årets resultat
Årets resultat blev positivt med 9,7 mkr, vilket var 
17,8 mkr sämre än budgeterat. Avvikelsen mot bud-
get berodde främst på underskott i nämnderna. De 
gjorde tillsammans ett underskott på 53,4 mkr.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag uppgick till 0,8 procent. Det innebär 
att målet enligt den strategiska planen på minst 2,0 
procent inte nåddes.

Kommunens två helägda bolag redovisade till-
sammans ett resultat före extraordinära poster på 
18,5 mkr, vilket var 3,9 mkr sämre än budget. Det 
sammanlagda resultatet för kommunkoncernen blev 
24,4 mkr. Brandkåren Norra Dalarna redovisade 
totalt ett resultat på 0,1 mkr.

Årets resultat
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Hur nettokostnaderna för den löpande verksam-
heten utvecklas i relation till skatteintäkterna är 
avgörande för kommunens ekonomiska ställning. 

Nyckeltalet speglar hur stor del av skatter och stats-
bidrag som den löpande driften tar i anspråk. Om 
nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna 
försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar 
och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en 
sådan utveckling ohållbar. Verksamheten exklusive 
fi nansnetto tog 2019 i anspråk 100,0 (100,0) pro-
cent av skatter och statsbidrag, varav avskrivningar 
stod för 3,8 (4,2) procent. Avskrivningarnas andel av 
nettokostnaderna kommer framgent att öka, efter-
som kommunens investeringsverksamhet växer. 
Nettokostnadsandelen inklusive fi nansnetto slutade 
på 99,2 (98,8) procent. Finansnettot bidrog med 0,8 
procent till förbättring, till största delen beroende 
på reavinster i pensionsportföljen och på förändrade 
redovisningsprinciper för fi nansiella placeringar. 
Kommunen förbrukade alltför stor del av sina skat-
teintäkter till sina nettokostnader för att svara upp 
emot en god ekonomisk hushållning enligt kommu-
nallagens mening. En rimlig nivå för att klara eko-
nomisk hushållning är cirka 97 till 98 procent.

För att kommunen ska få ett positivt resultat 
måste skatteintäkterna utvecklas mer positivt i 
förhållande till nettokostnaderna. Den procentuella 
ökningen av nettokostnaden jämfört med 2018 var 
3,7 procent. Skatteintäkter och statsbidrag ökade 
också med 3,7 procent. Nettokostnaden ökade alltså 
lika mycket som skatteintäkter och statsbidrag, 
vilket är oroande, eftersom skatteintäkterna ska 
räcka till att finansiera den löpande driften och 
avsättningar till framtida pensioner, räntor och 
avskrivningar. Finansnettot var positivt, men mins-
kade med 31,5 procent jämfört med föregående år. 

Det är i första hand kostnadsutvecklingen som 
kommunen kan påverka genom att strategiskt pla-
nera och löpande vidta åtgärder.

Utvärdering av resultat 
och ekonomisk ställning
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Intäkts- och 
kostnads utveckling

Genomsnittlig 
förändring de senaste 

5 åren, procent

Förändring 
2018–2019, 

procent

Skatteintäkter och 
generella
statsbidrag 3,4 3,7
Verksamhetens 
nettokostnad 3,4 3,7
Finansnetto 33,5 – 31,5

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och fi nansnetto
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Avvikelse mot budget
(mkr)

Budgeterat resultat 27,5
Skatter och statsbidrag 2,7
Finansnetto 10,3
Kommungemensamma poster 22,6
Nämndernas resultat – 53,4
Årets resultat 9,7

Budgeterat resultat för kommunen var 27,5 mkr. 
Orsaken till att resultatet inte nådde upp till det 
budgeterade var till största delen nämndernas 
underskott. Finansnettot däremot visade även 2019 
ett stort överskott, som dels berodde på att försälj-
ningar av fi nansiella placeringar gav reavinster, dels 
på ändrade redovisningsprinciper för finansiella 
placeringar. Kommungemensamma poster såsom 
återbäring från Kommuninvest, kapitalkostnader, 
semesterlöneskuld och pensioner gav också ett över-
skott.

Vid den första verksamhetsuppföljningen efter 
april redovisade nämnderna en helårsprognos 

på -49,2 mkr. Vid den andra uppföljningen och 
delårsbokslutet efter augusti redovisade nämnderna 
en helårsprognos på -56,9 mkr. Med anledning av 
den första prognosen beslutade kommunstyrelsen 
att socialnämnden, för- och grundskolenämnden, 
gymnasienämnden och tekniska nämnden, som 
hade de största underskotten, skulle redogöra för 
sitt arbete med att minska underskotten vid varje 
kommunstyrelsemöte resten av året. Efter majprog-
nosen uppmanade dessutom kommunstyrelsen 
samtliga nämnder att undersöka och rapportera 
om besparingsåtgärder 2019 motsvarande en halv 
procent av de totala kostnaderna i verksamheten. 
Därutöver skulle socialnämnden särskilt prioritera 
och analysera kostnaderna i äldreomsorgen.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen 
har goda förutsättningar att anpassa sig efter föränd-
rade förutsättningar under året. Budgetföljsamhet 
är ett mått på kommunens fi nansiella kontroll. 
Budgetavvikelsen bör teoretiskt ligga så nära noll 
som möjligt. Svängningar i ekonomiska omvärlds-
förutsättningar påverkar möjligheten till säkra 
bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. Det 
förekom relativt stora avvikelser i budgetföljsam-
heten för enskilda nämnder. Kommunstyrelsen ser 
allvarligt på de rådande svängningarna i budgetfölj-
samheten. Arbetet med att effektivisera rutiner och 
processer samt att förbättra uppföljningen fortsätter. 
Nämndernas budgetföljsamhet är avgörande för 
kommunens totala resultat.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 
1,7 mkr. Åtgärder vidtogs för att nå besparingsmålet 
om 0,5 procent. Det innebar bland annat att vakan-
ser inte återbesattes i den utsträckning de uppstod.

För- och grundskolenämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 0,7 mkr. Över-
skottet berodde på svårigheter att hitta behörig per-
sonal, vilket medförde lägre kostnader. Lägre kost-
nader för skolskjutsar, lägre kostnader och högre 
intäkter för interkommunal ersättning och högre 
statsbidrag bidrog också. Grundskolan hade fort-
farande svårt att hålla ramen för grundbemanning. 

Socialnämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 36,4 mkr. 
Det berodde till största delen på ökade personalkost-
nader, ökade kostnader för placeringar inom IFO, 
LSS och socialpsykiatrin samt på ökade kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Den nya lagen om mottag-
ande av färdigbehandlade patienter från lasaret-
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tet innebar ökad belastning för verksamheten och 
medförde att hemtjänsten fi ck lov att ha beredskap 
för hemtagning av brukare. Effektiviseringsåtgärder 
vidtogs motsvarande 15,2 mkr.

Teknisk nämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 6,8 mkr. 
Avvikelsen berodde främst på höga kostnader för 
snö- och halkbekämpning, ökade kostnader för fel-
avhjälpande underhåll och på ändrade fakturerings-
rutiner, som innebar att fl er än 12 månaders kostna-
der bokfördes 2019.

Byggnadsnämnd
Nämnden redovisade ett överskott på 0,7 mkr. Avvi-
kelsen berodde framförallt på vakanser och högre 
bygglovsintäkter än budgeterat.

Kultur- och fritidsnämnd
Nämnden redovisade ett underskott på 0,2 mkr. Det 
berodde på rekryteringskostnader och ökade kostna-
der för nämnden.

Servicenämnden
Nämnden redovisade ett underskott på 1,3 mkr. 
Avvikelsen berodde främst på högre personal-
kostnader och rekryteringskostnader.

Gemensam gymnasienämnd
Nämnden redovisade ett totalt underskott på 
21,2 mkr, varav Moras del var 11,5 mkr. Avvikel-
sen berodde på lägre statsbidrag, högre personal-
kostnader och högre interkommunala kostnader. 

Gemensam servicenämnd för IS/IT
Nämnden redovisade ett resultat på 0 mkr. Det 
ursprungliga överskottet var 2,7 mkr, vilket åter-
betalades till Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 
samt de kommunala bolagen enligt den procen tuella 
andel abonnemangstjänster som nyttjats. Över-
skottet berodde på fl er användare, datorer och ipad-
dar än budgeterat samt på lägre personalkostnader.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Nämnden redovisade ett resultat på 0 mkr. Verk-
samheten är intäktsfinansierad via samverkans-
kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen.

Mora Orsa miljönämnd
Nämnden redovisade ett underskott totalt. Avräk-
ningen för Moras del innebar en avvikelse mot bud-
get på -0,4 mkr på grund av ökade kostnader inom 
verksamheten.

Morastrand AB
Morastrand AB redovisade ett positivt resultat på 
22,0 mkr efter fi nansiella poster. Resultatet var 
3,2 mkr sämre än budgeterat och avvikelsen för-
klaras framförallt med ökade kostnader för akuta 
skador och reparationer.

Bolaget byggde färdigt sjuvåningshuset på Tuvan 
med 39 hyresrätter. Uthyrningsläget var bra och 
efterfrågan på bostäder var fortfarande stor. I stort 
sett samtliga bostäder var uthyrda.

Moravatten AB
Moravatten AB redovisade ett negativt resultat 
på 3,4 mkr efter fi nansiella poster. Resultatet var 
0,7 mkr sämre än budgeterat. Avvikelsen berodde 
huvudsakligen på högre kostnader för slamtrans-
porter. 

Utbyggnaden av va i Ryssa och Borstnäs blev 
klar, liksom utbyggnaden av en ny dagvattenledning 
vid Siljanssågen. Ledningen ska klara ett ökat dag-
vattenfl öde från Noret.

Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna redovisade ett posi-
tivt resultat på 0,1 mkr. Resultatet var något bättre 
än budgeterat. Samtidigt som förbundet hade lägre 
intäkter än budgeterat var även omkostnaderna 
lägre. 

Koncernens investerings- och 
fi nansieringsverksamhet
Årets investeringar uppgick till 114,5 mkr inklu-
sive bidrag, vilket var högre än 2018 (92 mkr) och 
16,4 mkr lägre än den beslutade investeringsramen 
på 130,9 mkr. De huvudsakliga förklaringarna till 
avvikelsen var projektet Arenautveckling, där bara 
en mindre del av investeringsbudgeten nyttjades 
under året och projektet Utbyggnad förskola där en 
del av kostnaderna sköts fram till 2020. 

Investeringen av den nya brandstationen startade 
2018 och invigningen är planerad till mars 2020. 
Den totala kostnaden är beräknad till 85 mkr. År 
2019 var nettoinvesteringen 50,8 mkr. 

Våmhus nya förskola blev färdig under våren. Ytter-
ligare investeringar i förskolor är planerade 2020. 

Utbyggnaden av kommunens stadsnät fortsatte 
och ytterligare nya områden anslöts, vilket gjorde 
det möjligt för ytterligare 500 fastighetsägare att 
ansluta sig. Stadsnätets nettoinvestering (efter 
avdrag av anslutningsavgifter och bidrag) överstiger 
nettobudget med 2,7 mkr på grund av högre kost-
nader än prognos samt något lägre intäkter.    
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Genomfart Mora är ett flerårigt projekt till-
sammans med Trafi kverket. Det startade 2019 och 
ska vara färdigt 2022. År 2019 byggdes tre cirkula-
tionsplatser. 

Hela kommunkoncernen hade nettoinvesteringar 
på 196,3 mkr, vilket var 12,7 mkr lägre än 2018 
(209 mkr). Av bolagen hade Morastrand en något 
större andel på 44,9 mkr. De största investering-
arna var den nya byggnaden på Tuvan med 39 
lägenheter och fönsterbytena på de befi ntliga husen i 
området. Ett större mark-, kulvert- och utemiljöpro-
jekt startades i kvarteret Hånåkni.

Moravatten hade ett utfall på 36,9 mkr. De största 
projekten var renoveringen av vattentornet i Noret, 
va-utbyggnad i Ryssa och Borstnäs samt dagvatten-
projektet i Noret. 

Både kommunen och de kommunala bolagen står 
inför stora investeringsbehov. De senaste åren har 
kommunens investeringar överstigit resultatet plus 
avskrivningarna. Om kommunen fortsätter med den 
relativt höga investeringsnivån en längre tid, kan 
det försvaga kommunens ekonomiska handlings-
utrymme.

Likviditeten ger besked om kommunens kort-
siktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan 
att betala de löpande utgifterna. För att garantera 
betalningsberedskapen vid tillfälliga belastningar 
har koncernen en checkkredit på 80 mkr. Betal-
ningsberedskapen var 10 dagar (14 dagar 2018). 

Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig 
betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 
100 procent, innebär det att de likvida medlen är lika 
stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikvidite-
ten inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 70 
procent. Jämfört med 2018 (76 procent) minskade 
kassalikviditeten. Orsaken var ökade investeringar 
och nämndernas underskott. 

Årets finansnetto blev positivt med 10,3 mkr 
(15,0 mkr). Orsaken till att det blev 4,9 mkr sämre 
än föregående år var främst lägre reavinster i 
pensionsfonden på 5,0 mkr, lägre återbäring med 
1,0 mkr från Kommuninvest och högre ränta, 0,4 
procent, på pensionsskulden. 

Kommunens låneskuld uppgick vid årets slut till 
325 mkr. I mars nyupplånades 40 mkr och i juni 
30 mkr. Per invånare var skulden 15 920 kronor. 
Det fi nansiella målet är att koncernens låneskuld i 
balansräkningen inte ska överstiga 65 tkr per invå-
nare (65 tkr). I koncernen fi nansieras den största 
delen av lånekostnaden av taxor, avgifter och hyror. 
Låneskulden per invånare i koncernen var 63 624 
kronor och därmed nåddes målet. 

När det gäller att fi nansiera 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 skattefi nansierad verksamhet, 
försämrar ökade räntekostnader ekonomin i kärn-
verksamheten.

Starkt bidragande till att skulderna ökade så 
pass kraftigt, förutom hög investeringsnivå, var det 
svaga kassafl ödet från den löpande verksamheten. 
De likvida medel som fl öt in användes i allt för stor 
utsträckning till löpande verksamhet. Självfi nansie-
ringsgraden var endast 53 procent i koncernen.

Låneskuld per invånare

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

201920182017201620152014
Kommunen Koncernen

(kr)

45 659 51 59149 99547 453

10 3109 3698 4576 498

60 513

12 506

63 624

15 920

S oliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
fi nansiella styrka som anger hur stor del av tillgång-
arna som fi nansierats med skattemedel, det vill säga 
kommunens eget kapital. Det innebär att ju högre 
soliditet, desto mindre lånefi nansierade tillgångar 
och därmed stabilare ekonomi. Utvecklingen av soli-
diteten beror dels på resultatutvecklingen, dels på 
ökningen av tillgångar och på hur kommunen fi nan-
sierat ökningen. Hög soliditet innebär låg skuld-
sättning, vilket medför låga räntekostnader. Kom-
munens soliditet uppgick till 53 procent, vilket var 
något lägre än 2018. Ansvarsförbindelsen för pen-
sioner fi nns inte med i balansräkningen, vilket är 
i enlighet med rekommendationerna från Rådet 
för kommunal redovisning. Det traditionella sättet 
att beräkna soliditeten är att inkludera ansvars-
förbindelsen för pensionerna, eftersom den är tving-
ande för kommunen att betala. Räknar man så upp-
gick soliditeten till 26 procent, vilket var lika som 
före gående år. Soliditeten vid ett enskilt tillfälle 
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säger inte så mycket; en sjunkande soliditet signa-
lerar en problematisk ekonomisk utveckling. En 
stabil resultat utveckling är viktig i takt med att 
investerings nivån ökar. 

Soliditetens utveckling
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt 
räkenskapsår uppstår ett underskott som ska åter-
ställas inom de tre påföljande åren.

Mora kommun har sedan införandet år 2000 
uppfyllt balanskravet. Det fi nns således inget under-
skott att återställa. Årets balanskravsresultat var 
positivt och uppgick till 3,1 (14,5) mkr, och lever upp 
till lagens krav. Jämfört med tidigare år var balans-
kravsresultatet betydligt sämre.

Kommunen förfogar över en resultatutjäm-
ningsreserv (RUR) på 58,2 mkr, som efter kom-
munfullmäktiges beslut kan nyttjas under vissa 
förutsättningar. Eftersom resultatet efter balans-
kravsjusteringar endast uppgick till 0,8 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag kan ingen reservering 
till RUR göras. Kommunfullmäktiges regelverk 
anger att reservering kan medges om resultatet 
efter justeringar överstiger 2 procent av skatter och 
statsbidrag.

Enligt gällande normering redovisas balans-
kravsutredningen nedan. Utredningen syftar till att 
visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvud-
principen vid avstämning av balanskravet är att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisa-
tionsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstäm-
ningen görs. Därför börjar balanskravs utredningen 
med årets resultat enligt resultat räkningen, som 
justeras för samtliga realisations vinster som uppstått 
när anläggningstillgångar avyttrats. Därefter fi nns 
det möjlighet att gottgöra resultatet för realisations-
vinster eller -förluster, om avyttringarna bidrar till 
god ekonomisk hushållning (till exempel kostnads-
besparingar) i framtiden. Återföring ska också ske 
av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 
Därefter redovisas ett resultat efter balanskravs-
justeringar. Om resultatet så medger och fullmäktige 
så beslutar, görs sedan en reservering till RUR eller 
lyfts medel från reserven för att hantera negativa 
resultat. 

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att 
• det fi nns inte något historiskt underskott att 

återställa
• intäkterna justerades för realisationsvinster på 

0 mkr
• resultatet inte innehåller några realisations-

förluster att gottgöra resultatet
• resultatet innehåller orealiserade vinster i värde-

papper på 6,6 mkr
• ingen reservering till resultatutjämnings-

reserven gjordes, eftersom resultatet efter 
balanskravsjusteringar inte var tillräckligt

• resultatutjämningsreserven utnyttjades inte 
räkenskapsåret 2019

• resultatutjämningsreserven uppgick till 
58,2 mkr den 31 december 2019.

Årets resultat enligt resultaträkningen 9 698
–  samtliga reavinster – 12
+ reavinster enl undantagsmöjlighet 0
+ reaförluster enl undantagsmöjlighet 0
– /+ orealiserade vinster/förluster i värdepapper – 6 586
+/–  återföring av orealiserade 
vinster/förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsutredning 3 100
–  reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0
Balanskravsresultat 3 100
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 Kompetensförsörjningens syfte är att ha rätt per-
son på rätt plats vid rätt tidpunkt, för att Mora kom-
mun ska kunna utföra sitt uppdrag på kort och lång 
sikt. Konkurrensen om arbetskraft och kompetens är 
den trend som kommunens chefer pekade ut under 
arbetet med omvärldsanalysen, som den faktor som 
påverkar kommunen mest. I den strategiska plane-
ringen av arbetsgivarfrågorna är därför att vara en 
attraktiv arbetsgivare och hållbar kompetensförsörj-
ning viktigast. 

 Kompetensförsörjning
 År 2019 utannonserades totalt 715 tjänster, varav 
212 avsåg tillsvidareanställning. Kommunens samt-
liga verksamheter har stora rekryteringsbehov, sär-
skilt av utbildad och erfaren kompetens. Flera initia-
tiv togs för att attrahera nya medarbetare. För att nå 
ungdomar marknadsfördes kommunens arbeten på 
Moras första yrkesmässa i oktober. Den anordna-
des via projektet  Morakontraktet.  Under sommaren 
fi ck 229 ungdomar arbetslivserfarenhet genom två 
veckors feriepraktik i kommunen (109 ungdomar), 
näringslivet eller föreningar (120 ungdomar). 

Medarbetare som slutar ger viktig information 
om hur verksamheterna kan fortsätta utvecklas. 
Avslutsenkäten sänds ut digitalt två veckor innan 
anställningen upphör. Sammanställningen visade att 
4 av 5 haft ett meningsfullt arbete och att man lärt 
och utvecklats i arbetet. Lika många har sett fram 
emot att gå till arbetet och kan tänka sig att arbeta i 
Mora kommun igen.

 Kompetensutveckling och 
hälsofrämjande arbetsmiljö
 Mora kommun profi lerar sig som en attraktiv och 
hälsofrämjande arbetsgivare. Under samlings-
namnet  Mora i rörelse  erbjuds samtliga med-
arbetare ett rikt och varierat utbud av kompetens-
utveckling och hälsofrämjande aktiviteter. 

Campus Mora  bjöd på drygt 50 fortbildningar 
inom hälsa, kommunkunskap, ekonomi, kommuni-
kation, organisations- och personalfrågor samt it. 

 Personalredovisning

Hälsa i Mora  erbjöd fl era friskvårdsaktiviteter 
för såväl individer som grupper. Medarbetarnas 
aktiva medverkan i utåtriktade aktiviteter som 
Stafett vasan och Blodomloppet ger mervärde i form 
av positiv marknadsföring för Mora kommun.

Hälsofrämjande arbetsplats  bjuder varje 
arbetsplats på möjligheter till hälsoinspiration. 
Årligen tilldelas tre arbetsplatser utmärkelsen 
Hälsofrämjande arbetsplats . Vinnare 2019 var 
bemanningscenter, utvecklingscenter inom arbete 
och utveckling samt Spanskvägens gruppbostad. 

En hälsofrämjande arbetsplats arbetar med att
• skapa delaktighet och öppenhet i ett samman-

hang av tydliga mål, rutiner och roller
• ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där 

framgångar uppmärksammas
• respektera och ta tillvara varandras olikheter
• ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta 

gränser i vardagen
• utveckla verksamhet, kompetens och organisa-

tion samt har ett aktivt systematiskt arbetsmiljö-
arbete. 

En ny arbetsmiljöpolicy antogs. Med målet inställt 
på hållbara arbetsplatser sätter policyn frisk-
faktorerna och det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetsmiljöarbetet i fokus. Arbetsmiljöpolicyn tar 
också in diskrimineringslagen och kommunens håll-
barhetsstrategi  Hållbara Mora .

Företagshälsovårdens insatser är en komplet-
terande resurs i arbetet för ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv. Det nya avtalet trädde i kraft 1 oktober 
2018 och eftersträvar en förfl yttning från fokus på 
efterhjälpande insatser, det vill säga där brister eller 
redan inträffade skador genererar behov, till före-
byggande och främjande insatser, där resurser och 
insatser fokuseras på att vidmakthålla och utveckla 
hälsa. Efter avtalets första år är det tydligt att den 
önskade förskjutningen inletts.

Genom systematisk utbildning av chefer och 
skyddsombud ökade medvetenheten om arbetsmiljö. 
Under året genomgick 18 deltagare grundläggande 
arbetsmiljöutbildning och två träffar genomfördes 
på temat friskfaktorer och kränkande särbehandling 
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med samtliga chefer och skyddsombud. SAM-syning 
är en annan insats för ökad medvetenhet och kvali-
tetssäkring av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
förvaltningarna, där 18 chefer från för- och grund-
skoleförvaltningen deltog. 

 Chefsförsörjning
 I en beslutad defi nition av rollen som chef formule-
ras vad som förväntas av ett ledarskap i Mora kom-
mun. Målet är att chefer ska ha aktuell kompetens 
samt bra förutsättningar och relevant stöd i sitt upp-
drag. Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram med 
defi nitionen som utgångspunkt startade 2018 och 
93 chefer har genomfört eller påbörjat programmet 
som pågår till 2020. För att chefer i Mora kommun 
ska kunna utöva det förväntade ledarskapet kart-
lades sociala och organisatoriska förutsättningar. 
Med utgångspunkt från kartläggningen tas en hand-
lingsplan fram med förslag på åtgärder för att för-
bättra förutsättningarna. 

I samarbete med Högskolan Dalarna och fl era 
Dalakommuner medverkade Mora i partnersam-
verkan för forskningsbaserad utveckling av det 
offentliga ledarskapet. Inom samverkan deltog 3 
chefer och 5 chefstalanger i kvalifi cerade ledarskaps-
utbildningar.

Kommunstyrelsen genomförde 3 strategiska 
chefsrekryteringar: chef för kultur- och fritids-
förvaltningen, vikarierande personalchef och upp-
handlingschef (med tillträde 2020).

 Lönebildning
 Fokus låg även fortsättningsvis på att utveckla löne-
bildningen med målet att den integreras i verk-
samhetsplaneringen. Medarbetarens resultat och 
löneutveckling knyts samman, så att det positiva 
sambandet mellan lön, motivation och resultat 
befästs. I löneöversynen prioriterades särskilt legi-
timerade lärare i årskurserna 7–9 och gymnasiet för 
att möta kompetensbehovet. I enlighet med hand-
lingsplanen för jämställda löner gjordes satsningar 
för kvinnliga enhetschefer i socialförvaltningen. 

 Likabehandling och bemötande
 Att formulera tydliga riktlinjer och rutiner för före-
byggande och främjande arbete påbörjades. Arbetet 
ska verka för lika rättigheter och möjligheter samt 
motverka diskriminering. En utgångspunkt är att 
rutinerna ska gynna ett systematiskt arbetssätt, som 
samverkar med rutinerna för systematiskt arbets-
miljöarbete  där det är möjligt . 

Policyn och rutindokumentet  Kränkande sär-
behandling  reviderades och benämns nu  Policy och 
rutin – kränkande särbehandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier . Det omfattar utöver lagkraven 
i arbetsmiljölagen  även  lagkraven gällande riktlinjer 
och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier enligt diskrimineringslagen. 

 Personalstatistik per den 31 
december 2019
 Antal anställda
 Tillsvidareanställda  2019  2018  2017 

Totalt antal 1 650 1 694 1 660
Varav kvinnor, procent 80,1 80,5 80,2 
Varav män, procent 19,9 19,5 19,8 

 Antal tidsbegränsat anställda med månadslön den 
31 december 2019

 Vikariat  Allmän visstids-
anställning 

 2019  2018  2017  2019  2018  2017 

Totalt antal 63 63 66 80 91 84
Varav kvinnor, procent 81 86 89 68 71 69 
Varav män, procent 19 14 11 32 29 31 

Antalet anställda motsvarade 80,8 personer per 
1 000 kommuninvånare. 

 Årsarbetare  
 2019  2018  2017 

 Totalt Mora kommun 1 691 1 760 1 737
Socialförvaltningen 569 759 756
Gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning 24 24 21
Kommunstyrelseförvaltningen 44 113 110
Överförmyndare i samverkan 5 6 7
Gemensam servicenämnd IS/IT 27 26 25
För- och grundskoleförvaltningen 507 520 513
Gymnasieförvaltningen 197 192 186
Stadsbyggnadsförvaltningen 29 26 26
Tekniska förvaltningen 23 32 34
Kultur- och fritidsförvaltningen 43 34 34
Serviceförvaltningen 223 -- --
 Mora brandkår  --  29  26 

  Timavlönade utförde arbetstid motsvarande 170 
årsarbetare. (Årsarbetare = genomsnittligt mått om 
1 700 timmar per år.)
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 Åldersfördelning

 Åldersfördelning tillsvidareanställda, procent  
 2019  2018  2017 

–29 år 6,0 7,9 8,1 
30–49 år 43,9 44,3 43,7 
50– år 50,0 47,8 48,2 

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda var 
47,5 år och för tidsbegränsat anställda 40,7 år. När 
kommunen planerar framtida kompetensförsörjning 
är det viktigt att beakta att hälften av de tillsvidare-
anställda är 50 år eller äldre och att fördelningen 
mellan åldersgrupperna varit konstant de senaste 
åren.

 Sjukfrånvaro
 2019  2018  2017 

Sjukfrånvaro, procent av total 
arbetstid 6,6 6,6 7,2 
Utbetald sjuklön tkr 
(inklusive karens) 13 275 13 336 13 725

 Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid 
 2019  2018  2017 

Totalt 6,6 6,6 7,2 
Varav >60 dagar 41,1 45,1 42,9

Kvinnor 7,3 7,4 8,0 
Män 4,2 4,0 4,5 

–29 år 7,2 6,8 8,2
30–49 år 6,6 6,3 7,3
50– år 6,4 6,8 6,9

 Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 
 2019  2018  2017 

Socialförvaltningen 9,6 8,9 10,4
Gemensam myndighetsutövning 6,6 5,7 5,4
Kommunstyrelseförvaltningen 6,1 7,3 8,4
För- och grundskoleförvaltningen 5,4 5,4 5,2
Gymnasieförvaltningen 2,9 3,1 3,4
Stadsbyggnadsförvaltningen 2,2 3,7 1,4
Tekniska förvaltningen 1,3 3,9 4,1
Kultur- och fritidsförvaltningen 2,8 3,8 1,1
Serviceförvaltningen 7,8 -- --

Kvinnornas sjukfrånvaro fortsatte att minska medan 
männens ökade. Sjukfrånvaron bland de yngre med-
arbetarna ökade. Både kort- och långsiktiga åtgär-
der har vidtagits för att häva den tidigare negativa 
utvecklingen.

 Sysselsättningsgrad och medellön
 Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst var 
69,0 procent. Andelen ökar stadigt år från år (68,2 
procent 2018). Fördelning efter kön enligt följande:

 2019  2018  2017 

Kvinnor, procent 66,7 65,0 63,7 
Män, procent 78,7 81,6 80,5

Det finns en handlingsplan för hur andelen med-
arbetare som arbetar heltid ska öka 2018–2021. Syf-
tet är att ta tillvara befi ntlig kompetens på ett bättre 
sätt och minska rekryteringsbehovet. 

Medellönen för tillsvidareanställda var 31 013 
kronor och fördelades efter kön enligt följande:

 Medellön tillsvidareanställda 
 2019  2018  2017 

Kvinnor 30 658 29 674 28 361
Män 32 477 31 417 30 287
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Resultaträkning

(tkr)  KOMMUNEN   KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 394 501 366 341 563 418 541 668
Verksamhetens kostnader 2 – 1 606 854 – 1 531 091 – 1 711 387 – 1 640 571
Avskrivningar 3 – 48 383 – 51 168 – 85 438 – 85 531
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 1 260 736 – 1 215 918 – 1 233 407 – 1 184 434

Skatteintäkter 4 975 540 949 146 975 540 949 146
Generella statsbidrag och utjämning 5 284 597 266 272 284 597 266 272
VERKSAMHETENS RESULTAT – 599 – 500 26 730 30 984

Finansiella intäkter 6 15 841 21 475 13 023 18 973
Finansiella kostnader 7 – 5 544 – 6 438 – 11 509 – 128 402
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 9 698 14 537 28 244 – 78 445

Skatt 0 0 – 3 836 20 103
ÅRETS RESULTAT 8 9 698 14 537 24 408 – 58 342
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Kassafl ödesanalys

(tkr) KOMMUNEN   KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 9 698 14 537 24 408 – 58 342
Justering för av- och nedskrivningar 3 48 383 51 168 85 438 85 531
Justeringar för gjorda avsättningar 9 8 916 3 796 9 434 4 150
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 1 053 – 709 4 831 – 21 986
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 68 050 68 792 124 111 9 353

Ökning/minskning kortfristiga fordringar – 43 457 8 179 – 39 948 – 21 019
Ökning/minskning förråd och varulager – 7 868 – 24 203 – 7 868 – 24 203
Ökning/minskning kortfristiga skulder 22 601 28 738 36 903 27 284
Kassafl öde från den löpande verksamheten 39 326 81 506 113 198 – 8 585

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 – 129 748 – 109 867 – 227 597 – 213 334
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 7 010 10 7 068 10
Investering i fi nansiella anläggningstillgångar 13 0 – 45 262 0 – 262
Förändring av fi nansiella anläggningstillgångar 14 25 000 0 0 0
Kassafl öde från investeringsverksamheten – 97 738 – 155 119 – 220 529 – 213 586

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändringar av räntebärande skulder 70 000 45 000 104 993 186 004
Förändring av övriga långfristiga skulder 8 491 24 596 19 521 32 454
Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0
Förändring av långfristiga fordringar 829 6 090 801
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 78 491 70 425 130 604 219 259

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Genomfart Mora – 19 217 – 19 217

ÅRETS KASSAFLÖDE 862 – 3 188 4 056 – 2 912
Likvida medel vid årets början 205 788 208 976 206 079 208 991
Likvida medel vid årets slut 206 650 205 788 210 135 206 079
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(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
    Dataprogram och ledningsrätter 15 0 0 632 804
Materiella anläggningstillgångar
    Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 839 692 826 200 1 990 414 1 938 674
    Maskiner och inventarier 17 214 201 153 337 242 976 170 949
    Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
    Aktier och andelar i dotterbolag 18 75 872 100 872 2 872 2 872
    Övriga aktier och andelar 19 19 209 19 209 19 759 19 759
    Långfristiga fordringar 20 23 417 4 200 37 991 7 934
Summa anläggningstillgångar 1 172 391 1 103 818 2 294 644 2 140 992

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 21 100 989 93 121 100 989 93 121
Fordringar 22 152 025 108 569 154 874 131 121
Kortfristiga placeringar 23 173 678 159 500 173 678 159 500
Kassa och bank 24 32 972 46 288 36 458 46 578
Summa omsättningstillgångar 459 664 407 478 465 999 430 320

SUMMA TILLGÅNGAR 1 632 055 1 511 296 2 760 643 2 571 312

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 25
Årets resultat 9 698 14 537 24 408 – 58 342
Resultatutjämningsreserv 58 171 58 171 58 171 58 171
Pensionsreserv 145 700 145 700 145 700 145 700
Övrigt eget kapital 656 857 637 994 677 476 731 489
Summa eget kapital 870 426 856 402 905 755 877 018

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 75 484 66 569 79 429 69 996
Övriga avsättningar 0 0 17 047 2 406
Summa avsättningar 75 484 66 569 96 476 72 402

SKULDER
Långfristiga skulder 27 392 143 316 924 1 446 305 1 325 062
Kortfristiga skulder 28 294 002 271 401 312 106 296 829
Summa skulder 686 145 588 325 1 758 411 1 621 891

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 632 055 1 511 296 2 760 643 2 571 312

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna

29
442 578 458 132 444 537 460 256

Övriga ansvarsförbindelser 30 987 903 992 837 14 073 13 973

Balansräkning
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Från och med 2019 värderas fi nansiella instrument till verkligt 
värde istället för som tidigare, till anskaffningsvärde. 
Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och 
verkligt värde vid ingången av 2019 redovisas direkt mot eget 
kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.

Enligt ÅR Justering 
Balansräkning (tkr) IB 2019 UB 2018 UB-IB

Tillgångar
Kortfristiga placeringar 163 825 159 500 +4 325

Eget kapital
Årets resultat 15 890 14 537 +1 353
Övrigt eget kapital 844 837 841 865 +2 972
Summa eget kapital 860 727 856 402  +4 325

Justerad ÅR Enligt ÅR Justering 
Resultaträkning (tkr) 2018 2018 2018

Finansiella intäkter 22 828 21 475 +1 353

Årets resultat 15 890 14 537 +1 353
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(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 24 412 23 598 24 412 23 598 
Taxor och avgifter 40 585 41 204 77 769 84 652 
Hyror och arrenden 50 313 47 717 176 568 169 820 
Bidrag 226 331 193 159 227 222 193 159 
Försäljning av verksamheter 52 848 60 454 53 727 61 449 
Övrigt 12 209 3 720 8 990 
Summa intäkter 394 501 366 341 563 418 541 668

Not 2 Verksamhetens kostnader
Inköp av inventarier mindre värde – 4 816 – 5 758 – 4 816 – 5 758
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 85 – 351 – 343 – 351
Lämnade bidrag – 62 065 – 38 976 – 40 902 – 38 976
Köp av huvudverksamhet – 221 259 – 219 811 – 245 836 – 248 711
Löner och ersättningar – 685 351 – 681 299 – 711 937 – 695 264
Sociala avgifter – 226 303 – 225 476 – 234 367 – 229 703
Pensionskostnader – 58 982 – 58 076 – 61 735 – 61 114
Övriga personalkostnader – 912 – 205 – 912 – 205
Lokal- och markhyror – 61 312 – 58 411 – 15 636 – 3 746
Fastighetskostnader/-entreprenader – 86 759 – 49 417 – 122 529 – 92 537
Bränsle, energi och vatten – 19 733 – 19 176 – 43 273 – 42 899
Hyra leasing anläggningstillgång – 16 398 – 16 999 – 17 314 – 17 825
Förbrukningsinventarier – material – 40 123 – 36 907 – 46 551 – 45 403
Kontorsmaterial, trycksaker – 2 685 – 2 012 – 2 685 – 2 012
Reparation, underhåll – 4 644 – 4 146 – 10 412 – 4 146
Tele- och it-kommunikation – 2 851 – 4 985 – 2 851 – 4 985
Kostnad för transportmedel – 7 396 – 7 872 – 8 347 – 7 872
Transporter och resor – 16 448 – 14 353 – 28 973 – 14 353
Representation – 1 145 – 1 515 – 1 145 – 1 515
Annonser reklam – 2 388 – 2 339 – 2 388 – 2 339
Försäkringsavgifter och riskkostnader – 4 723 – 4 875 – 4 723 – 4 875
Övriga främmande tjänster – 68 323 – 66 092 – 71 446 – 66 340
Tillfälligt inhyrd personal 0 – 805 0 – 805
Diverse kostnader – 12 153 – 11 235 – 32 266 – 48 838
Nedskrivningar och utrangeringar 0 0 0 0
Summa kostnader – 1 606 854 – 1 531 091 – 1 711 387 – 1 640 571

Kostnad för revision 860 909 860 909
varav kostnad för revisionskonsulter 597 678 597 678
andel kostnad för redovisningsrevision av total 
kostnad (%)  21 

Noter
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(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning byggnader och anläggningar – 35 146 – 36 725 – 68 267 – 68 720
Avskrivning maskiner och inventarier – 13 237 – 14 443 – 16 999 – 16 507
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 172 – 304
Summa avskrivningar – 48 383 – 51 168 – 85 438 – 85 531

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 983 822 953 354 983 822 953 354
Preliminär slutavräkning innevarande år 480 – 3 876 480 – 3 876
Slutavräkningsdifferens föregående år – 8 762 – 332 – 8 762 – 332
Summa skatteintäkter 975 540 949 146 975 540 949 146

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 194 582 189 590 194 582 189 590
Kostnadsutjämning – 12 419 – 10 033 – 12 419 – 10 033
Regleringsbidrag/-avgift 14 296 3 201 14 296 3 201
Strukturbidrag 2 280 2 279 2 280 2 279
LSS-utjämning 27 507 16 949 27 507 16 949
Kommunal fastighetsavgift 52 370 52 788 52 370 52 788
Välfärdsmedel 5 981 6 657 5 981 6 657
Byggbonus 0 2 264 0 2 264
Tillfälligt stöd med anledning av fl yktingsituationen 2 577 0 2 577
Summa generella statsbidrag och utjämning 284 597 266 272 284 597 266 272

Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter 76 54 232 195
Ränteintäkter kundfordringar 69 58 69 58
Realisationsvinst pensionsfond 3 923 15 515 3 923 15 515
Verkligt värde pensionsfond 6 586 6 586
Borgensavgift 2 990 2 658 16 15
Återbäring Kommuninvest 2 197 3 105 2 197 3 105
Övriga fi nansiella intäkter 0 85 0 85
Summa fi nansiella intäkter 15 841 21 475 13 023 18 973

Not 7 Finansiella kostnader
Förlust avyttring pensionsfond – 656 – 1 797 – 656 – 1 797
Räntekostnader lån – 2 823 – 2 706 – 8 788 – 124 670
Ränta på pensionsskuld – 1 736 – 1 327 – 1 736 – 1 327
Bankkostnader – 301 – 237 – 301 – 237
Dröjsmålsränta leverantörsskuld – 28 – 7 – 28 – 7
Övriga fi nansiella kostnader 0 – 364 0 – 364
Summa fi nansiella kostnader – 5 544 – 6 438 – 11 509 – 128 402
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Not 8 Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 9 698 14 537 24 408 – 58 342
Samtliga realisationsvinster – 12 0 – 12 0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper – 6 586 – 6 586
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 100 14 537 17 810 – 58 342
Reservering av medel till RUR 0 0 0 0
Användning av medel från RUR 0 0 0 0
Balanskravsresultat 3 100 14 537 17 810 – 58 342

Not 9 Justeringar för gjorda avsättningar
Förändring avsättning till pensioner 7 175 3 055 7 693 3 409
Förändring löneskatt på pensioner 1 741 741 1 741 741
Förändring ränta på avsättning till pensioner 0 0 0 0
Förändring obeskattade reserver 0 0 0 0
Summa 8 916 3 796 9 434 4 150

Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Nedskrivning fi nansiella tillgångar 0 – 334 0 – 334
Justering ingående balans, verkligt värde 4 325 4 325
Realisationsvinster omsättningstillgångar 0 0 0
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Utrangering materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Återföring av investeringsbidrag – 3 272 – 2 423 – 3 272 – 2 423
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 2 048 3 778 – 19 229
Summa 1 053 – 709 4 831 – 21 986

Not 11 Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar 92 474 71 317 178 116 170 686
Investering i maskiner och inventarier 37 274 38 550 49 481 42 648
Summa 129 748 109 867 227 597 213 334

Not 12 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 010 10 7 068 10
Summa 7 010 10 7 068 10

Not 13 Investering i fi nansiella anläggningstillgångar
Investering i aktier i dotterbolag 0 45 000 0 0
Investeringar i aktier 0 262 0 262
Summa 0 45 262 0 262

Not 14 Förändring av fi nansiella anläggningstillgångar
Försäljning bostadsrätter 0 0 0 0
Försäljning aktier 
Återbetalning aktieägartillskott 25 000 0 0 0
Summa 25 000 0 0 0
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Not 15 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 0 0 2 393 2 393
Ackumulerade avskrivningar 0 0 – 1 761 – 1 589
Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0
Bokfört värde 0 0 632 804

Immateriella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början 0 0 804 1 108
Investeringar 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 – 172 – 304
Redovisat värde vid årets slut 0 0 632 804

Not 16 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 473 516 1 476 102 3 076 519 3 007 737
varav omklassifi cering till maskiner och inventarier – 43 472 – 43 472
Omklassifi cering till maskiner och inventarier – 6 921 – 6 921
Ackumulerade avskrivningar – 581 043 – 604 046 – 1 056 245 – 1 046 984
Ackumulerade upp- och nedskrivningar – 45 860 – 45 860 – 22 937 – 22 079
Bokfört värde 839 692 826 200 1 990 414 1 938 674

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 826 200 793 012 1 938 674 1 838 113
Post från föregående år – 257
Omklassifi cering till maskiner och inventarier – 43 472 – 43 472
Redovisat värde efter omklassifi cering 782 728 1 894 945
Investeringar 92 474 71 317 163 242 170 686
Omklassifi cering till omsättningstillgångar – 1 390 0 – 1 390
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar – 364 0 – 364 0
Nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Avskrivningar – 35 146 – 36 739 – 67 409 – 68 733
Redovisat värde vid årets slut 839 692 826 200 1 990 414 1 938 674

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Verksamhetsfastigheter 587 393 588 689
Publika fastigheter 114 233 140 333
Fastigheter för annan verksamhet 17 569 17 569
Pågående om- och tillbyggnad 105 065 64 176
Exploateringsfastigheter 15 432 15 432
Bokfört värde 839 692 826 200
Avskrivningstider 15–50 år 15–50 år 15–60 år 15–60 år

Linjär avskrivning tillämpas för 
samtliga byggnader och anläggningar.
Genomsnittlig nyttjandeperiod 22,27 21,59 28,11 26,74
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Not 17 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde 490 166 423 122 592 098 510 263
varav omklassifi cering till mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 43 472 43 472
Omklassifi cering till mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 6 921 6 921
Ackumulerade avskrivningar – 282 886 – 269 785 – 356 043 – 339 314
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 214 201 153 337 242 976 170 949

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 153 337 129 216 170 949 144 794
Omklassifi cering till mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 43 472 43 472
Redovisat värde efter omklassifi cering 196 809 214 421
Investeringar 37 274 38 550 52 064 42 648
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar – 6 645 0 – 6 645 0
Nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Avskrivningar – 13 237 – 14 429 – 16 864 – 16 493
Redovisat värde vid årets slut 214 201 153 337 242 976 170 949

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Inventarier 213 160 146 078
Bilar och transportmedel 1 041 7 259
Bokfört värde 214 201 153 337
Avskrivningstider 3–20 år 3–20 år 3–20 år 3–20 år

Linjär avskrivning tillämpas 
för samtliga maskiner och inventarier.
Genomsnittlig nyttjandeperiod 
(stadsnätet ingår i inventarier) 37,03 29,32 35,11 30,94

Not 18 Aktier i dotterbolag
Morastrand AB 63 000 88 000 0 0
Moravatten AB 10 000 10 000 0 0
Siljansutbildarna AB 2 872 2 872 2 872 2 872
Summa aktier i dotterbolag 75 872 100 872 2 872 2 872
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Not 19 Övriga aktier och andelar 
Inlandsbanan AB 300 300 300 300
Visit Dalarna 220 220 220 220
Musik vid Siljan 0 0 0 0
AB Dalafl yget 230 230 230 230
Region Dalarna 281 281 281 281
Kommuninvest ekonomisk förening 8 923 8 923 8 923 8 923
Grönklittsgruppen AB 9 140 9 140 9 140 9 140
VÄMO AB 0 0 0 0
Övriga aktier och andelar 24 24 574 574
Lisselby/Balder, bostadsrätt 48 48 48 48
Inera AB/SKR 43 43 43 43
Summa 19 209 19 209 19 759 19 759

Not 20 Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån 4 200 4 200 4 200 4 200
AB Dalatrafi k 0 0 0 0
Övrigt 0 0 14 574 3 734
Genomfart Mora 19 217 19 217
Summa 23 417 4 200 37 991 7 934

Not 21 Förråd med mera
Tomtmark för försäljning 100 989 93 121 100 989 93 121
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Summa 100 989 93 121 100 989 93 121

Not 22 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 27 563 15 749 11 366 28 746
Fordringar hos staten 1 799 1 751 1 799 1 751
Avräkningskonton – 53 3 – 53 3
Andra kortfristiga fordringar 873 630 14 507 8 465
Fordringar moms 12 355 12 569 14 114 12 569
Förutbetalda kostnader 20 533 13 659 24 043 15 379
Upplupna intäkter 39 584 22 210 39 584 22 210
Upplupen fastighetsavgift 49 371 41 998 49 371 41 998
Skattefordran 0 0 144 0
Summa 152 025 108 569 154 874 131 121

Not 23 Kortfristiga placeringar
Ingående värde 159 500 159 500
Byte av redovisningsprincip, värdering verkligt värde 4 325 4 325
Årets transaktioner 9 853 9 853
Utgående värde 173 678 173 678

Bokförda värden
Räntebärande fonder 16 753 20 997 16 753 20 997
Aktiefonder 10 457 20 090 10 457 20 090
Strukturerade produkter 140 605 113 413 140 605 113 413
Alternativa tillgångar 5 863 5 000 5 863 5 000
Redovisade värden vid årets slut 173 678 159 500 173 678 159 500
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Marknadsvärden
Räntebärande fonder 16 753 20 605 16 753 20 605
Aktiefonder 10 457 23 805 10 457 23 805
Strukturerade produkter 140 605 106 554 140 605 106 554
Alternativa tillgångar 5 863 5 610 5 863 5 610
Marknadsvärde vid årets slut 173 678 156 574 173 678 156 574

Orealiserad kursvinst 6 586 – 2 926 6 586 – 2 926

Not 24 Kassa och bank
Koncernkonto
Mora kommun 1 194 14 303 0 0
Morastrand AB 12 140 13 309 0 0
Moravatten AB 18 622 13 646 0 0
Siljansutbildarna AB 2 984 2 984 0 0
Summa 34 940 44 242 0 0

Övriga bankkonton
Kassa 45 114 45 114
Plusgiro – 2 592 792 35 834 45 324
Bank 579 1 140 579 1 140
Summa – 1 968 2 046 36 458 46 578

Summa kassa och bank 32 972 46 288 36 458 46 578

Not 25 Eget kapital
Ingående eget kapital, enligt
fastställd balansräkning 856 402 877 022
Byte av redovisningsprincip för värdering 
av fi nansiella instrument 4 325 4 325
Årets resultat 9 698 24 408
Utgående balans 870 426 905 755

Eget kapital 870 426 856 402 905 755 877 018
varav öronmärkt för pensioner
2005 – 12 600 – 12 600 – 12 600 – 12 600
2006 – 10 400 – 10 400 – 10 400 – 10 400
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
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Not 26 Specifi kation – avsatt till pensioner 
Särskild avtals-/ålderspension 1 573 8 333 1 573 8 333 
PA-KL pensioner 2 591 3 147 2 591 3 147 
Förmånsbestämd/kompletterande pension 43 370 37 423 47 315 40 850 
Pensionsbehållning 1 1 1 1 
Pension till efterlevande 1 155 789 1 155 789 
Förtroendevalda 4 877 3 879 4 877 3 879 
Brandkåren Norra Dalarna 7 180 7 180 
Summa pensioner 60 747 53 572 64 692 56 999 
Löneskatt 14 737 12 997 14 737 12 997 
Summa avsatt till pensioner 75 484 66 569 79 429 69 996 

Antal visstidsförordnanden
Politiker 1 1 
Tjänstemän 0 0 

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 66 569 62 772 69 996 65 846
Nya förpliktelser under året, varav:
    Nyintjänad pension 6 909 5 818 7 427 6 171
    Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 736 1 327 1 736 1 327
    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0
    Pension till efterlevande 574 0 574 0
    Övrig post – 6 981 – 2 208 – 6 981 – 2 208
Årets utbetalningar – 2 243 – 1 882 – 2 243 – 1 882
Brandkåren Norra Dalarna 7 180 7 180
Förändring av löneskatt 1 740 742 1 740 742
Utgående avsättning 75 484 66 569 79 429 69 996

Aktualiseringsgrad (%)(%) 96 96 96 96

Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 2 tkr per den 31 december 2019. 
Visstidspension har utbetalats till en förtroendeman under 2019.
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Not 27 Långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter som regleras över fl era år
Anslutningsavgifter stadsnät 39 685 32 762 79 990 62 036
Investeringsbidrag 27 458 29 162 27 458 29 162
Summa förutbetalda intäkter 67 143 61 924 107 448 91 198

Lån i banker och kreditinstitut 325 000 255 000 1 338 857 1 233 864
Summa lån 325 000 255 000 1 338 857 1 233 864

Summa långfristiga skulder 392 143 316 924 1 446 305 1 325 062

Förfall av lån inom 1 år 40 000 20 000 222 000 131 830
Förfall inom 1–5 år 195 000 145 000 820 000 882 034
Förfall senare än 5 år 90 000 90 000 256 830 220 000
Summa 325 000 255 000 1 298 830 1 233 864

Genomsnittlig upplåningsränta (%) 0,9 1,3 0,7 2,9
Genomsnittlig räntebindning (år) 2,5 år 2,9 år 2 2 år 2,1 år
Genomsnittlig kapitalbindning (år) 3,6 år 4,1 år 3,0 år 3,1 år

Not 28 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 60 270 60 803 84 325 85 625
Moms och punktskatter 3 709 2 213 3 817 2 213
Källskatt 14 698 14 863 14 698 14 863
Kvarskatt 1 089 679 1 089 679
Upplupen pensionskostnad individuell del 29 001 29 662 29 001 29 662
Upplupen löneskatt individuell del 7 036 7 196 7 036 7 196
Semesterlön 35 450 37 921 35 450 52 774
Upplupna löner 10 237 9 766 11 578 14 752
Upplupna sociala avgifter 17 887 18 679 19 428
Upplupna räntor 316 262 920 398
Förutbetalda skatteintäkter och statsbidrag 9 516 8 346 9 516 8 346
Förutbetalda intäkter 9 060 11 022 19 977 21 613
Upplupna kostnader 44 330 22 091 53 876 29 671
Avräkningskonto arbetsgivaravgift 17 151 17 388 17 151 18 092
Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0
Morastrand AB, del i koncernkonto 12 140 13 309 0 0
Moravatten AB, del i koncernkonto 18 623 13 646 0 0
Siljansutbildarna AB, del i koncernkonto 2 984 2 984 2 984 2 984
Övrigt 505 571 1 260 7 960
Summa 294 002 271 401 312 106 296 829
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Not 29 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
Specifi kation – pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar
Intjänad pensionsrätt 292 433 298 774 294 121 300 645
Särskild avtalspension 756 1 314 756 1 314
Livränta 16 173 17 132 16 173 17 132
Utgående pension till efterlevande 4 339 3 750 4 339 3 750
PA-KL och äldre utfästelser 41 671 47 719 41 671 47 719
Brandkåren Norra Dalarna 799 799
Summa pensionsförpliktelser 356 171 368 689 357 859 370 560
Löneskatt 86 407 89 444 86 407 89 444
Summa pensionsförpliktelser och löneskatt 442 578 458 132 444 265 460 003

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse 458 132 496 856 460 003 498 706
Aktualisering 0 0 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 10 673 8 991 10 673 8 991
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
Övrig post – 2 158 – 20 423 – 2 158 – 20 423
Årets utbetalningar – 21 831 – 19 732 – 22 015 – 19 711
Bromsen 0 0 0 0
Brandkåren Norra Dalarna 799 799
Summa pensionsförpliktelser 445 615 465 692 447 302 467 563
Förändring av löneskatt på pensionsförpliktelser – 3 037 – 7 560 – 3 037 – 7 560
Utgående ansvarsförbindelser 442 578 458 132 444 265 460 003

Övriga ansvarsförbindelser
Fastigo 0 0 272 253
Summa övriga ansvarsförbindelser 0 0 272 253

Summa ansvarsförbindelser 442 578 458 132 444 537 460 256
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Not 30 Borgensförbindelser
Återstående borgensbelopp
Borgen gentemot kommunens företag
   Morastrand AB 785 000 810 034 0 0
   Moravatten AB 188 830 168 830 0 0
Summa 973 830 978 864 0 0

Borgen gentemot andra
   Bostadsrättsföreningar 6 923 6 996 6 923 6 996
   AB Dalafl yget  667 0 667 0
   Idrottsföreningar 5 582 5 762 5 582 5 762
   Övriga föreningar 700 1 000 700 1 000
   Daghemskooperativ 201 215 201 215
Summa 14 073 13 973 14 073 13 973

Summa borgensförbindelser 987 903 992 837 14 073 13 973

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 430 481 1 450 969 458 610 474 229

Övriga förpliktelser
Koncernkontokredit 80 000 50 000

Som säkerhet för kommunens borgensåtagande gentemot Morastrand AB innehar kommunen pantbrev i fastigheter tillhörande 
bolaget à 109 859 tkr. Mora kommun har i juli 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per den 31 december 2019 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den fi nansiella effekten av Mora kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31 december 2019 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 403 465 356 308 kronor och totala tillgångar till 408 218 057 625 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 1 291 207 269 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 306 417 305 kronor.

Not 31 Leasing
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 3 år
Minimileaseavgifter
Med förfall inom 1 år 12 139 13 089 13 164 13 990
Med förfall inom 1–5 år 13 656 15 010 14 468 15 304
Med förfall senare än 5 år 0 10 2 053 2 017
Summa 25 795 28 109 29 685 31 311
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Finansiella nyckeltal

Kommunen Koncernen

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 31 december 20 470 20 390 20 369 20 279 20 414 20 390 20 369 20 279
Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 61 758 59 633 57 335 54 223 60 420 58 089 55 501 51 068
Skatteintäkter och generella 
statsbidrag per invånare, kr 61 729 59 609 58 923 56 902 61 729 59 609 58 923 56 902
Verksamhetens nettokostnader i procent av 
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 100 100 97 95 98 97 94 90
Finansnetto, tkr 10 297 15 037 11 824 5 904 1 514 – 109 429 – 22 491 – 29 195
Finansnetto i procent av skatteintäkter 
inklusive generella statsbidrag 0,8 1,2 1,0 0,5 0,1 – 9,0 – 1,9 – 2,5
Resultat före extraordinära poster 
i procent av skatteintäkter inklusive 
generella statsbidrag 0,8 1,2 3,7 5,2 2,2 – 6,5 3,9 7,7
Anläggningstillgångar per invånare, kr 57 431 54 135 49 213 47 374 112 405 105 002 98 783 95 514
Omsättningstillgångar per invånare, kr 22 517 19 984 19 375 18 324 22 827 21 104 19 998 18 894
Totala tillgångar per invånare, kr 79 948 74 119 68 587 65 698 135 233 126 107 118 781 114 408
Långfristiga skulder per invånare, kr 15 920 12 506 10 310 9 369 63 624 60 513 51 591 49 995
Skuldsättningsgrad (långfristig) i procent 25 21 20 19 52 51 47 47
Eget kapital per invånare, kr 42 639 42 001 41 331 39 336 44 369 43 012 45 921 43 829
Soliditet (eget kapital i 
procent av totala tillgångar) 53 57 60 60 33 34 39 38
Soliditet (inklusive pensionsskuld 
som ansvarsförbindelse) 26 26 25 22 17 16 18 16
Resultatutveckling i procent 
(resultat/eget kapital) 1 2 5 8 3 – 7 5 9
Kassalikviditet = likvida medel och 
kortfristiga placeringar/kortfristiga 
skulder, i procent 70 76 66 86 67 66 73 61
Betalningsberedskap i 
antal dagar – likvida medel 10 14 20 14 11 14 20 15
Borgensförbindelser per invånare 48 393 48 692 44 550 42 966 689 685 1 306 1 355
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Förvaltade stiftelser
(tkr)
Ändamål Tillgångar Avkastning Utdelning

Utbildning
   grundskola 1 130,3 52,0 34,5
   gymnasieskola 7 470,5 323,9 135,6
   musik 629,9 28,6 14,0
   annat 1 473,8 65,6 40,5
Kulturella 317,9 11,5 0,0
Sociala 1 178,1 48,3 0,0
Övriga 1 195,8 45,9 0,0
Summa 13 396,3 575,8 224,6

Kommunen förvaltar cirka 50 stiftelser, var och en 
med olika ändamålsbestämmelser. 

Stiftelseförvaltning

Medlen placeras i en blandfond hos Swedbank 
med ett särskilt fondkontonummer för varje stiftelse 
knutet till ett avkastningskonto hos banken. Bland-
fonden placerar i svenska och globala aktier samt 
räntebärande instrument. Fördelningen kan variera 
efter förvaltarens bedömning av marknadsläge och 
risk. Blandfonden ger en garanterad utdelning på 5 
procent per år, vilket motsvarar stiftelsernas avkast-
ning under året.

Utdelning från stiftelserna beslutas av varje för-
valtning beroende på ändamål, därav uppdelningen 
på utbildning, kulturella, sociala och övriga ändamål. 
Utdelningen 2019 grundar sig på avkastningen 2018. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Enligt stiftelse-
lagen är kommunen skyldig att lämna årsredovisning 
för Ragnar och Anna Olssons minnesfond, Svea och 
Karl Lärkas stiftelse, Ryssa elverks stipendiefond 
samt Marget och Stig Richardssons stiftelse.
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Redovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och i överensstämmelse med lag 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Avsteg sker dock när det gäller kravet på system-
dokumentation för redovisningssystemet. Ett arbete 
påbörjades 2017 med Orsa och Älvdalens kommu-
ner.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att de ekonomiska tillgångarna tillgodogörs kom-
munen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Fordringar upptas till de belopp varmed de beräk-
nas infl yta.

Tillgångar och skulder upptas till anskaffnings-
värde där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt 
god redovisningssed.

Intäkter
Skatteintäkter
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) 
rekommendation nr 2 redovisas innevarande års 
preliminära skatteinbetalningar, den preliminära 
slutavräkningen för innevarande år och föregående 
års defi nitiva avräkning i bokslutet.

Prognosen baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) decemberprognos i enlighet med 
rekommendationen.

Specialdestinerade, riktade, statsbidrag
Specialdestinerade statsbidrag periodiseras till den 
period och år där kostnaderna som stadsbidraget 
avser är bokförda.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag
Från och med 2009 periodiseras delar av betalade 
anslutningsavgifter för stadsnätet. Anslutnings-
avgifterna ingår i långfristiga skulder och förs varje 
år över i resultatet med 1/20.

Investeringsbidragen redovisas också på detta sätt 
sedan 2013 och periodiseras över anläggningstill-
gångens nyttjandetid.

Övriga intäkter
Barnomsorgsavgifter intäktsförs i samband med fak-
turering, som sker för innevarande månad. Äldre-
omsorgsavgifter faktureras också månadsvis, men 
endast hyran avser innevarande månad. Avgiften 
för hemtjänst, trygghetslarm och måltider avser 
månaden före faktureringen.

Försäljning av varor och tjänster i övrigt redovisas 
vid leverans till kund. Periodisering sker och inkom-
ster intäktsförs det år som intäkterna genereras. 
Även intäkter som fakturerats efter redovisningsåret, 
men som hör till redovisningsåret, bokförs.

Kostnader
Avskrivningar
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kom-
munen: 3, 5, 10, 15, 20, 30 respektive 50 år.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
sker linjärt, vilket innebär med belopp som är lika 
stora under objektets beräknade ekonomiska livs-
längd.

Lånekostnader
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, det 
vill säga att de belastar resultatet för den period de 
uppkommer.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter bokförs i form av beräknade, 
procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen enligt SKR:s rekommende-
rade nivå.

Leasing
Kommunens samtliga avtal är operationella och 
består av leasing- och hyresavtal. I noterna lämnas 
upplysningar om icke uppsägningsbara avtal med en 
avtalstid över 3 år.

Tillämpade 
redovisningsprinciper 
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Övriga kostnader
Huvudregeln är att utgifterna kostnadsförs det år 
förbrukningen sker. Leverantörsfakturor inkomna 
efter årsskiftet, men som hör till redovisningsåret, 
bokförs där det är möjligt på redovisningsåret. För-
väntade kostnader till betydande belopp över 100 
000 kronor bokas upp.

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

Exploateringsredovisning
Intäkter bokförs successivt i takt med att tomtför-
säljning sker och matchas mot kalkylerade kostna-
der. När exploateringsområdet är färdigt och avslu-
tas sker en slutlig avräkning mot faktiska kostnader. 
Resultatjustering för tidigare år görs för sålda tom-
ter när det gäller två exploateringsområden, Ljung-
vägen och Lundstigen. År 2020 ses principerna för 
redovisning av exploateringsområden över.

Finansiella tillgångar
Den pensionsfond som förvaltas för att möta utbe-
talningarna av pensioner intjänade före 1998 klassi-
fi ceras från 2012 som en omsättningstillgång enligt 
gällande rekommendationer. Tidigare klassifi ce-
rades den som en anläggningstillgång.

Från och med 2019 värderas fi nansiella instru-
ment till verkligt värde, istället för som tidigare till 
anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skill-
naden mellan bokfört värde och verkligt värde vid 
ingången av 2019 redovisas direkt mot eget kapital.

År 2019 uppgick de orealiserade vinsterna till 
totalt 6,6 mkr. De redovisas som fi nansiell intäkt och 
påverkar årets resultat.

Kundfordringar
Kundfordringar upptas till det belopp varmed de 
beräknas infl yta. Kundfordringar äldre än ett halvår 
reserveras som osäker fordran.

Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten periodiseras enligt samma principer 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 
garantipensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp 
(kompletterande ålderspension), efterlevande-
pensioner och personer som omfattas av PA-KL 
(främst personer födda 1938 och tidigare). Övriga 
pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som indi-
viduell del, enligt pensionsavtalen PFA 98, KAP-KL 
samt AKAP-KL. Den individuella delen 2019 redo-
visas som en kortfristig skuld och utbetalas i mars 
2020.

Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid samt 
upplupen ersättning för timanställda beräknas och 
skuldförs.

Redovisningsprinciper för kommunkoncernen
I koncernredovisningen ingår de helägda bolagen 
Morastrand AB och Moravatten AB. Från och med 
2019 ingår även Brandkåren Norra Dalarna som 
bildats av Leksands, Mora, Orsa, Vansbro och Älv-
dalens kommuner.

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 16 
sammanställda räkenskaper har kommunen valt att 
inte ta med Nodava AB i sin koncernredovisning, 
eftersom bolagets verksamhet är av obetydlig 
omfattning för kommunen.

En sammanställd redovisning har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda 
värdet på aktier (förvärvat eget kapital) som fi nns i 
kommunens räkenskaper elimineras mot eget kapi-
tal, varefter intjänat kapital räknas in i koncernens 
eget kapital. Obeskattade reserver i bolagen delas 
upp som uppskjuten skatteskuld, 22 procent, och 
resterande del som eget kapital.

Eliminering görs för interna mellanhavanden 
mellan kommun och respektive företag samt före-
tagen emellan. Interna kostnader och intäkter samt 
interna skuld- och fordringsposter elimineras utifrån 
väsentliga belopp. Avskrivningarna i dotterbolagen 
hanteras enligt rådande praxis. Inga justeringar till 
kommunens redovisningsprinciper skedde, eftersom 
eventuella skillnader bedömdes vara oväsentliga.
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Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstill-
gångar.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen och hur den för-
ändrats under året. Tillgångarna visar hur kom-
munen 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 anläggnings-
kapital (bundet kapital i anläggningar med mera) 
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- 
och investeringsändamål).

Kassafl ödesanalys
Visar hur årets löpande verksamhet och investe-
ringar har fi nansierats och hur verksamhetens lik-
vida ställning har påverkats. 

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

Kapitalkostnader
Benämning av internränta och avskrivning som verk-
samheter erlägger till fi nansförvaltningen som ersätt-
ning för de medel som fi nansierat en investering.

Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder hänförbara till den löpande verk-
samheten och som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala 
skulder i rätt tid).

Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kort-
fristiga skulder.

Betalningsberedskap i antal dagar:
Likvida medel = (likvida medel/verksamhetens 

nettokostnad) x 365.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
bidrag med mera.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar.

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 redo-
visningsperioder till vilka de hör.

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

Resultatutveckling
Årets resultat/eget kapital.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder. Rörelsekapitalet är den del av eget 
kapital som används för att fi nansiera löpande verk-
samhet.

Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala till-
gångarna, det vill säga graden av egenfi nansierade 
tillgångar. Visar kommunens fi nansiella styrka.

Ord- och 
begreppsförklaring
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Driftsredovisning

DRIFTSREDOVISNING PER STYRELSE/NÄMNDER
(tkr) REDOVISAT  2019 2018
Styrelse/nämnder Budgetram Intäkter Kostnader Resultat Resultat

Revisorer 909 0 – 861 48 0
Kommunstyrelse 100 953 10 071 – 109 335 1 689 4 481
Gemensam överförmyndare 0 4 229 – 4 229 0 2
Valnämnd 200 490 – 571 119 190
Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 31 987 – 31 987 0 0
Byggnadsnämnd 12 060 13 189 – 24 513 736 631
Tekniknämnd 33 654 153 146 – 193 621 – 6 821 – 3 438
Kultur- och fritidsnämnd 46 230 6 468 – 52 879 – 181 622
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 4 782 0 – 5 173 – 391 – 281
Servicenämnd 3 255 61 070 – 65 639 – 1 314
För- och grundskolenämnd 371 198 48 593 – 419 042 749 – 4 454
Gymnasienämnd 95 140 229 102 – 335 847 – 11 605 – 4 395
Socialnämnd 518 777 113 439 – 668 632 – 36 416 – 39 624
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 0 17 155 – 17 155 0 21
Finansförvaltning verksamhet 18 900 30 449 – 44 667 4 682 230

Summa styrelse/nämnder 1 206 058 719 388 – 1 974 151 – 48 705 – 46 015

Finansförvaltning – 1 206 058 1 603 159 – 338 698 58 403 60 552

Total driftsredovisning 0 2 322 547 – 2 312 849 9 698 14 537
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING PER STYRELSE/NÄMNDER
(tkr) REDOVISAT 2019 2018
Styrelse/nämnder Inkomster Utgifter Netto Budget Avvikelse Redovisat

Netto Netto Netto

Kommunstyrelse 0 – 13 – 13 0 – 13 – 3 122
Byggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0
Tekniknämnd 0 – 118 730 – 118 730 – 123 150 4 420 – 98 243
Kultur- och fritidsnämnd 0 0 0 0 0 – 214
Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 – 8 732 – 8 732 – 3 840 – 4 892 – 6 191
För- och grundskolenämnd 0 – 770 – 770 – 700 – 70 – 478
Gymnasienämnd 0 – 709 – 709 – 720 11 – 1 386
Socialnämnd 0 – 594 – 594 – 2 450 1 856 – 233
Finansförvaltning 0 – 200 – 200 0 – 200 – 233

Summa styrelse/nämnder 0 – 129 748 – 129 748 – 130 860 1 112 – 109 867
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 Sammanfattning
 Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen gran-
ska all verksamhet i den omfattning som följer av 
god redovisningssed. Roll och ansvar är fastställda 
och framgår av kommunallagen, revisionsreglemen-
tet och SKR:s riktlinjer God redovisningssed i kom-
munal verksamhet. Den kommunala verksamhetens 
mål, inriktning och omfattning fastställs varje år av 
kommunfullmäktige i kommunplanen. Revision-
ens roll är att granska om nämnder, styrelser och de 
enskilda ledamöterna uppfyllt fullmäktiges mål och 
direktiv. Syftet är också att se om verksamheterna 
bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt till-
fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen är tillräcklig i nämn-
derna och styrelsen.

 Verksamhet
 Följande granskningar genomfördes 2019: 
• grundläggande granskning av styrelse och 

nämnder – ansvarsutövande 
• granskning av socialnämndens styrning, ledning 

och uppföljning
• granskning av kommunstyrelsens styrning och 

ledning av kommunens hållbarhetsarbete
• granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
• samgranskning av vårdkedjan för personer med 

psykisk funktionsnedsättning.

Granskningarna utgör ett underlag för revisions-
berättelsen som lämnas till fullmäktige. Till revi-
sionsberättelsen bifogas sammanfattande kommen-
tarer över revisionsåret 2019.

 Framtid
 Revisionen följer de förändringar som sker 2020 
med utgångspunkt från de utmaningar kommunen 
har framöver i verksamhet och ekonomi. Revisionen 
fortsätter att granska hur styrelse, nämnder och 
bolag arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

 Kommentar till utfall 
 Revisorerna redovisade ett resultat i linje med beslu-
tad budget.

  Revisorerna

Ordförande: Inge Tomth
Revisorer: Mats Leijon, Susanne Halén, Helen Ekstam, Torbjörn Roos
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Inledning
Kommunstyrelsen har till uppgift att driva de stra-
tegiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Mora 
kommun.

Kommunstyrelsen är formellt en nämnd, men 
har en särställning bland nämnderna i kommunen, 
eftersom den har ett övergripande ansvar för upp-
följning, utveckling och utvärdering av nämndernas 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska även kontrollera 
att kommunfullmäktiges övergripande mål och 
planer följs. Kommunstyrelsen ska ha insyn, uppsikt 
och kontroll över den verksamhet som bedrivs i de 
kommunala bolagen och i de kommunalförbund som 
kommunen är medlem i.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att 
leda, samordna, utveckla och följa upp nämndernas 
arbete vad gäller
• utvecklingen av den kommunala demokratin
• kommunens ekonomi och budgetprocess
• utformningen av kommunens löne- och personal-

politik
• kommunens interna och externa kommunikation
• kommunövergripande strategiska satsningar.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för om -
råden som kansli och utredning, kommunikation, 
HR, strategisk ekonomi och upphandling, samhälls-
utveckling och näringslivsfrågor.

Viktiga händelser under året
• Den första yrkesmässan genomfördes i Mora 

med stort deltagande från näringsliv, regionen, 
kommunen och skolor från Mora, Orsa och Älv-
dalen. Mässan arrangerades inom projektet Mora-
kontraktet.

• Mora kommun var aktiv medfi nansiär av Nyföre-
tagarcentrum i norra Dalarna som öppnade 
under sommaren.

• Kommunen tecknade en markanvisning med 
Skanska för bostäder i Mora. På en del av den 
sanerade marken vid Saxviken genomfördes en 
markanvisningstävling för att skapa fl er bostäder.

• Mora införde omställningsmedel för att stötta 
kommunens verksamheter i en hållbar omställ-
ning. Medlen hanteras i processen Hållbara 
idéer och omfattade 10 mkr till hållbarhet och 
digitalisering. Ett stort antal ansökningar gjor-
des och fl era projekt beviljades medel.

• Kommunen antog en policy för informations-
säkerhet och dataskydd. Policyn är det centrala 
styrdokumentet när ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete etableras inom kommunen.

• Mora kommun antog nya ägardirektiv för Mora-
strand AB och Moravatten AB.

• Från den 1 januari är samverkan på e-arkiv-
området formaliserad via samverkansavtal med 
länets kommuner. Mora kommun ingår i en 
samrådsgrupp för det löpande arbetet och har 
plats i styrgruppen för samverkan, som repre-
sentant för norra Dalarna (Mora, Orsa och Älv-
dalens kommuner).

• I samband med nämndernas nya mandatperiod 
koordinerade och genomförde förvaltningen ett 
utbildningsprogram för de förtroendevalda. 

• Efter någon provsändning hösten 2018 kom 
tv- webbsändningarna från kommunfullmäk-
tige igång i full skala. Sändningarna utveckla-
des efter hand och producerades från samtliga 
möten.

• Kommunen började använda sig av betald 
marknadsföring på Facebook.

• Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal 
bokförings- och redovisningslag, lag om kom-
munal bokföring och redovisning. Den nya lagen 
tillämpas från räkenskapsåret 2019.

• Lagkravet på elektroniska fakturor i offentlig 
sektor har inneburit att fl er leverantörer anslutit 
sig för att skicka elektroniska fakturor till kom-
munen. Att få fl er leverantörer att skicka elek-
troniska fakturor är ett alltid pågående arbete. 
Andelen elektroniska fakturor uppgick 2019 till 
87 procent.

• Ett nytt samverkansavtal i upphandlingsfrågor 
skrevs mellan Orsa och Älvdalen. 

Kommunstyrelsen

Ordförande: Anna Hed
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning: Kommunledningskontoret
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Framåtblick
Under 2020 börjar vägarna E45 och 70 genom cen-
trala Mora att byggas om. Det kommer att prägla för-
valtningen, övriga kommunala verksamheter och hela 
lokalsamhället de kommande åren. Stora krav ställs på 
information, kommunikation, samarbete och fl exibili-
tet för att göra ombyggnaden så smidig som möjligt.

Barnkonventionen som lag ställer krav på kom-
munens verksamheter. Det fi nns en handlingsplan 
som ska sättas i verket. Bland annat behöver kom-
munens styrdokument ses över.

Den negativa utvecklingen av företagsklimatet och 
av kommunens koldioxidutsläpp från resor kräver 
åtgärder.

Infrastrukturfrågor blir allt viktigare för kom-
munens möjligheter till tillväxt och attraktivitet. 
Kommunen behöver hitta nya arbetssätt på området. 

Arbetet i det länsgemensamma e-arkivcentret 
startade den 1 januari och fortsätter med ambitionen 
att Mora kommun ska kunna börja etablera ett 
systematiskt e-arkiveringsarbete.

Etablerandet av ett systematiskt informations-
säkerhetsarbete fortsätter med informationsklass-
ning, anpassningar av organisation och styrdokumen-
tation och för att åstadkomma en ökad medvetenhet 
om informationssäkerhet.

Ett nytt intranät ska förverkligas och medarbetar-
nas digitala arbetsplats utvecklas. 

Kompetensförsörjningen är fortfarande den 
största utmaningen för alla verksamheter.

Nya centrala kollektivavtal för Kommunal och 
AKV (Allmän Kommunal Verksamhet) ska träffas 
2020. Avtalen väntas fokusera på arbetsförutsätt-
ningar såsom arbetstider, arbetsbelastning och 
återhämtning.

Premiär för yrkesmässa i norra Dalarna
För första gången arrangerades en yrkesmässa i Mora för kommunerna i norra Dalarna. Syftet var att skolelever och arbets-
givare ska hitta varandra och att de som går utbildningar ska få upp ögonen för alla yrken som fi nns i norra Dalarna. Omkring 
1 000 elever kom till mässan. Kvinnorna i montern heter Malin Nilsson och Jeanette Gunnarsson.



KOMMUNSTYRELSEN

69

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Kommunstyrelseförvaltningen redovisade samman-
taget ett överskott på 1 688 tkr. Förvaltningen vidtog 
åtgärder för att nå besparingsmålet på 0,5 procent 
för kommunens förvaltningar. Det innebar att för-
valtningen bland annat inte återbesatte vakanser i 
den utsträckning de uppstod och på allmän återhåll-
samhet. I övrigt bestod överskottet i ej använda bud-
geterade medel för näringslivsutveckling, eftersom 
aktiviteter prioriterades där det fanns extern fi nansi-
ering, ej använda budgeterade medel för läsplattor till 
förtroendevalda, minskade avgifter till kommunal-
förbund och i att utfallet för Mora i rörelse var lägre 
än budgeterat. 

Sedan tidigare fanns en ekonomisk utmaning med 
de så kallade strategiska fastigheterna, där ansvaret 
överförts till kommunstyrelsen utan att ramarna 
justerats fullt ut.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 3 405 3 521 – 116 12 482
Övriga intäkter 6 639 9 027 – 2 388 42 761
Summa intäkter 10 044 12 548 – 2 504 55 243
KOSTNADER
Personalkostnader – 35 170 – 37 152 1 982 – 60 974
Lokalkostnader – 7 332 – 6 273 – 1 059 – 8 015
Kapitalkostnader – 924 – 908 – 16 – 934
Övriga kostnader – 65 883 – 69 168 3 285 – 66 558
Summa kostnader – 109 309 – 113 501 4 192 – 136 481
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 99 265 – 100 953 1 688 – 81 238

Per verksamhets område
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Kommundirektör – 28 888 – 25 391 – 3 497 – 8 597
Kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel – 2 079 – 2 900 821 – 4 364
Säkerhets-
samordnare – 1 282 – 1 351 69 – 1 161
Kanslienhet – 8 404 – 9 574 1 170 – 10 754
Politisk verksamhet – 7 277 – 7 556 279 – 7 773
Moras 
överförmyndare – 2 435 – 2 647 212 – 2 396
Integrationsenhet – – 1 688
Utvecklingsenhet – 23 689 – 24 895 1 206 – 23 270
Kostenhet – – – 340
Kommunikations-
enhet – 4 440 – 4 887 447 – 5 001
Ekonomienhet – 6 933 – 8 159 1 226 – 6 398
Upphandlingsenhet – 1 193 – 1 243 50 – 1 194
Personalenhet – 11 605 – 11 258 – 347 – 10 845
Fackliga 
organisationer – 1 039 – 1 092 53 – 833
Summa – 99 265 – 100 953 1 688 – 81 238

Investeringar
Investeringsbudgeten för 2019 var 0 kr. Den största 
avvikelsen avsåg investeringsutgifter för Genom-
fart Mora. Utgifterna avsåg i huvudsak underlag för 
utsmyckning av gång- och cykeltunnlar.

Nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 2019 Redovisat 2018

Id-hanterings-
system 12 502
Högstadium enligt 
utredning 1 –
Summa 13 502
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 Inledning
 Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal till-
synsmyndighet som rekryterar, utbildar och utövar 
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 
Överförmyndarens uppgifter framgår av lag i föräldra -
balken och av förmynderskapsförordningen.

Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen.
Mora kommun samverkar med kommunerna 

Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand kring 
överförmyndarfrågor. Det gemensamma överför-
myndarkansliet har sitt säte i Mora.

 Viktiga händelser under året
 Verksamheten genomgick en organisationsföränd-
ring, vilket gjorde kompetensprofi lerna och arbets-
ordningen tydligare. Ärendena för ensamkommande 
barn har nästintill upphört. Antalet ärenden för 
gamla och sjuka ökade något och följde demogra-
fi n. Komplexiteten i ärendena ökade dock, eftersom 
många unga med neuropsykiatriska diagnoser sökte 
ställföreträdare.

 Framåtblick
 Nu när organisationen har satt sig, håller enheten 
på att se över ärendehanteringssystemet för överför-
myndare. En projektgrupp tillsattes som eventuellt 
ska upphandla ett nytt hanteringssystem. Det ska 
garantera en enhetlig och rättssäker handläggning.

 Ekonomi
Analys av utfall och prognos
 Överförmyndare i samverkan visade ett överskott på 
670 tkr, vilket innebar att överskottet delades upp och 
utanordnades till samverkande kommuner. Vakanser 
var den största anledningen till överskottet.

 Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning  Helår 

2019 
 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

 INTÄKTER 
Riktade statsbidrag 0 0 0 2
Övriga intäkter 4 229 4 899 – 670 4 163
 Summa intäkter  4 229  4 899  – 670  4 165 
 KOSTNADER 
Personalkostnader  – 3 579  – 4 034  455  – 3 508 
Lokalkostnader  – 142  – 264  122  – 142 
Kapitalkostnader
Övriga kostnader  – 508  – 601  93  – 513 
 Summa kostnader  – 4 229  – 4 899  670  – 4 163 
 NETTOKOSTNAD, 
RAM  0  0  0  2 

   Överförmyndare

Överförmyndare : Ola Blumenberg
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
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Inledning
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna 
val och folkomröstningar i kommunen. Vart fjärde 
år sker allmänna val till kommunfullmäktige, region 
och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum vart 
femte år. Organisationen omfattar, förutom val-
nämnden och personal från kommunstyrelseförvalt-
ningen, cirka 115 arvoderade röstmottagare på val-
dagen.

Viktiga händelser under året
I april genomfördes förtidsröstning under en vecka 
med anledning av Falu kommuns omval.

I maj genomfördes Europaparlamentsvalet med 
särskilda insatser för att öka valdeltagandet. Bland 
annat genomfördes förtidsröstning vid Mora gym-
nasium och tiderna för förtidsröstning i Moras byar 
utökades. Valdeltagandet i Mora kommun ökade 
med 6,5 procentenheter i jämförelse med valet 2014.

Vallagens nya bestämmelser om insynsskydd till 
valsedelställen infördes med ett positivt resultat.

Framåtblick
Valnämnden har ingen planerad verksamhet 2020. 
Nästa planerade val är allmänna val till riksdag och 
kommun- och regionfullmäktige 2022. Valnämnden 
börjar preliminärt planera inför valet under 2021.

Ett nytt reglemente för valnämnden bör fastställas 
före valet 2022.

Ekonomi
Valnämnden gjorde ett ekonomiskt överskott på 
120 tkr jämfört med budget. Överskottet berodde 
huvudsakligen på att statsbidraget för valgenom-
förandet utföll högre än budgeterat, mot bakgrund 
av att valnämnden fi ck extra anslag för inköp av 
insynsskydd till valsedelställen. Valnämnden behövde 
inte ta hela anslaget i anspråk. Verksamheten följde i 
allt väsentligt plan i övrigt, utan större avvikelser.

Valnämnd

Ordförande: Nils Carlsson
Förvaltningschef: Peter Karlsson
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 490 313 177 0
Övriga intäkter 0
Summa intäkter 490 313 177 0
KOSTNADER
Personalkostnader – 364 – 363 – 1 – 10
Lokalkostnader – 1 – 100 99 0
Kapitalkostnader 0
Övriga kostnader – 206 – 50 – 156 0
Summa kostnader – 571 – 513 – 58 – 10
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 81 – 200 119 – 10

Per verksamhets område
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Valnämnd – 81 – 200 119 – 10
Summa – 81 – 200 119 – 10
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Inledning
Ett beslut att omorganisera Mora kommuns nämnd- 
och förvaltningsorganisation ledde till att service-
nämnden och serviceförvaltningen bildades den 
1 januari. Hela 2019 var förvaltningen under upp-
byggnad, behoven identifi erades och nya arbetssätt 
introducerades.

Serviceförvaltningen arbetar på uppdrag av 
interna kunder och det mesta av kostnaderna 
täcks av intäkter för utförda uppdrag, tjänster och 
levererade produkter. Grunden för verksamheten är 
att stödja kundens aktiviteter och processer som har 
samband med förvaltningens verksamheter. Målet är 
att även arbeta proaktivt för att förstärka kvaliteten 
i de tjänster som levereras av förvaltningen. För-
valtningen och dess enheter är under uppbyggnad 
och kommer i dialog och samverkan med de interna 
kunderna att utveckla tjänsterna.

Viktiga händelser under året
Eftersom serviceförvaltningen ska vara en intäkts-
fi nansierad verksamhet skapades en service katalog 
(tjänstekatalog), där utbudet av tjänster och kost-
nader presenterades. Under årets senare del startades 
ett verksamhetsplaneringsråd där representanter från 
socialförvaltningen, för- och grundskoleförvaltningen 
och gymnasieförvaltningen sitter med.

Kostchefen gick i pension och den nya chefen 
till trädde under sommaren. Internserviceenhetens 
nya chef började i september. Bemanningscenter 
organiserades om och en ny chefsnivå tillkom med 
en avdelningschef som högsta ansvarig. Även en ny 
förvaltningsdirektör och en samordnare rekryterades.

Bemanningscenter
Den 1 januari gick bemanningsenheten över från 
socialförvaltningen till den nybildade serviceförvalt-
ningen med ett utökat uppdrag. Från att tidigare ha 
haft ansvar för att boka vikarier till stöd och vård och 
omsorg fi ck enheten även ansvar för rekrytering och 
bokning av vikarier till kostenheten och skolan samt 
ansvar för LAS-hanteringen. I april tog bemannings-
enheten över kostenhetens vikariehantering. Då fl yt-
tades även en administratör över, vars tidigare roll 
övergick till bemanningsadministratör, och en pool-
anställd kock fl yttades över till bemanningsenheten.

Bemanningsenheten bytte namn till bemannings-
center den 1 augusti. I oktober anställdes två enhets-
chefer och en bemanningsadministratör.

På verksamhetsplaneringsrådet i november beslu-
tades att bemanningscenter ska bemanna upp till 90 
dagar från och med den 1 januari 2020. I december 
skrevs nya avtal för cirka 140 timvikarier i för- och 
grundskoleförvaltningen och gymnasieförvaltningen. 
Bemanningsadministratörerna lade upp vikarierna i 
schema och bemanning samt lade till kompetenser i 
systemet.

En servicekatalog utarbetades där det är framräknat 
att varje vikarietimme kostar 21 kr (2020 års prisnivå) 
utöver vikariens eller ersättarens ordinarie timlön.

Kostenhet
En ny matsedel utvecklades för skolor och förskolor 
med syftet att laga mer kvalitativ mat på ett kost-
nadseffektivt sätt och följa riktlinjerna för hållbar 
utveckling, närproducerat, ekologisk mat och Livs-
medelsverkets riktlinjer. Matsedeln har även en 
minskad andel rött kött och en ökad andel vegeta-
riskt, samtidigt som andelen närproducerade och 
ekologiska livsmedel kvarstår.

Servicenämnd

Ordförande: Lars Nises 
Förvaltningschef: Farhad Rahavard
Förvaltning: Serviceförvaltningen
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Mätningen av matsvinn utfördes under två veckors-
perioder vår- och hösttermin och resulterade i 47 gram 
per portion tallriks- och serveringssvinn under vår-
terminen och 63 gram per portion under höstterminen. 
Den ekologiska andelen av livsmedelsinköpen var 
cirka 30 procent. Ett matsvinnsprojekt påbörjades som 
ligger i linje med det hållbara strategimålet och målet 
för minskat matsvinn med 25 procent. Vid årets slut 
påbörjades en del i projektet med ”klimatlådan”, som 
redan på kort tid förändrade matsvinnets volym 
(server ingssvinnet).

Effektiviseringar av transporterna av mat till verk-
samheter som har mottagningskök innebar att de över-
gick från externa till interna transporter. Det resulterade 
både i lägre transportkostnader och mer kontrollerad 
självstyrning.

Planeringen av krisberedskapen för kostförsörj-
ning påbörjades. I enhetlighet med det nationella 
inriktningsbeslutet ser kommunen över förutsätt-
ningarna för beredskap av kostförsörjning i händel-
ser av kris eller krig, samt hur hanteringen ska se ut 
inom kommunen och i samarbetet inom regionen.

Internserviceenhet
Inför det omfattande förändringsarbetet när det 
gällde kommunens fordonsfl otta och hur man skulle 
fördela och arbeta kring vaktmästeriet, inväntade 
enheten en ordinarie chef som ska hålla ihop och 
driva förändringsarbetet. Under hösten påbörjades 
förändringarna efter att den nya chefen tillträtt sin 
tjänst.

Först i prioriteringen var fordonshanteringen, 
eftersom det fanns ett nämndmål för arbetet (50 
procent av fordonsfl ottan ska vara fossiloberoende 
2022). För att kommunen ska närma sig målet 
behövs bättre översikt över fordonsfl ottan, vilket ett 
nytt fordonshanteringssystem ska bidra med. Syste-
met kommer att vara på plats första kvartalet 2020.

I december påbörjades ett projekt för att etablera 
en kundtjänstfunktion 2020. Tanken är att skapa en 
väg in till kommunen för medborgare och externa 
intressenter, där enklare frågor och ärenden kan 
besvaras och hanteras redan vid den första kontakten.

Vaktmästarfunktionen fl yttade under senhösten 
ihop i en lokal, vilket förenklar fördelningen av 
arbete i gruppen. För att kunna debitera vakt mäs-
tarnas tid testkör enheten ett tidredovisnings-
system i början av 2020.

Framåtblick
Förvaltningsövergripande ligger fokus 2020 på, för-
utom en budget i balans, det framarbetade styr-
kortet, det systematiska arbetsmiljöarbetet, ned-
brytning av nämndmålen på enhetsnivå samt 
effektivisering av serviceförvaltningens kostnader. 
Förvaltningen tilldelades en ramförstärkning på 2,3 
mkr till 2020 för bemanningscenters organisation 
och omställningsmedel på 3,1 mkr under en treårs-
period från och med 2019.

Bemanningscenter
Målet är att jobba för att minska antalet timvika-
rier genom att erbjuda fl er arbetsställen, så att de 
som önskar kan få jobba mer istället för att man ska 
skola in fl er timvikarier. Även vakanstillsättningen 
upp till 90 dagar blir ett verktyg som kommer att 
minska antalet timvikarier och skapa en viss konti-
nuitet. Det fi nns även en dialog med socialförvalt-
ningen om att bemanningscenter ska vara behjälp-
ligt i arbetet med att skapa rutiner och arbetssätt för 
fyllnadstid. Bemanningscenter planerar att införa 
tre sommarsemesterperioder från och med 2020 och 
på så sätt minska behovet av timvikarierekrytering. 
Bemanningscenter kommer även att ingå i kommu-
nens projektgrupp i arbetet med heltid som norm.

Kostenhet
Ett helhetsgrepp över matsvinnet i kostenheten fort-
sätter att utvecklas 2020. Även nya arbetssätt till-
kommer som förväntas börja praktiseras före som-
maren.

Alternativen i kostutredningen fortsätter att 
ut redas, där man utgår från antingen ett samarbete 
med Region Dalarna eller att ha hand om kost-
försörjningen i egen regi. Här handlar det om cen-
traliserad kostförsörjning till förskolorna, eftersom 
befi ntliga förskolekök är i dåligt skick och det inte är 
aktuellt att rusta dem. Totalt handlar det om 
cirka 110 000 portioner per år som skulle levereras 
från Aromköket vid Mora lasarett eller från köket på 
Mora gymnasium. Utredningen har arbetat med att 
synliggöra de olika konsekvenserna av alternativen. 
Tvärfunktionella representanter och arbetsgrupper 
skapades med regionen, men även inom kommunen 
formerades grupper mellan förvaltningarna för att få 
samsyn, förståelse och kunskap om framtidens kost-
försörjning.
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Internserviceenhet 
Arbetet med att etablera en ny kundtjänst i Mora 
kommun pågår för fullt. Investeringsmedel på 1 mkr 
har beviljats och målet är att kundtjänsten ska invi-
gas och vara i drift från och med hösten 2020.

Ett projekt för att analysera kommunens 
laddningsinfrastruktur pågår. Målet är att förse 
kommunen med underlag i det pågående arbetet 
med att placera laddningsstolpar strategiskt på de 
kommunala parkeringarna. För arbetet har bevil-
jats investeringsmedel på 400 tkr från Hållbara 
idéer och budgeterats investeringsmedel på 1 mkr. 
Enheten ska de kommande åren arbeta med att 
utöka den bokningsbara delen av fordonsparken, 
avveckla de kommunägda fordonen och ersätta 
dem med leasingfi nansierade bilar med alternativa 
drivmedel.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
I samband med att den nya organisationen infördes 
hade förvaltningsledningen externa konsultkostna-
der för rekryteringar och för en tillförordnad förvalt-
ningschef. Det var de stora kostnadsposterna.

Bemanningscenters nya organisation fi ck i och 
med det utökade ansvarsområdet ytterligare tre 
tjänster: två chefer och en administratör. Föränd-
ringen var inte kommunicerad fullt ut inför 2019 års 
budgetarbete, vilket resulterade i högre personal-
kostnad än budget.

Kostenheten levererade egentligen ett resultat på 
540 tkr, men underskottet i kommunhusets kafeteria 
och krediteringen till för- och grundskoleförvalt-
ningen och gymnasieförvaltningen gav ett redovisat 
underskott.

Lönekostnader på internserviceenheten som inte 
hade budgeterats var anledningen till avvikelsen på 
–266 tkr. Budget hade lagts för en chefstjänst på 
deltid för hela året, men från hösten tillsattes den 
tjänsten med heltid. Någon samordnartjänst var 
heller inte budgeterad, trots utökade administrativa 
arbetsuppgifter.

Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Det fortsatta arbetet på kostenheten med att minska 
kostnaderna vid inköp av livsmedel, tillagning av 
måltider, optimerat arbetsschema och därmed mins-
kat vikariebehov, förändrat arbetssätt för kafeterian 
och minskad kaféverksamhet i kommunhuset ska få 
kostenhetens budget i balans.

Lönekostnaderna på internserviceenheten kommer 
att sänkas efter en naturlig pensionsavgång 2020. 
Ingen nytillsättning av tjänsten kommer att ske.

Driftsredovisning nämnd 
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 471 396 75 – 
Övriga intäkter 60 599 62 090 – 1 491 – 
Summa intäkter 61 070 62 486 – 1 416
KOSTNADER
Personalkostnader – 40 316 – 40 025 – 291 – 
Lokalkostnader – 1 668 – 1 974 306 – 
Kapitalkostnader – 14 – 28 14 – 
Övriga kostnader – 23 641 – 23 714 73 – 
Summa kostnader – 65 639 – 65 741 102
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 4 569 – 3 255 – 1 314

Per verksamhets område
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Förvaltningsledning – 2 039 – 2 180 141 – 
Bemanningscenter – 1 505 – 668 – 837 – 
Kostenhet – 353 0 – 353 – 
Internserviceenhet – 673 – 407 – 266 – 
Summa – 4 569 – 3 255 – 1 314 – 
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Inledning
I Mora kommun fi nns 17 kommunala förskolor, 
3 familjedaghem, 11 kommunala skolor, 1 grund-
särskola, 1 resursskola och 11 fritidshem. Kommu-
nen har 1 helg- och kvällsöppen verksamhet samt 
öppen förskola. För- och grundskoleförvaltningen 
har en central elevhälsoenhet.

Efter visionen Alla är olika och lika bra vill 
nämnden verka för en skola där ingen hålls tillbaka 
och ingen lämnas efter. Barn och unga som har fått 
sin utbildning i Mora ska vara rustade med god 
självkänsla, ett demokratiskt och tolerant handlande 
samt ett entreprenöriellt förhållningssätt som ger 
individen goda förutsättningar för ett aktivt liv.

För- och grundskolenämnden har ansvaret för 
att den kommunala förskolan och skolan håller den 
kvalitet och har de resurser som krävs för att natio-
nella mål ska uppfyllas och utbildningen genomföras 
enligt de krav som ställs i 2 kap. 8 § i skollagen.

Huvudmannens ansvar innebär att fördela 
resurser och organisera verksamheten efter de lokala 
förutsättningarna samt att följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten, så att de nationella målen 
och kvalitetskraven uppfylls. Grundläggande i 
huvudmannens ansvar är att utbildningen motsvarar 
skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att 
den förankras i vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. I enlighet med ansvaret har nämnden 
prioriterat 8 målområden med 25 mått och mål.

Viktiga händelser under året
I samarbete med Skolverket i Samverkan för bästa 
skola skedde analyser och insatser. De ska leda till 
att undervisningens kvalitet utvecklas, att kunskaps-
resultaten höjs och att likvärdigheten ökar. Åtgär-
der genomfördes för att förbättra det systematiska 
kvalitetsarbetet, för att stärka rektorernas pedago-
giska ledarskap och för att höja lärarnas förmåga 
att utveckla kvaliteten i undervisningen. Läsåret 
2019/2020 fördjupades området tillgängligt lärande 
med fokus på lärare och rektorsgruppen. Samver-
kansprojektet avslutas vårterminen 2020, men arbe-
tet fortsätter med full kraft för att åtgärderna ska ge 
resultat på sikt.

Arbetet med tillgängligt lärande fortsätter enligt 
Specialpedagogiska skolmyndighetens modell. Den 
framtagna tillgänglighetsstrategin ska bidra till att 
måluppfyllelsen ökar och likvärdigheten förbättras. 
Strategin ska inspirera till att utforma tillgängliga 
lärmiljöer och stötta lärare i att åtgärder och insatser 
sätts in så tidigt som möjligt, så att alla elever 
får det stöd och den stimulans de behöver för att 
utvecklas så långt som möjligt. Pedagogens förmåga 
att bedriva undervisning är den enskilt viktigaste 
faktorn för hur elever lyckas. Därmed är lärare som 
får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll en nyckel 
till framgång för hög måluppfyllelse.

Arbetet med en digital skolutvecklingsstrategi för 
att stödja det tillgängliga lärandet fortsatte enligt 
plan.

Arbete för att få en ekonomi i balans har pågått 
i ett antal år och 2019–2020 pågår en process med 
målet ekonomi i balans 31 december 2020.

För- och 
grundskolenämnd 

Ordförande: Rose-Marie Bogg
Förvaltningschef: Inga-Lena Spansk
Förvaltning: För- och grundskoleförvaltningen
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Nämndens prioriterade områden 2019
• Rum (lokaler): Ändamålsenliga lokaler ska 

fi nnas för förskolor och skolor.
• Arbetet pågick med målet att ett inriktnings-

beslut ska tas om skolorganisationen för årskurs 
7–9. Nämnden beslutade att förskolan ska för-
tätas centralt. Utbyggnad av förskolan i form av 
moduler sker i två etapper med start på Tuvans 
förskola. Våmhus förskola invigdes i mars.
Resursskolan Ängsskolan startade till höst-
terminen. Ängsskolans syfte är att elever ska 
ges möjlighet att klara sin skolgång med stöd av 
undervisning i ett mindre sammanhang, samlad 
kompetens, anpassade lokaler, ett tillrättalagt 
socialt sammanhang och fungerande samverkan.

• Resultat: För- och grundskolenämndens mål 
är att resultaten för årskurs 9 gällande betyg och 
behörighet till gymnasiet ska förbättras.

• Målet nåddes inte läsåret 2018/2019. Resultaten 
för de lägre åldrarna var stabila. Åtgärder pågick 
och fortsätter hela läsåret 2019/2020 i projek-
tet Samverkan för bästa skola som genomförs i 
samarbete med Skolverket och lärosäten.

• Rekrytering: Alla verksamheter ska hålla hög 
kvalitet. Den skapas genom kunniga och engage-
rade lärare och skolledare.

• Satsningar på personalen fortsätter i form av 
arbetsmiljöförbättringar, kompetensutveckling, 
karriärmöjligheter och höga krav vid rekryte-
ring. Dessvärre fortsatte antalet legitimerade 
lärare med behörighet i ett ämne att sjunka.

Framåtblick
I Mora kommuns omvärldsanalys lyfts sju trender 
fram som påverkar möjligheterna att nå målbild 
2030. Sex av dem har samband med de strategiska 
målen och möjliga insatser att möta trenderna.

1. Konkurrens om arbetskraft och kompetens
Kompetensförsörjningen är avgörande för att nämn-
den ska nå de strategiska målen att ge alla barn en 
bra start i livet och ge barn och unga goda förutsätt-
ningar genom skolan.

Aktiviteter: 
• arbetsmiljöförbättringar för lärare, rektorer och 

elever 
• satsningar på professionsutveckling.

2. Effektivisering med ny teknik
Målet att digitalisera för hållbar utveckling ska bidra 
till att effektivisera administrationen, öka tillgäng-
ligheten och öka förutsättningarna för kompetens-
försörjning.

Aktiviteter: 
• e-tjänster
• AI
• distansutbildning.

Första- och andrapris till skolor i Mora kommun i tävlingen Skogens mästare
Tävlingen Skogens mästare anordnades över hela landet med fokus på att lära ut basfakta om skogen. I Dalarna-Gävleborgs 
upplaga av tävlingen gick förstapriset till Venjans skola och andrapriset gick till Sollerö skola.



FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND

78

3. Jämlik välfärd
Målet att bidra till hälsofrämjande och hållbara mil-
jöer innebär ett fokus på det förebyggande hälso-
arbetet. I takt med att den psykiska ohälsan växer 
krävs insatser.

Aktiviteter: 
• familjecentralen startade inom ramen för barns 

och ungas hälsa 
• nästa steg är en gemensam ungdomshälsa 
• det tredje steget är elevhälsa på första linjen.

4. Bygga tillit och socialt kapital hos unga
Målet att ge barn och unga goda förutsättningar genom 
skolan är en förutsättning för att möta trenden.

Aktiviteter: 
• Morakontraktet.

5. Integration och ökad mångfald
Målen är att ge alla en bra start i livet, ge barn och 
unga goda förutsättningar genom skolan och digi-
talisera för hållbar utveckling. En förutsättning för 
framgångsrik integration är att nyanlända barn och 
unga lyckas i skolan.

Aktiviteter: 
• samordnat arbete och resurser med handlings-

plan för nyanlända barn.

6. Polarisering
Målen är att ge barn och unga goda förutsättningar 
genom skolan och bidra till hälsofrämjande och håll-
bara miljöer. Det stödjer arbetet med ökad likvär-
dighet i skolan. Trenden hör ihop med megatrenden 
värderingar, vilka grundläggs tidigt i livet.

Aktiviteter: 
• fokuserat läroplansarbete.

Påverkan i närtid sker via nationella reformer och 
fördelning av statsbidrag.

För- och grundskolan får 4,5 miljoner extra
För- och grundskolenämnden fi ck 4,5 miljoner kronor under 2019 för att klara sin befi ntliga skolorganisation. 
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Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Intäkter i form av taxor, bidrag från Arbetsförmed-
lingen, schablonersättning för nyanlända, inter-
kommunal ersättning, statsbidrag och bidrag ökade. 
Diverse bidrag ökade och täcker upp motsvarande 
kostnader.

Grundskolan och förskolan hade svårigheter att 
hålla ramen för grundbemanning enligt resurs-
fördelningsmodellen. Behovet av särskilt stöd ökade.

Kostnader för nämnd, fack, läromedel, lokaler, 
tolk och företagshälsa blev högre än beräknat.

Minskade personalkostnader fanns inom elev-
hälsan, administrationen och studiehandledare 
modersmål.

Kostnader för tjänster köpta av IS/IT, inter-
kommunal ersättning, skolskjutsar, elevhälsa, 
måltidskostnader från kostenheten och fristående 
verksamheter var lägre än beräknat.

Kommentar av förändringen mellan prognos 
vid verksamhetsuppföljning 2 och utfall
Förvaltningen redovisade i verksamhetsuppfölj-
ning 2 en prognos på –6 000 tkr. Årets utfall blev 
+749 tkr.

Förändring från verksamhetsuppföljning 2 till 
bokslut 2019:

Ökade intäkter: Försäljning av it-verktyg och 
tjänster, statsbidrag, interkommunal ersättning och 
bidrag.

Minskade intäkter: Momsintäkter och schablon-
ersättning för nyanlända.

Ökade kostnader: Fackliga representanter, 
inköp av it-verktyg, skolskjutsar, läromedel och 
tilläggsbelopp för fristående enheter.

Minskade kostnader: Personalkostnader, 
tjänstekatalog IS/IT, köp från kostenheten, leasing 
av it-verktyg, fortbildning, lokalkostnader och fri-
stående verksamheter.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade 
statsbidrag 22 067 21 560 507 19 240
Övriga intäkter 26 526 22 440 4 086 29 126
Summa intäkter 48 593 44 000 4 593 48 366
KOSTNADER
Personalkostnader – 279 235 – 275 119 – 4 116 – 277 943
Lokalkostnader – 42 511 – 42 383 – 128 – 41 364
Kapitalkostnader – 1 408 – 1 408 0 – 1 565
Övriga kostnader – 95 888 – 96 288 400 – 91 013
Summa kostnader – 419 042 – 415 198 – 3 844 – 411 885
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 370 449 – 371 198 749 – 363 519

Per verksamhetsområde
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Skolkansliet – 19 972 – 21 111 1 139 – 18 471
För- och 
grundskola – 270 619 – 264 930 – 5 689 – 267 544
Obligatorisk 
särskola – 7 958 – 8 274 316 – 6 427
Elevhälsa – 13 404 – 15 642 2 238 – 13 134
Måltider – 
kostenheten – 26 834 – 27 612 778 – 27 346
Fristående enheter – 31 662 – 33 629 1 967 – 30 597
Summa – 370 449 – 371 198 749 – 363 519

Investeringar
Budgeten 2019 uppgick till 700 tkr och utfallet blev 
770 tkr. Orsaken till avvikelsen var att inventarierna 
i paviljongen i Morkarlby blev dyrare än beräknat.

Årets investeringar, nettoinvesteringar

(tkr)
Redovisat 

2019
Redovisat 

2018

Inventarier 770 478
Summa 770 478
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 Socialnämnd

Inledning
 Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp de behöver och 
ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet.

Äldreomsorgen bedriver verksamhet för personer 
med omfattande behov av vård och omsorg. Det 
fi nns 229 platser för särskilt boende, 8 platser för 
växelvård och cirka 600 personer som har någon 
form av hemtjänst.

Socialnämnden har även ansvaret för hemsjuk-
vård i ordinärt boende för cirka 100 personer samt 
hälso- och sjukvårdsansvar i särskilt boende, grupp-
boende och daglig verksamhet. I socialnämndens 
ansvar fi nns anhörigstöd till dem som vårdar eller 
stödjer en närstående.

Inom omsorgen för personer med funktions-
nedsättning bedrivs gruppbostad och boendestöd 
för totalt cirka 130 personer samt korttidsboende för 
barn och ungdomar.

Arbete och utveckling bedriver daglig verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning och verk-
samhet för personer som behöver arbetsträning eller 
annat stöd för att komma ut i arbetslivet.

Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet arbetar 
med ekonomiskt bistånd, missbruk och öppenvård. 
Barn- och ungdomsenheten arbetar med stöd och 
insatser till barn, unga och familjer samt till ensam-
kommande barn och ungdomar.

Integrationsenheten tar emot och bosätter 
nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt 
uppehållstillstånd i enlighet med bosättningslagen 
och arbetar för att förbättra integrationen.

Socialnämnden bedriver även familjerådgivning 
och familjefridsmottagning samt ansvarar för 
Centrum mot våld i Malung-Sälens, Mora, Orsa 
och Älvdalens kommuner. Socialnämnden har även 
myndighetsutövning och tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagen.

Mora kommun har värdskap för verksamheten 
som bedrivs inom ramen för Norra Dalarnas 
 myndighets service som bedriver myndighets-
utövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och inom familjerätt i kommunerna Mora, Orsa och 
Älvdalen. Mora är även värdkommun för personligt 
ombud som verkar i sju kommuner.

Kommunen öppnar för privata företag i hemtjänsten
Ett nytt valfrihetssystem inom hemtjänsten infördes i kommunen. 
Det innebär att den som har rätt till hemtjänst, får möjlighet att 
välja mellan kommunens hemtjänst och privata aktörer.

Ordförande: Malin Höglund
Förvaltningschef: Marie Ehlin
Förvaltning: Socialförvaltningen
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 Viktiga händelser under året
 Från och med årsskiftet har socialnämnden en ny 
organisation där integrationsenheten tillfördes och 
bemanning, bilpool och vaktmästare överfördes till 
servicenämnden. Vid årsskiftet infördes också en ny 
intern organisation för att öka ledning och styrning 
genom nära ledarskap.

Enligt lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård genomförde hemtjänsten 
ett framgångsrikt arbete för att lyckas med hemgång 
utan att kommunen skulle få något betalnings ansvar. 
Det kostade dock i extra resurser för att man skulle 
klara omfattande vårdbehov vid hemgång.

Kommunfullmäktige tog i februari beslut om att 
införa valfrihet i hemtjänsten; det har dock inte 
kommit in någon ansökan.

Socialnämnden upphandlade entreprenad för det 
särskilda boendet Tomtebo. Det erhölls av Ansvar 
och Omsorg AB som också köpte upp Temabo, som 
hade Ekbackens särskilda boende på entreprenad. 
Solution Focus vann upphandlingen av Ljungvägen.

Arbete och utveckling såg över organisationen 
för att kunna möta deltagarnas behov och brottades 
också med arbetsmiljöproblem. En konsekvens blev 
att Återbruket stängdes snabbare än planerat.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetade 
med hemmaplanslösningar, men hade också ett par 
extraordinärt dyra placeringar.

Effektiviseringsåtgärder vidtogs som motsva-
rade en neddragning med cirka 40 årsarbetstider 
motsvarande 15,2 mkr. Åtgärderna innebar att 
antalet korttidsplatser vid Gläntan halverades, 
personal tätheten i särskilt boende sänktes, antalet 
tjänster för hälso- och sjukvård samt rehabilitering 
minskades, tjänsterna i hemtjänst blev färre och 
aktivitetssamordnaren avvecklades.

Digitaliseringen av schema och bemanning 
försvårade arbetet och ledde till en ineffektivitet i 
verksamheten som bestod vid årets slut.

En dialog inleddes med Region Dalarna om att 
införa Nära vård genom andra arbetssätt, så att alla i 
vården ska hjälpas åt och samlas runt patienten.

 Framåtblick
 En utredning om boendeformer för äldre  presenteras 
våren 2020. Resultatet måste tas om hand och tyd-
liga beslut om inriktningen för framtidens boende 
för äldre krävs.

Socialnämnden behöver fortsätta effektivisera, så 
att kommunens nettokostnadsavvikelse för äldre-
omsorgen minskar. När befolkningen åldras och 
vårdbehoven ökar fi nns inte ekonomiskt utrymme 
för stora avvikelser. Viktiga frågor utöver kärnverk-
samhetens kostnader rör kost och hyror.

En stor utmaning är kompetensförsörjningen, 
där det är betydande svårigheter att rekrytera rätt 
kompetens till i princip alla personalkategorier. 
Utvecklings områden för att garantera rätt  kompetens 
är utbildning och introduktion i dokumentation, 
hygien och digital kompetens. Under 2020 krävs att 
arbetet mot heltidsresan intensifi eras med målet att 
heltid ska vara norm 2021.

Arbetet med att införa välfärdsteknik måste 
accelerera. Kommunmedborgarna har stigande 
förväntningar på välfärden och förväntar sig att 
kunna hantera sina ärenden digitalt. Att införa 
e-tjänsteplattformen är en förutsättning, men 
processkartläggning och att förändra arbetssätt tar 
tid men måste också göras för att man ska kunna 
effektivisera verksamheten och erbjuda e-tjänster till 
medborgarna.

Verksamheten kräver system som underlättar 
för personalen att göra ett effektivt arbete, så att 
den kan fokusera på brukarna. Med anledning av 
 bristerna i löne- och schemasystemen ska objekts-
förvaltningen för socialförvaltningarna i Mora, Orsa 
och Älvdalens kommuner utarbeta en kravspecifi ka  
tion för upphandlingen av ett schemaplanerings-
system för omsorgen.

Enligt direktiv ska frågan om en särskild äldre-
omsorgsnämnd utredas. Hur och när den ska 
utredas är inte klarlagt.
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 Ekonomi
Analys av utfall och prognos
 ADMINISTRATION CENTRALT
• Bemanningsenheten hade högre kostnader. I 

början på året var det problem med utdebite-
ringen av personalkostnaderna till enheterna.

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN
• Statsbidragen för ökad bemanning minskade 

med 2,8 mkr.
• Särskilt boende hade högre  personalkostnader 

och högre kostnader för kost. Den köps från 
Aromköket via den gemensamma kostnämnden 
och verksamheten var underbudgeterad.

• Höstens nya avtal ledde till ökade kostnader för 
ersättningar till särskilt boende Ekbacken.

• Personlig assistans fi ck ökade kostnader med 
3,1 mkr på grund av några fl era ärenden. Ären-
dena ska troligtvis överföras till Försäkrings-
kassan, när den handlagt och beslutat i ärendena. 

• Personalkostnaderna inom LSS-verksamheten 
blev högre på grund av att fl era av brukarna var 
äldre som var hemma med tillsynsbehov dag-
tid. Sommaren var även kostsam beroende på 
att många av vikarierna skolades in men slutade 
före sommarsemestrarna.

ORDINÄRT BOENDE
• Hemtjänsten hade underskott för personal-

kostnader. Antalet beslutade timmar ökade med 
23 000, vilket motsvarar cirka 9,2 mkr. År 2018 
ökade personalkostnaderna med 1,6 mkr.

• Vid korttidsboendet Gläntan halverades  antalet 
platser till 8, vilket gav ett överskott med 3,6 mkr.

• Hemsjukvård och rehabilitering (HSR) redo-
visade –0,3 mkr. Bemanningen anpassades till 
budget och det prognostiserade underskottet på 
2 mkr kunde minskas.

ARBETE OCH INTEGRATION
• Integration redovisade överskott och omsorgs-

resor underskott. Totalt redovisade avdelningen 
ett överskott på 0,3 mkr.

IFO, SOCIALPSYKIATRI, LSS BARN OCH UNGA
• Avvikelsen berodde främst på placeringar av 

barn och unga inom IFO och LSS samt social-
psykiatrin vuxna.

• Ekonomiskt bistånd redovisade underskott med 
2 mkr, vilket var lägre än tidigare prognostiserat.

Nio av tio är nöjda med äldreomsorgen i Mora
I kommunen var 93 procent av de som har hemtjänst nöjda med den omsorg de får. Det visade brukarundersökningen från 
socialstyrelsen. När det gäller bemötande var hela 99 procent av de som får hemtjänst nöjda.
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 Driftsredovisning nämnd
 Resultaträkning  Helår 

2019 
 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

 INTÄKTER 
Riktade statsbidrag 43 936 36 025 7 911 35 546
Övriga intäkter 69 503 66 644 2 859 74 375
 Summa intäkter  113 439  102 669  10 770  109 921 
 KOSTNADER 
Personalkostnader – 387 659 – 360 771 – 26 888 – 392 451
Lokalkostnader – 60 868 – 61 243 375 – 60 334
Kapitalkostnader – 831 – 1 403 572 – 1 146
Övriga kostnader – 219 274 – 198 029 – 21 245 – 205 592
 Summa kostnader  – 668 632  – 621 446  – 47 186  – 659 523 
 NETTOKOSTNAD, 
RAM  – 555 193  – 518 777  – 36 416  – 549 602 

Per verksamhetsområde
 Helår 
2019 

 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

Administration 
centralt – 50 752 – 47 858 – 2 894
Vård- och 
omsorgsboenden – 236 525 – 216 157 – 20 368
Särskilt boende – 156 014 – 140 307 – 15 707
LSS, vuxen – 80 509 – 75 850 – 4 659
Ordinärt boende – 139 069 – 128 894 – 10 175
Hemtjänst inklusive 
korttidsboende – 100 349 – 90 578 – 9 771
Hemsjukvård och 
rehabilitering – 38 721 – 38 316 – 405
Arbete och 
integration – 27 587 – 27 935 348
Arbete och 
utveckling – 27 867 – 26 341 – 1 526
Integration 1 799 – 157 1 956
Personligt ombud 
och anhörigcenter – 1 519 – 1 437 – 82
IFO, socialpsykiatri, 
LSS barn och unga – 101 261 – 97 933 – 3 328
IFO, vuxen – 14 070 – 15 421 1 351
Ekonomiskt bistånd – 10 355 – 8 249 – 2 106
IFO, barn och unga – 31 722 – 30 493 – 1 229
Socialpsykiatri – 22 198 – 21 447 – 751
LSS, barn och unga – 13 223 – 11 119 – 2 104
Öppen verksamhet – 9 694 – 11 205 1 511
 Summa  – 555 193  – 518 777  – 36 416  509 602 

 Investeringar
 Investeringsbudgeten uppgick till 2 450 tkr, varav 
594 tkr togs i anspråk till inventarier. I budgeten 
fanns 1 500 tkr tänkta till investering i medicinskåp, 
vilket inte hanns med 2019.

Nettoinvesteringar
 (tkr)  Redovisat 2019  Redovisat 2018 

Inventarier vård 
och omsorg – 406 – 133
Inventarier öppen 
verksamhet – 188 0
Inventarier arbete 
och utveckling 0 – 101
 Summa  – 594  – 234 
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 Inledning
 Tekniska nämndens uppdrag är att förvalta, utveckla 
och tillhandahålla anläggningar och lokaler för kom-
munens verksamheter. Nämnden har också upp-
draget att tillgodose allmänhet och företag med 
välfungerande bredband, framkomliga vägar, par-
k eringsplatser och parker för rekreation och god 
miljö. Nämnden ansvarar för olika investerings-
projekt och för att bygga ut infrastruktur till nya och 
befi ntliga bostadsområden.

 Viktiga händelser under året
 Tekniska nämnden anslöt över 500 nya stadsnäts-
kunder och uppnådde med god marginal kommu-
nens och regeringens bredbandmål, där 95 procent 
av medborgarna ska ges möjlighet att ansluta sig till 
100 Mbit per sekund 2020.

Färnäs kvarns nya företagsområde blev färdigt 
och de första tomterna såldes. Som en del i Moras 
gång- och cykelstrategi byggdes den nya gång- och 
cykelvägen efter Lasarettsvägen. Träbryggan vid 
kajen i Saxviken restaurerades. Grundläggningen 
förstärktes och ny båtbrygga för gästbåtar inhandla-
des. Ytterligare en etapp av saneringen av förorenad 
mark i Saxviken genomfördes.

Bygget av den nya brandstationen löpte på för 
fullt och under sommaren köptes en hangarbyggnad 
in på flygplatsen för det nya brandförbundets 
räkning. Hangaren kommer att utgöra ett viktigt 
utrustningsförråd för förbundet.

Den nya förskoleavdelningen på Våmhus skola 
invigdes och verksamheten från gamla Våmeli för-
skola fl yttades dit.

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att en ny 
lokalresursplan skulle tas fram. Tekniska nämnden 
presenterade en första version under hösten. 
Tillsammans med de tillhörande separata lokal-
behovsplanerna för kommunens olika förvaltningar 
utgör nu planen en bra grund för fortsatt arbete och 
samverkan.

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens 
snöröjning och halkbekämpning. På grund av de 
senaste snörika vintrarna handlade mycket om hur 
budgeten skulle räcka till. Nya avtal för snöröjning 
och halkbekämpning upphandlades därför inför 
säsongen 2019/2020. De nya avtalen innebär bättre 
uppföljning och styrning av kommunens anlitade 
leverantörer och ambitionen är att verksamheten på 
sikt ska fungera bättre.

Trafiksituationen vid kommunens skolor har 
successivt blivit sämre i takt med att fl er och fl er för-
äldrar kör sina barn i bil till skolan. Med anledning 
av det genomförde nämnden trafi ksäkerhetshöjande 
åtgärder vid och i anslutning till Morkarlby skola.

Nämnden gick från en lokalvårdsleverantör till 
två och den tidigare leverantören fi ck lämna ifrån sig 
lokalvården för alla skolor. Uppstarten gick över för-
väntan och nämnden står nu betydligt bättre rustad 
för denna typ av avtal än tidigare.

Skidskytteföreningen Mora Biathlon utvecklade 
i samarbete med nämnden sin verksamhet och 
genomförde en omfattande ombyggnad av skid-
skyttebanan på Mora skidstadion. Nämnden star-
tade också upphandlingen av det nya vattenintag i 
Österdalälven som senare ska försörja snösystem vid 
Mora skidstadion.

Genomfartsprojektet tog fart på allvar och gick in 
i en genomförandefas, där mark förvärvades och led-
ningar i mark omförlades för att förbereda den första 
riktiga genomförandeetappen av projektet 2020.

  Teknisk nämnd

    Ordförande: Lars Nises
Förvaltningschef: Mikael Jaråker
Förvaltning: Tekniska förvaltningen
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 Framåtblick
 Utmaningen för tekniska nämndens verksamheter 
är att med begränsade resurser erbjuda den service 
som allmänheten, kommunens hyresgäster och kun-
der efterfrågar. Behoven och kraven ökar mer än 
resurserna. Nämnden ska möta det med utvecklade 
arbetsprocesser och bättre kompetens, men också 
med ny teknik och digitalisering. År 2020 kommer 
en mängd nya upphandlingar att ske och kommande 
år införskaffas systemstöd som ska underlätta arbe-
tet med analys och uppföljning. Återkopplingen till 
kunderna är otroligt viktig. Där ska teknisk verk-
samhet tillsammans med serviceförvaltningen skapa 
en bättre organisation med en ny kundtjänst och 
bättre systemstöd.

 Ekonomi
Analys av utfall och prognos
 Nämnden redovisade ett underskott på cirka 6,8 mkr, 
vilket motsvarade cirka 3,5 procent i avvikelse 
mot nämndens kostnadsbudget på nästan 200 
miljoner kronor.

Anledningen till underskottet var de ovanligt höga 
kostnaderna för snö- och halkbekämpning samt 
ökade kostnader för reparationer och felavhjälpande 
underhåll på kommunens fastigheter.

Bara kostnaderna för snö- och halkbekämpning 
översteg budget med cirka 7,7 mkr. En förklaring, 
utöver vädret, är att cirka 1,7 mkr för 2018 bokfördes 
på 2019. De nya avtalen med entreprenörer ställer 
högre krav på tidredovisning och fakturering, vilket 
ledde till att kostnaderna för november och decem-
ber bokfördes direkt på 2019.

Avvikelsen mot budget för reparationer och fel-
avhjälpande underhåll uppgick till cirka 2,1 mkr, 
trots att kostnaderna för skadegörelse låg på en 
relativt låg nivå.

Nämnden vidtog en mängd åtgärder för att möta 
de högre kostnaderna och hade en hel del positiva 
avvikelser. Nämnden hade lägre kostnader för perso-
nal och lokalvård och ökade intäkter från stadsnätet, 
parkeringsverksamheten och från skogsverksamhet. 
Nämnden prioriterade snöröjningsinsatser och hade 
lägre kostnader för dikning och vägslåtter.

Tekniska nämndens helårsprognos efter novem-
ber var uppskattad till cirka 2,3 mkr i underskott. 
Kostnaderna för snö- och halkbekämpning i 
november och december överskreds med 2,6 mkr 
mot prognosen och kostnaderna för felavhjälpande 
åtgärder med cirka 1,5 mkr. Försäljningen av vind-
kraftscertifi katen gav cirka 0,4 mkr mindre i intäkter 
än vad nämnden prognostiserade.

 Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
 Nämnden kommer att analysera de snö- och halk-
bekämpningsinsatser som utförts på senare år, för 
att i samråd med kommunens entreprenörer hitta 
effektiviseringar och åtgärder för att prioritera insat-
serna bättre.

Nämnden ska organisera om förvaltningen 2020 
och överta en stor del av den felanmälan som idag 
hanteras av kommunens driftentreprenör, för att 
bättre få kontroll på felanmälningar och prioritera 
åtgärder. År 2020 sker också extra samplanerings-
insatser tillsammans med driftentreprenören för 
att genomföra skötselförenklande åtgärder och 
effektiviseringar.

Nämndens förvaltning ska driva ett projekt som 
omnämns under  Hållbara idéer  med målet att 
skapa bättre verksamhetsuppföljning och underlätta 
nämndens ekonomiska prioriteringar.
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 Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning  Helår 

2019 
 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

 INTÄKTER 
Riktade statsbidrag 1 879 1 587 292 2 143
Övriga intäkter 151 267 146 924 4 343 135 987
 Summa intäkter  153 146  148 511  4 635  138 130 
 KOSTNADER 
Personalkostnader  – 14 664  – 15 972  1 308  – 18 307 
Lokalkostnader  – 742  – 742  0  – 490 
Kapitalkostnader  – 55 936  – 56 470  534  – 57 116 
Övriga kostnader  – 122 278  – 108 981  – 13 297  – 122 779 
 Summa kostnader  – 193 620  – 182 165  – 11 455  – 198 692 
 NETTOKOSTNAD, 
RAM  – 40 474  – 33 654  – 6 820  – 60 562 

  Per verksamhetsområde
 Helår 
2019 

 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

Väg och park – 37 523 – 31 834 – 5 689 – 39 365
Fastigheter – 2 578 981 – 3 559 – 2 453
Fritidsanläggningar – 2 685 – 752 – 1 933 – 18 731
Föreningsverksamhet – 116 – 247 131 – 3 154
Skog och mark 80 – 1 072 1 152 632
Stadsnät 2 348 – 506 2 854 2 509
Administration 0 – 224 224 0
 Summa  – 40 474  – 33 654  – 6 820  – 60 562 

 Investeringar
 (tkr)  Redovisat 2019  Redovisat 2018 

Gäller den samlade 
investerings volymen 118 730 98 243
 Summa 118 730 98 243

De investeringar som belastade investerings-
budgeten 2019 var främst följande:
• en ny räddningsstation
• stadsnätsutbyggnad
• Lasarettsvägen, gång- och cykelväg
• fastighetsunderhåll
• fuktskada vid Mora gymnasium
• vägunderhåll och beläggningsarbeten
• ombyggnad med ny förskoleavdelning, Våmhus 

skola
• Tuvan, nya förskoleavdelningar
• etapp 2 av marksanering Saxviken
• färdigställande av företagsområdet vid Färnäs 

kvarn
• trafi ksäkerhetshöjande åtgärder, Morkarlby 

skola.
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 Inledning
 Byggnadsnämnden ansvarar för detaljplaner (med 
undantag för översiktsplaner) och områdesbestäm-
melser som ligger på kommunstyrelsen, kommu-
nens uppgifter inom byggnadsväsende och har det 
närmaste överinseendet över byggnadsverksam-
heten enligt plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden fullgör också uppgifter som enligt 
annan lag ska fullgöras av den kommunala bygg-
nadsnämnden. Nämnden fullgör vidare uppgifterna 
enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, mät- och 
kartfrågor samt geografi ska informationssystem 
(GIS). Nämnden fastställer belägenhetsadresser 
och hanterar ärenden enligt §§ 10–11 och §§ 22–23 i 
lagen om lägenhetsregister.

Nämnden svarar för kommunens tillsyn enligt 
§§ 11–12 i lag om särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. Nämnden ska 
särskilt uppmärksamma och följa byggutvecklingen 
i kommunen, ta de initiativ som behövs i frågor om 
byggande och fastighetsbildning, verka för god bygg-
nadskultur samt en estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö.

 Viktiga händelser under året
 Stadsbyggnad hade fortfarande en stor ärende-
mängd. Antalet byggärenden i Mora var 702 (689 år 
2018), bygglov 373 (369), anmälningar 210 (206), 
tillsyn 57 (59) och bostadsanpassning 74 (135).

Personalomsättning fortsatte, men fler med-
arbetare tillkom. Den vakanta tjänsten som bostads-
anpassare återbesattes, liksom den som byggnads-
inspektör. En administratör och en planarkitekt 
rekryterades. Förstärkningen var ett sätt att möta 
nya lagregler från den 1 januari, som kan innebära 
minskade bygglovsintäkter om inte de snabba 
handläggningstiderna upprätthålls. De klaras nu till 

hundra procent för bygglov och anmälningar. Enhe-
ten hade full bemanning, så när som på en vakant 
administratörstjänst som uppkom i slutet på året. 
Rekrytering pågår, men tjänsten återbesätts bara 
med en visstidstjänst, eftersom det råder osäkerhet 
om framtida behov efter att bygglovsprocessen 
digitaliserats.

Planverksamheten bemannades med fyra plan-
arkitekter. Kart- och mätverksamheten var hårt 
belastad på grund av många uppdrag för utvisning 
av stadsnät. Det påverkade till viss del målupp-
fyllelsen. Kostnaderna för utbildning minskades 
med cirka 80 tkr. Ekonomin redovisade dock ett 
överskott på 700 tkr i enlighet med den tidigare 
prognosen.

Utredningen om en sammanslagning av miljö-
förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen blev 
färdig och redovisades under hösten. Inget beslut 
togs dock i frågan.

Ingen lösning på lokalfrågan togs fram. Den han-
teras i lokalförsörjningsgruppen.

 Framåtblick
 Frågan om sammanslagningen med miljöförvalt-
ningen är fortfarande oavgjord, vilket påverkar för-
valtningen negativt. Det är osäkert om och i så fall 
hur en annalkande lågkonjunktur påverkar bygg-
verksamheten i Mora. Trots ökad bemanning rådde 
fortfarande hårt tryck på planverksamheten, med 
stor efterfrågan på detaljplaner. Mycket resurser 
kommer att läggas på att planera en digitaliserad 
bygglovsprocess och även på övrigt digitaliserings-
arbete. Lokalfrågan måste lösas, eftersom de befi nt-
liga modulerna är ett dåligt och dyrt alternativ, vars 
tillfälliga bygglov inte kommer att kunna förlängas.

Digitaliseringsarbetet fortsätter med planering av 
aktiviteter 2020.

  Byggnadsnämnd

Ordförande: Joakim Linder 
Förvaltningschef: Tommy Ek
Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa
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 Ekonomi
Analys av utfall och prognos
 Årets utfall på 736 tkr stämde överens med prog-
nosen och berodde på ökade intäkter, främst för 
bygglov. Minskade personalkostnader på grund 
av vakanser och föräldraledighet bidrog. Bostads-
anpassningen utbetalade mer bidrag än budgeterat.

Driftsredovisning nämnd 
 Resultaträkning  Helår 

2019 
 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

 INTÄKTER 
Riktade statsbidrag 0 0 0 0
Övriga intäkter 13 189 11 854 1 335 11 235
 Summa intäkter  13 189  11 854  1 335  11 235 
 KOSTNADER 
Personalkostnader  – 17 491  – 18 160  669  – 15 620 
Lokalkostnader  – 1 058  – 1 119  61  – 1 172 
Kapitalkostnader  0  – 60  60  – 58 
Övriga kostnader  – 5 964  – 4 575  – 1 389  – 5 465 
 Summa kostnader  – 24 513  – 23 914  – 599  – 22 315 
 NETTOKOSTNAD, 
RAM  – 11 324  – 12 060  736  – 11 080 

Per verksamhetsområde
 Helår 
2019 

 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

Byggnadsnämnd – 495 – 525 30 – 517
Karta/Mät/GIS – 2 396 – 2 473 77 – 2 089
Bygglov – 1 651 – 2 572 921 – 1 248
Planer – 1 622 – 1 280 – 342 – 1 740
Administration – 3 375 – 3 573 198 – 3 557
Bostadsanpassning – 1 786 – 1 638 – 148 – 1 928
 Summa  – 11 324  – 12 060  736  – 11 080 

Länsmansgården i Noret hyrs ut
Mora kommun äger det före detta Gästgiveriet Länsmansgården i Mora-Noret. Nu erbjuder kommunen privatpersoner och företag 
att hyra den historierika gården för att förvalta den med omsorg och engagemang.
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Inledning
En ny organisation bildades med en kultur- och fri-
tidsnämnd och en kultur- och fritidsförvaltning. 
Verksamheten löpte i stort sett enligt plan. En för-
valtningschef och en fritidschef rekryterades som 
tillträdde i september. Arbetet med att ta fram ett 
kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program fortgår 
enligt projektplanen.

Viktiga händelser under året
Riksdagen beslutade att kulturskolebidraget skulle 
tas bort ur budgeten hösten 2018. I den nya bud-
geten återinfördes bidraget. Kulturskolan beviljades 
medel för sökta utvecklingsprojekt.

Det totala söktrycket till kulturskolan ökade, vilket 
visar att kulturskolan är angelägen för många barn och 
unga i Mora. Totalt 3 390 besökare tog del av de 10 
stora offentliga evenemangen med minst 200 personer 
i publiken varje gång. Därutöver medverkade kultur-
skolans elever i 18 mindre konserter. Musikkåren var i 
Nederländerna och spelade med lokala orkestrar. Flera 
uppvisningar, workshoppar, lovaktiviteter och läger 
med övernattning genomfördes också.

Barn- och ungdomsfi lmfestivalen arrangerades 
av kulturskolan och många professionella fi lmer för 
barn och unga visades. Skolbio erbjöds alla klasser i 
årskurserna 1–9 och samtliga klasser deltog.

Med medel från Statens kulturråd startades en fri-
villig kulturkurs på Rosa Huset med ämnena musik, 
dans, bild och fi lm för högstadiets och gymnasiets 
särskoleelever. Kursen resulterade i en musik-, dans- 
och bildvideo och ett elevframträdande för föräldrar 
på Rosa Husets scen.

Nämnden godkände förslaget till en förnyad 
överenskommelse om kulturverksamhet mellan Mora 
kommun och Region Dalarna för perioden 2019–2022.

Biblioteket i Mora fortsatte inta en drivande roll i 
att utveckla det regionala samarbetet Dalabibliotek. 

 Kultur- och fritidsnämnd

Länets bibliotekssamarbete står inför utmaningar 
när det gäller GDPR-reglerna. Förvaltningen bevil-
jades statliga medel för meröppet bibliotek genom 
stödet Stärkta bibliotek.

Frågan om hyllsystem för arkivet är fortfarande 
aktuell, eftersom donerat arkivmaterial förvaras på 
ett icke godkänt sätt. Efter beslut i lokalstyrgruppen 
inleddes förhandlingar med Skoglunds fastigheter 
om att investera i ett arkivhyllsystem och förbättra 
släktforskarföreningens lokal vad gäller ventilation 
med mera.

Simhallen renoverades och öppnade på nytt under 
vårvintern. Mora simhall renoverades på grund 
av en omfattande vattenskada, som ledde till att 
simhallen hade stängt i nästan 8 månader. Duschar, 
bastu och omklädningsrum renoverades och stora 
delar av vattenreningssystemet byttes. Efter åter-
öppningen ses en smått positiv trend i besöksantalet. 
År 2019 hade simhallen totalt 37 004 besökare, 
vilket var en liten ökning sedan mätningen 2017. 

Efter initiativ från föreningslivet hölls i juni en 
workshop i Hemusgården på temat Prästholmens 
utveckling, med bred uppslutning från förenings-
livet, Vasaloppet och kommunen – både tjänstemän 
och politiker. I den kommunala organisationen fi nns 
tre drivkrafter för dialog i frågan genom arbetet med 
en fördjupad översiktsplan (kommunstyrelsen), 
lokalförsörjningsplan (tekniska nämnden) och ett 
kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program (kultur- 
och fritidsnämnden).

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
upphandling av ett nytt föreningsstödssystem blev 
klar och förvaltningen äskade investeringsmedel för 
att kunna köpa det nya systemet i samverkan med 
kommunerna Orsa och Älvdalen.

Kommunen tecknade ett tilläggsavtal med 
Mora Biathlon för att kunna bygga ut arenan på 
Mora skidstadion till 30 skjutbanor. Klubben utför 
utbyggnaden i egen regi med stöd av medel från 
Idrottslyftet.

Ordförande: Bengt Jernhall
Förvaltningschef: Lena Ousbäck Lilja
Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen
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Framåtblick
År 2020 kulminerar arbetet med Gustav Vasa-jubileet. 
Nämnden har uppdraget och tilldelades ramökning 
från kommunfullmäktige för att genomföra ett pro-
gram för fi randet. Ett omfattande arbete med att skapa 
ett brett program ägde rum under andra halvåret. Pro-
grammet inleds den 27 januari 2020 och pågår till och 
med december 2020.

På nämndens uppdrag arbetar kulturenheten 
för att införa meröppet bibliotek på Sollerön 2020 i 
samarbete med Sollerö sockenförening.

I verksamhetsplanen för åren 2019–2022, som 
nämnden behandlade före sommaren, arbetades 
fritidsfrågorna in som en del i den strategiska pla-
nen. Strategi Hållbara Mora ligger till grund för och 
genomsyrar planen.

En större investering krävs 2021 när kommunen 
ska vara med att utveckla ett nytt bibliotekssystem 
gemensamt för Dalarna Dalabibliotek.

Större investeringar kommer även att krävas i fri-
tidsenheten. Dels för ett nytt lokalboknings- och för-
eningsstöd där SKR gjort en nationell upphandling, 
dels behöver Prästholmens IP rustas för 2,5–5 mkr.

Skolinspektionen ifrågasätter kulturskolornas 
elevers möjlighet att delta i frivillig kulturskole-
verksamhet under grundskolans skoldag. Om det 
blir ett förbud påverkar det kulturskolans planering 
och arbetssätt. Aktiva åtgärder krävs då för att man 
ska kunna utveckla kulturskolans tillgänglighet och 
säkra kompetensförsörjningen.

Eftersom Vinterfestfestivalen görs för sista 
gången 2020, startas ett arbete för att hitta nya 
former för samverkan mellan kommunerna i Ovan-
siljan, Musik i Dalarna och Region Dalarna.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Årsprognosen för kultur- och fritidsnämnden var 
–112 tkr. Resultatet blev –181,4 tkr. Ett antal fakto-
rer påverkade resultatet. Förvaltningsledning visade 
en avvikelse på –118,6 tkr. Rekryteringskostnader och 
ökade kostnader för nämnden var huvudorsaker.

Kulturskoleenheten uppnådde ett positivt utfall 
med 190,2 tkr. Utfallet kan främst härledas till icke 
tillsatta vakanser och till att kulturskolan tog stort 
ansvar för förvaltningens totala budget och spar-
kravet på 0,5 procent från kommunstyrelsen.

Kommunen medfi nansierar nytt stadion för skidskytte
Mora kommun medverkade till att skidskyttestadion i Hemus byggdes om. 
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Kulturenheten och bibliotek nådde också positivt 
utfall med 37,6 tkr. Resultatet kan förklaras med 
återhållsamhet i utgifter. Främst var det vakanser 
och sjukskrivning både på bibliotek och allmän-
kultur som inte ersattes fullt ut.

Fritidsenheten uppvisade en avvikelse på 
–290,6 tkr. Det berodde på överföringen till den nya 
kultur- och fritidsnämnden från tekniska nämnden. 
Överföringen baserades på beräkningar av kostnader 
och intäkter inför 2019.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade 
statsbidrag 1 523 950 573 1 167
Övriga intäkter 4 945 4 972 – 27 1 619
Summa intäkter 6 468 5 922 546 2 786
KOSTNADER
Personalkostnader – 22 707 – 23 163 456 – 17 502
Lokalkostnader – 19 742 – 19 322 – 420 – 4 783
Kapitalkostnader – 106 – 82 – 24 – 105
Övriga kostnader – 10 324 – 9 585 – 739 – 6 653
Summa kostnader – 52 879 – 52 152 – 727 – 29 043
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 46 411 – 46 230 – 181 – 26 257

Per verksamhetsområde
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Förvaltnings-
ledning – 2 700 – 2 581 – 119 – 4 665
Allmänkultur – 3 346 – 3 396 50 – 2 651
Bibliotek – 8 369 – 8 357 – 12 – 7 730
Kulturskola – 9 236 – 9 426 190 – 11 211
Fritid – 16 242 – 15 860 – 382 – 
Fritidsgård – 2 867 – 2 904 37 – 
Föreningsstöd – 3 652 – 3 707 55 – 
Summa – 46 411 – 46 230 – 181 – 26 257

Investeringar
Inga investeringar gjordes 2019.

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 2019 Redovisat 2018

RFID-teknik på 
biblioteket 0 214
Summa 0 214

Britt-Marie Nilsson och Hiroko Nishikawa blev årets kulturstipendiater
Kultur- och fritidsnämnden i Mora utsåg Britt-Marie Nilsson, mer känd som Britta i Dalarna, och saxofonisten Hiroko Nishikawa till 
2019 års kulturstipendiater. (Foto: Håkan Olsén och Ola Höglund)
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Gemensam 
gymnasienämnd 

Inledning
Mora gymnasiums vision Varje elev ska utvecklas 
mot sin fulla potential präglade alla former av beslut 
på gymnasiet och följer helt intentionerna i barn-
konventionen. Ledorden trygghet, respekt, engage-
mang och kvalitet vägledde genom beslutsfattandet.

Ungdomsgymnasiet hade även denna hösttermin 
en hög andel (70,2 procent) elever från samverkans-
området som började i årskurs 1. Elevenkäten visade 
att fler elever upplever Mora gymnasium som en 
trygg plats. I skolans egen mätning kan man se att de 
fl esta elever känner att de valt rätt program.

Vuxenutbildningen växte, framför allt i och med 
utbildningsplikten för sfi , svenska för invandrare. 
Den gjorde att undervisningstiden ökade från 15 till 
27 timmar per vecka. Utbildningsplikten kom till för 
att eleverna snabbare ska bli anställningsbara.

Idrottsutbildningarna hade i många fall högt 
söktryck. Det är ett mått på att de håller hög kvalitet. 
Många av specialidrottslärarna har lång ”bransch-
erfarenhet” med högsta utbildningsnivå. Det var 
370 elever som kombinerade sina studier på Mora 
gymnasium med idrotts- eller friskvårdsutbildning. 
Idrottseleverna hade otroligt fi na resultat, bland 
annat ett ungdoms-OS-silver i längdåkning.

Viktiga händelser under året
Under våren fi ck förvaltningen klartecken att till 
hösten 2020 starta den internationella gymnasie-
utbildningen IB, International Baccalaureate. 
Undervisningen bedrivs på engelska och är inriktad 
på naturvetenskap.

En YH-utbildning, robot och CNC-tekniker, 
startade till hösten med 15 platser, varav 12 fylldes. 
Ett gediget och fi nt samarbete med branschen var 
nyckeln till att förvaltningen fi ck möjlighet att starta 
utbildningen.

I augusti startade även T4, ett fjärde tekniskt år. 
Det är en vidareutbildning i form av en ingenjörs-
utbildning på gymnasienivå. 

Introduktionsprogrammen fi ck två nya inrikt-
ningar i enlighet med skollagen. Den första vänder 
sig till elever som saknar viss behörighet till gymna-
siet. Eleverna går ett högskoleförberedande program 
samtidigt som de läser upp sin behörighet. I den 
andra inriktningen läser eleverna karaktärskurser i 
yrkesprogram, för att bli anställningsbara eller för 
att klara full yrkesexamen.

Förändringarna i statsbidragen, som innebar att 
riktade statsbidrag blev generella, hade stor negativ 
påverkan på gymnasieförvaltningens budget, både 
för ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.

Framåtblick
Mora gymnasium är attraktivt för elever från sam-
verkansområdet. Det fi nns en stor utmaning i att 
behålla attraktiviteten, så att eleverna väljer Mora 
gymnasium i första hand.

Riksidrottsförbundet arbetar med en utredning 
om vilka orter som ska ha riksidrottsgymnasium 
(RIG) och nationell idrottsutbildning (NIU). Nämn-
den behöver visa vilka fi na möjligheter det fi nns 
till idrott och studier på Mora gymnasium för att få 
behålla sin RIG- och NIU-status.

Mora har en relativt hög andel behöriga gymnasie-
lärare, men kompetensbristen kommer att göra 
sig gällande även på Mora gymnasium. Nämnden 
behöver vara i framkant vad gäller god arbetsmiljö för 
att behålla lärare och attrahera nya.

Förvaltningen kommer att arbeta med MVP, Men-
tors in violence prevention 2020. Det är ett program 
för att tidigt förebygga våld bland barn och unga. 
Insatsen ska följas av forskare vid Örebro universitet 
på uppdrag av Skolverket.

På grund av nämndens ekonomiska situation 
begärdes en extern genomlysning. Den ska svara på 
vilka effektiviseringsmöjligheter det fi nns som dels 
har låg påverkan på kärnverksamheten, dels hög 
monetär effekt. Genomlysningen redovisas i Verk-
samhetsuppföljning 1 (VUP 1) år 2020.

Ordförande: Maria Eriksson  (Älvdalen)
Förvaltningschef: Lena Rowa
Förvaltning: Gymnasieförvaltningen
Värdkommun: Mora
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Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Gymnasienämnden (Mora) redovisade ett under-
skott på 11 569 tkr den sista december.
• Direkta kostnader avvek negativt med 389 tkr 

mot budget, eftersom kostnaderna för interkom-
munala ersättningar visade sig bli högre än vad 
som prognostiserades under hösten.

• Gymnasiet avvek negativt med 4 131 tkr, på 
grund av fl er tjänster än budgeterat, höga kost-
nader för administration och it samt på grund 
av ett slutgiltigt avslag på ett överklagande om 
bidrag från Migrationsverket från 2017.

• Gymnasiesärskolan avvek negativt med 780 tkr, 
på grund av fl er elever och därmed fl er tjänster 
och högre lönekostnader än budgeterat.

• Grundläggande vuxenutbildning avvek positivt 
med 239 tkr, eftersom det var färre elever än 
budgeterat under året.

• Gymnasial vuxenutbildning avvek negativt med 
1 109 tkr på grund av färre och lägre statsbidrag 
än budgeterat.

• Sfi  avvek negativt med 1 843 tkr med anledning 
av den nya utbildningsplikten.

• Högskolecentrum avvek negativt med 170 tkr, 
eftersom kostnaderna för att starta den nya 
yrkeshögskoleutbildningen var högre än stats-
bidragen.

• Ej vidtagna besparingsåtgärder uppgick till 
3 358 tkr.

Vidtagna åtgärder för att nå ram 2019:
• Förstelärare undervisar mer istället för att ha 

sidouppdrag.
• Cafeterian i Y-delen drivs av en entreprenör.
• Färre tjänster.
• Sfi -elever i Särna bussas till Älvdalen istället för 

att ha undervisning på plats.

Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Rektorerna fi ck i uppdrag av nämnden att effektivi-
sera sin inre organisation. Förslaget ger en effektivi-
sering med 2 475 tkr 2020 och 5 940 tkr 2021.

En extern genomlysning av hela förvaltningen 
genomförs av Public Partner i januari till och med 
mars 2020 och redovisas i VUP 1. Genomlysningen 
ska svara på vilka effektiviseringsmöjligheter det 
fi nns på förvaltningen som har låg påverkan på 
kärnverksamheten och hög monetär effekt.

Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2019
Helår
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag 3 956 6 692 – 2 736 8 869
Övriga intäkter 16 100 19 218 – 3 118 16 708
Summa intäkter 20 056 25 910 – 5 854 25 577
KOSTNADER
Personalkostnader – 66 492 – 64 775 – 1 717 – 60 024
Lokalkostnader – 11 477 – 11 869 392 – 11 041
Kapitalkostnader – 213 – 213 0 – 883
Övriga kostnader – 48 619 – 44 193 – 4 426 – 50 055
Summa kostnader – 126 801 – 121 050 – 5 751 – 122 003
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 106 745 – 95 140 – 11 605 – 96 426



GEMENSAM GYMNASIENÄMND

94

Per verksamhetsområde
Helår 
2019

Helår
 2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Direkta – 11 456 – 11 067 – 389 – 13 299
Gymnasiet – 76 661 – 72 494 – 4 167 – 70 188
Gymnasiesärskola – 6 177 – 5 397 – 780 – 4 933
Grundvux – 2 207 – 2 446 239 – 1 804
Gymnasial 
vuxenutbildning – 4 466 – 3 357 – 1 109 – 2 978
Särskild 
vuxenutbildning – 1 889 – 1 860 – 29 – 1 587
Sfi – 2 846 – 1 003 – 1 843 – 814
Högskolecentrum – 1 044 – 874 – 170 – 825
Besparings-
åtgärder 0 3 358 – 3 358
Summa – 106 745 – 95 140 – 11 605 – 96 426

Investeringar
Kommentar till utfall och prognos
Årets planerade investeringar genomfördes inom 
ramen.

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 2019 Redovisat 2018

Utredning spånsug 46,2
Möbler klassrum 127,8
Supportsvarv 56,8
Robotcell 270
Planhyvel 145
Idrottsutrustning 62,8
Trämaskiner 480
Svarv 906,4
Summa 708,6 1 386,4

Gymnasiet får nytt program med internationell inriktning
Mora gymnasium har blivit auktoriserad som så kallad IB-skola. Det är en tvåårig gymnasieutbildning med internationell standard 
och som ger tillgång till universitet över hela världen. All undervisning i IB-utbildningen sker på engelska.
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 Inledning
 Den gemensamma partsavsikten gäller samverkan 
kring gemensamma it-resurser inom strategisk 
utveckling, projekt, objektförvaltning, drift och it- 
säkerhet.

Nämnden ska genom att samordna verksamheter 
optimera den ekonomiska effektiviteten, se till att 
kompetensförsörjningen fungerar och verka för 
kvalitetsförbättringar. Nämnden ansvarar för att ge 
effektivt it-stöd till de samverkande kommunernas 
verksamheter. Stödet till kommunerna tillhanda-
hålls i form av tjänster.

 Viktiga händelser under året
 Inga förvaltningsetableringar genomfördes.

Större projekt som pågick var om en Dalagemen-
sam e-tjänsteplattform, automatiserad gymnasie-
antagning, processkartläggning i bemannings-
enheten i Mora, digitaliserat inköpssystem för Orsa 
och tekniklyft för lönesystemet.

 Gemensam 
servicenämnd för IT 

Allvarliga incidenter som förekom var begränsad 
internetåtkomst, nätfi skeattacker och begränsningar 
i telefonväxlarna.

Tre rekryteringar genomfördes: en förvaltnings-
ledare för it och två tekniker.

Ett par längre sjukskrivningar ledde till resurs-
brist bland annat när det gällde projektledare.

 Framåtblick
 Digitalisering är ett nödvändigt verktyg och anses 
vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i sam-
hället. Med hjälp av digitalisering kan kommunerna 
bli effektivare, mer tillgängliga och erbjuda en enk-
lare vardag för invånare och medarbetare. Digitali-
sering innebär även också vissa hot och risker.

För att kunna uppnå vinsterna med digitalisering 
krävs att it-enheten ställer om från drifttänkande 
till att tänka mer i utvecklings- och säkerhetstermer. 
Det innebär att vissa rollförändringar behöver göras 
i personalstyrkan.

IS/IT-enheten påverkas starkt av digitaliserings-
takten i kommunerna.

Ordförande: Peter Egardt  (Älvdalen)
It-chef: Matthias Grahn
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen
Värdkommun: Mora
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 Ekonomi
Analys av utfall och prognos
 På helår blev resultatet 0 tkr. Det ursprungliga över-
skottet var 2 701 tkr och återfördes till kommunerna 
och bolagen enligt den procentuella andel som de 
nyttjat abonnemangstjänster för under året.

Överskottet bestod främst av högre intäkter och 
lägre personalkostnader, kapitalkostnader och licens -
kostnader än budgeterat samt viten inhämtade från 
Telenor på 1 350 tkr för ej uppfyllda krav.

Intäkterna var högre än budgeterat, främst på 
grund av vitena från Telenor. Abonnemangstjäns-
terna var högre än budgeterat på grund av fl er 
användare, fl er Ipads till administrationen, högre 
serverkostnader, fl er elevdatorer och elev-Macbooks, 
fl er trådlösa nätverkspunkter och fl er licenser. 
Intäkterna för projektkontoret var något högre än 
budgeterat på grund av ett par större Dalagemen-
samma projekt.

Personalkostnaderna var lägre än budgeterat på 
grund av tjänster som tillsattes senare än planerat 
och sjukskrivningar.

Lokalkostnaderna var något högre än budgeterat 
på grund av en förutbetald hyra och för att hyres-
värden började debitera för parkeringar.

Kapitalkostnaderna var lägre än budgeterat på 
grund av att de största investeringarna aktiverades 
först i november.

Kostnaderna för support och licens var lägre än 
budgeterat på grund av en kostnad som inte föll ut.

Övriga kostnader var högre än budgeterat på 
grund av högre konsultkostnader för en projekt-
ledare som skulle täcka en sjukskrivning och för 
uppdatering av hårdvara i mötesrum, lånedatorer 
samt för medarbetare.

 Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
 Kortsiktigt kan servicenämnden besluta om pris-
justeringar i tjänstekatalogen.

Långsiktigt behöver verksamheterna vara bättre 
på att planera sina inköp och förändringar samt 
meddela it-enheten det, så att enheten kan göra 
en rättvisande budget. En förutsättning är att 
förvaltning etableras där varje objekt planerar sin 
it-utveckling.

 Driftsredovisning nämnd 
Resultaträkning  Helår 

2019 
 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

 INTÄKTER 
Riktade statsbidrag
Övriga intäkter 31 987 32 099 – 112 27 928
 Summa intäkter  31 987  32 099  – 112  27 928 
 KOSTNADER 
Personalkostnader  – 14 649  – 15 397  748  – 13 722 
Lokalkostnader  – 807  – 746  – 61  – 861 
Kapitalkostnader  – 4 170  – 4 840  670  – 3 982 
Övriga kostnader  – 12 361  – 11 116  – 1 245  – 9 363 
 Summa kostnader  – 31 987  – 32 099  112  – 27 928 
 NETTOKOSTNAD, 
RAM  0  0  0  0 

Per verksamhetsområde
 Helår 
2019 

 Helår 
2018 

 (tkr)  Redovisat  Budget  Avvikelse  Redovisat 

Strategi och 
ledning intäkter 0 0 0 5
Strategi och 
ledning kostnader – 2 528 – 2 484 – 44 – 2 116
Strategi och 
ledning summa – 2 528 – 2 484 – 44 – 2 110
Driften intäkter 33 038 30 516 2 522 29 530
Driften kostnader – 26 507 – 27 228 721 – 23 447
Driften summa 6 531 3 288 3 243 6 083
Projektkontoret 
intäkter 1 651 1 583 68 1 855
Projektkontoret 
kostnader – 1 873 – 1 583 – 290 – 1 628
Projektkontoret 
summa – 223 0 – 223 228
Förvaltning 
intäkter 0 0 0 0
Förvaltning 
kostnader – 1 080 – 804 – 276 – 738
Förvaltning summa – 1 080 – 804 – 276 – 738

Summa intäkter 34 688 32 099 2 589 31 391
Summa kostnader – 31 987 – 32 099 112 – 27 928
Summa intäkter – 
kostnader 2 701 0 2 701 3 463
Summa återfört – 2 701 0 – 2 701 – 3 463
 Summa  0  0  0  0 
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 Investeringar
 Kommentar till utfall och prognos
Kostnaden för infrastruktur i form av nät och 
trådlöst blev 130 tkr lägre än budgeterat.

Kostnaden för serverdrift och lagring blev 
2 875 tkr högre än budgeterat, på grund av att 
redundans sattes upp för backupen. Det skapar en 
säkrare miljö.

Kostnaden för utvecklingsmedel 3 år blev högre 
än budgeterat på grund av att en licens för  Säkra 
meddelanden  köptes in.

Utvecklingsmedel 5 år nyttjades inte. Det är 
medel som står till nämndens förfogande för kom-
mungemensamma satsningar.

 Årets investeringar, nettoinvesteringar
 (tkr)  Redovisat 2019  Redovisat 2018 

Infrastruktur 
nät 5 år 937 0
Infrastruktur 
trådlöst 5 år 1 193 4 084
Serverdrift och 
lagring 3 år 220 2 107
Serverdrift  och 
lagring 5 år 5 855 0
Utvecklings medel 
3 år 527 0
Utvecklings medel 
5 år 0 0
 Summa 8 733 6 191
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 Inledning
Den gemensamma nämnden ansvarar för myndig-
hetsutövningen när det gäller äldreomsorg, funk-
tionshindrade, familjerätt och systemadministratörer.

I verksamheten för äldre och funktionshindrade 
regleras verksamheten främst av socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). De personer i Mora, 
Orsa och Älvdalens kommuner som uppfattar sig 
ha behov av stöd, har rätt att få sin ansökan om 
bistånd eller stöd prövad. Prövningen sker genom 
en formaliserad process, där myndighetsutövaren 
står för bedömningen av hjälpbehovet och beslutar 
om lämplig insats, alternativt helt eller delvis avslår 
ansökan. Myndighetsutövaren avgör vem som har 
rätt till bistånd och vad för sorts bistånd som kan bli 
aktuellt. När bedömningen leder till ett avslagsbeslut 
går det normalt att överklaga. Enskilda kan då få sin 
sak prövad i förvaltningsdomstolen.

För familjerätten regleras verksamheten främst av 
föräldrabalken (FB) och SoL. Familjerätten arbetar 
med frågor om vårdnad, boende och umgänge samt 
faderskap och adoption. De fl esta ärenden avgörs 
av allmän domstol, till vilken familjerätten lämnat 
yttranden, upplysningar eller utredningar. I vissa 
frågor kan nämnden själv bestämma. En annan vik-
tig del av familjerättens verksamhet är samarbets-
samtal, det vill säga frivilliga och rådgivande samtal.

Systemadministratörerna är ansvariga för verk-
samhetssystemen för handläggning och verkställig-
het i verksamheten för äldre och funktionshindrade, 
familjerätten samt individ- och familjeomsorgen.

Viktiga händelser under året
Verksamhetssystemet Life Care följdes upp och pro-
blem- och utvecklingsområden delgavs leverantören.

Förenklad biståndsbedömning utreddes. Ett beslut 
om att införa det fattades, men först ska e-tjänsteplatt-
formen komma på plats.

Familjerättens ärenden fortsatte att öka, med hög 
arbetsbelastning som följd. Både ärenden på begäran 
från tingsrätten och samarbetssamtalen ökade. 
Familjerätten fi ck intern förstärkning på 25 procent 
från de befi ntliga resurserna, externt stöd från andra 
kommuner och från konsult i fl era utredningar.

Problemen med att följa upp tillsvidarebeslut 
kunde inte åtgärdas under året.

Framåtblick
Taligenkänning testas 2020 av 6 handläggare som 
visat intresse.

Förenklad biståndsbedömning införs när e-tjänste-
plattformen fi nns på plats.

Biståndsbedömt trygghetsboende kan tillkomma 
som insats om någon av de samverkande kommu-
nerna skaffar licens hos Inspektionen för vård och 
omsorg.

Familjerättens ärendemängd behöver följas upp 
och åtgärdas, för att handläggningen ska vara rätts-
säker och för att kommunerna ska kunna undvika 
kostnader för externa konsulter.

Nämnden behöver komma tillrätta med upp-
följningen av tillsvidarebeslut. När det gäller LSS 
innebär det att få till en systematisk rutin.

Vidareutbildning i Individens behov i centrum 
(IBIC) planeras till våren 2020.

Utvecklingsarbetet med digitalisering fortsätter.
Nämnden ska utreda nivå och grunder för hem-

tjänstbeslut i relation till riktlinjerna 2020.

Gemensam nämnd för 
social myndighetsutövning

Ordförande: Anette Eriksson (Älvdalen)
Myndighetschef: Karin Hansso
Förvaltning: Socialförvaltningen
Värdkommun: Mora
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Gemensam nämnd för 
social myndighetsutövning

Ekonomi
Driftsredovisning nämnd 
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade 
statsbidrag
Övriga intäkter 17 155 17 011 144 16 398
Summa intäkter 17 155 17 011 144 16 398
KOSTNADER
Personalkostnader – 14 333 – 14 648 315 – 13 773
Lokalkostnader – 1 153 – 1 104 – 49 – 821
Kapitalkostnader
Övriga kostnader – 1 669 – 1 259 – 410 – 1 783
Summa kostnader – 17 155 – 17 011 – 144 – 16 377
NETTOKOSTNAD, 
RAM 0 0 0 21
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Inledning
Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Löneservice 
sköter löneadministrationen åt de tre kommunerna 
och de kommunala bolagen Nodava AB, Orsabostä-
der AB, Orsa Lokaler AB, Norra Dalarnas Fastighets 
AB och Morastrand AB. Även arvoden och ersätt-
ningar till förtroendevalda i bolagens moderbolag 
hanteras. Från och med 2019 sköter nämnden kom-
munalförbundets Brandkåren Norra Dalarna löner. 
Totalt hanterar enheten löneutbetalningar för 14 
arbetsgivare och betalar ut närmare 5 000 löner per 
månad.

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer på 
det löneadministrativa området. Verksamhetens 
arbete består bland annat av support och utveckling 
av systemstöd i löne- och personalområdet, uttag 
av rapporter och personalstatistik till chefer och 
myndigheter, inlämning av underlag till pensioner 
och information kring försäkring. Enheten har 12,25 
tjänster.

Norra Dalarnas Löneservice är en resultatenhet 
som fi nansierar verksamheten genom sålda tjänster 
i form av producerade lönespecifi kationer per kom-
mun och genom månadsavgifter från de kommunala 
bolagen.

Viktiga händelser under året
Extra arbetsinsatser krävdes till följd av Mora kom-
muns omorganisation och vid införandet av Brand-
kåren Norra Dalarna. Lagändringar som arbets-
givardeklaration på individnivå och karensavdraget 
infördes i januari och krävde ändringar i system och 
rutiner.

Tekniklyftet av HR-systemet samt schema- och 
bemanningssystemet stod i fokus. Systemen inte-
grerades och blev helt webbaserade. En gemensam 
inloggningsportal istället för inloggning via olika 
ikoner infördes. Det var nödvändigt för att nämnden 
ska kunna följa utvecklingen mot digitalisering och 
framtidssäkring. Från att schemahanteringen tidi-
gare skett i klient arbetar man nu i webbgränssnitt.

En del verksamheter upplevde försämringar i 
schema- och bemanningssystemet efter uppgrade-
ringen. Webbgränssnitt kräver nya sätt att arbeta på 
och systemet upplevdes som tungarbetat.

Alla anställda i kommuner, förbund och bolag 
självrapporterar nu i schemasystemet. En förutsätt-
ning för att det ska gå att sköta vikarieanskaffning 
via vakansförmedling och bemanningsenheter är att 
alla månadsanställda ligger i schemasystemet.

En upphandling av pensionsförvaltare genom-
fördes och resultatet blev att kommunerna byter från 
KPA till Skandikon/Skandia. Skandia tog över den 
1 oktober och övergången gick bra.

Norra Dalarnas 
Löneservice

Ordförande: Malin Höglund 
Förvaltningschef: Marina Resar Bogg
Förvaltning: Norra Dalarnas Löneservice
Värdkommun: Älvdalen
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Norra Dalarnas 
Löneservice

Framtidsblick
Förhoppningen är att digital rapportering för förtro-
endevalda blir verklighet 2020. Systemet som kom-
munernas kanslier äger ska nu vara utvecklat för 
lönekoppling.

Digitaliseringen av anställningsprocessen kom-
mer att bli säkrare och effektivare samt minskar 
post- och pappershantering. Nämnden vill samtidigt 
få till en digital signering av anställningsavtal.

Ärendehanteringen i supporten behöver effekti-
viseras.

När lönerapporteringen är helt digital blir nästa 
steg att titta på processer som kan automatiseras. 
Nämnden ser möjligheter att effektivisera och säkra 
fl era processer som är regelstyrda och återkommande.

Lönearbete består numera till större delen av 
kontroller, systemunderhåll och -utveckling samt 
service och support. Därför inleddes ett arbete med 
att förändra arbetssätt och ta fram nya funktioner 
på enheten. Fler måste arbeta med support och 
utveckling och färre med registreringar. Arbetet med 
omorganisationen utgick från ett kundperspektiv.

Ekonomi
Årets resultat var –429 tkr. Orsaken till underskottet 
var till stor del att konsultkostnaderna blev högre än 
beräknat när det gällde att utveckla och uppgradera 
schema- och bemanningssystemet.

Lönekostnaderna blev högre än budgeterat. 
Vikarie kostnader till följd av sjukdom och en tjänst 
som inte fanns i budget var anledningen.

Underskottet fördelas mellan Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner efter beräkningsnyckeln antal 
producerade lönespecifi kationer. För Moras del blev 
det 256 tkr i underskott.
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Inledning
 Nämnden för kostsamverkan är gemensam för 
Region Dalarna och Mora kommun och har ansvar 
för kost till patienterna vid Mora lasarett samt till 
vårdtagare och boende i kommunens äldreomsorg. 
Maten produceras i Aromköket vid Mora lasarett 
och levereras till äldreboenden och lasarettets avdel-
ningar.

 Viktiga händelser under året
 Arbetsmiljöronder genomfördes, men verksamheten 
väntar fortfarande på att få åtgärder utförda vid 
mottagningsköken genom fastighetsägarens Mora 
Strand försorg. Det fi nns stora renoverings behov i 
mottagningsköken.

Under våren tillträdde en ny chef för kostsam-
verkan Mora.

Arbetet med menyplanering och beställningar för 
att nå målet om livsmedelskostnad per portion fort-
satte. Enligt nämndens beslut prioriteras ekonomi 
före andel ekologiska livsmedel, vilket påverkar 
kostnadsutvecklingen positivt. Arbetet med nyckel-
talsjämförelse inom ramen för  Best service  fortsatte 
med oförändrad ambition att minska svinnet, främst 
från vårdavdelningarna men även i den direkta 
produktionen.

 Framtidsblick
 År 2019 var det sista i avtalet om kostsamverkan 
mellan Region Dalarna och Mora kommun. Ett 
beslut fattades om att avtalet tillsvidare förlängs 
enligt nuvarande premisser.

Arbete med att skapa förutsättningar för leveran-
ser till förskolor i kommunen inleddes. I ett första 
steg kan det komma att innebära ett produktions-
tillskott på årsbasis om cirka 26 000 portioner och 
fullt utbyggt cirka 120 000 portioner per år. Arbetet 
avstannade dock och nämnden avvaktar ett inrikt-
ningsbeslut från Mora kommun. Förskole leveranser 
skulle innebära ett positivt tillskott, eftersom 
stäng ningen av säboplatser i äldreomsorgen som-
maren 2019 innebar ytterligare reduceringar. Under 
senhösten pågick även en diskussion om kostförsörj-
ningen till äldreomsorgen. Kommunens syn på om 
verksamheten ska fortsätta är okänd. Mora sade den 
1 november upp köp av enportionsförpackningar i 
modifi erad atmosfär till hemtjänsten, volym cirka 
13 500 portioner per år. Det fasas nu ut successivt 
och bedöms vara avslutat den 30 april 2020. Slut-
satsen är att kommunens kundunderlag fortsätter 
att minska.

 Ekonomi
 Det ekonomiska resultatet före resultatöverföring 
uppgick till knappt –0,4 mkr.

I samband med bokslut fördelas nämndens över- 
eller underskott mellan parterna. Fördelningen av 
underskottet uppgick till knappt 0,2 mkr för Mora 
kommun och drygt 0,2 mkr för Region Dalarna.

Gemensam nämnd 
kostsamverkan

Ordförande: Anna Hed
Förvaltningschef: Martin Ekberg
Förvaltning: Kostsamverkan Mora
Värdorganisation: Region Dalarna
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Inledning
Nämnden är gemensam för Mora och Orsa kom-
muner med placering i Orsa. I verksamheten ingår 
tillsyn av hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel. 
Naturvård är ett annat verksamhetsområde och 
miljö kontoret ger information och råd till både 
privat personer och verksamhetsutövare. Nämnden 
har även uppdraget att bedriva energi- och klimat-
rådgivning.

Viktiga händelser under året
Mora och Orsa kommuner utredde möjligheterna 
att bilda en gemensam miljö- och byggförvaltning. 
Utredningen är klar och redovisades för nämnd och 
kontor under hösten. Utredningen föreslår att miljö-
kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen slås sam-
man till en gemensam förvaltning och att den loka-
liseras till Mora. Kommunerna har ännu inte tagit 
ställning i frågan.

Under sommaren utredde livsmedelsinspek-
törerna ett stort salmonellautbrott. Närmare 50 
personer som ätit på samma restaurang insjuknade. 
En hel veckas arbetstid lades på kontroller, prover 
och på att utreda orsaken till utbrottet.

Antalet klagomålsärenden där grannar klagar på 
varandra ökade. Det handlade om skällande hundar, 
flugor och andra störningar. Dessa ärenden tar 
mycket tid i anspråk och kan vara svåra att hantera.

Mycket tid lades även på att ta fram en ny taxa 
för tillsyn enligt miljöbalken och en ny timtaxa för 
livsmedel. Miljönämnden antog taxeändringarna, 
men de fastställdes inte av kommunernas kommun-
fullmäktige.

Framåtblick
Varje år genomförs en behovsutredning som antas 
av miljönämnden. I utredningen konstaterades att 
det saknas resurser för att genomföra grundupp-
draget, som är att bedriva tillsyn och kontroll. Där-
för antog miljönämnden en ny taxa för miljötillsyn 
och en ny timtaxa för både livsmedel och miljö. 
Taxorna antogs varken av kommunfullmäktige i 
Orsa eller i Mora. Det innebär att miljönämnden 
inte har tillräckliga resurser för att utföra tillsyns- 
och kontrolluppdraget 2020. Den självfi nansie-
ringsgrad som nämnden har för tillsynen innebär 
att skattemedel måste fi nansiera den i stället för 
avgifter. När det gäller livsmedelsområdet är det 
inte förenligt med lagen att täcka kostnaderna för 
kontrollen med skattemedel.

Mora och Orsa kommuner utredde en samman-
slagning av miljö- och byggförvaltningarna. Utred-
ningen är klar och föreslår att en sammanslagning 
ska genomföras. Respektive kommun behöver ta 
ställning till hur framtiden ska se ut.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Miljönämnden redovisade ett negativt resultat. Det 
berodde bland annat på att intäkterna för miljötillsyn 
(främst avloppstillsynen) och livsmedelskontrollen 
inte uppnådde budgeterad nivå.

Mora-Orsa miljönämnd

Ordförande: Per-Erik Wiik  (Orsa)
Förvaltningschef: Camilla Björk
Förvaltning: Miljökontoret
Värdkommun: Orsa
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Driftsredovisning nämnd
Resultaträkning Helår 

2019
Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

INTÄKTER
Riktade 
statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader – 139 – 208 69 – 233
Lokalkostnader 0 0 0 0
Kapitalkostnader
Övriga kostnader – 5 034 – 4 574 – 460 – 4 630
Summa kostnader – 5 173 – 4 782 – 391 – 4 863
NETTOKOSTNAD, 
RAM – 5 173 – 4 782 – 391 – 4 863

Per verksamhetsområde
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Miljönämnd – 451 – 234 – 217 – 258
Livsmedel – 416 – 292 – 124 – 395
Miljötillsyn – 896 – 641 – 255 – 883
Gemensam 
administration – 2 856 – 2 972 116 – 2 697
Kalkning – 80 – 153 73 – 155
Naturvård – 475 – 490 15 – 477
Summa – 5 173 – 4 782 – 391 – 4 863



105

Inledning
 Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, själv-
ständighet och delaktighet för personer med funk-
tionsnedsättning. Tillsammans med länets kom-
muner tar regionen ansvar för att tillhandahålla 
hjälpmedel till rimligt pris. Förvaltningen hade 
99 anställda. Huvudman för nämnden är Region 
Dalarna.

 Viktiga händelser under året
 Förvaltningen är i en omfattande lokalförändrings-
process med en planerad totalevakuering. Målet 
är ändamålsenliga lokaler som klarar ökade hjälp-
medelsvolymer och utveckling av nya tjänster som 
gagnar Dalarnas medborgare. En arbetsgrupp från 
förvaltningen arbetade tillsammans med Region-
fastigheter och en arkitekt fram ett förslag på hur 
lokalerna ska anpassas inför framtiden.

 Framtidsblick
 I och med den pågående lokalförändringen blir verk-
samhetens fokus de närmaste åren att upprätthålla 
processerna trots evakuering och därtill uppdelade 
lokaler. Efterfrågan på varor och tjänster ökar. Fler 
patienter vårdas i hemmet och har behov av mer 
avancerad medicinteknisk utrustning. Det ställer 
krav på att samverkan mellan regionen och kommu-
nerna fortsätter att öka. Det nya  Medicintekniska 
direktivet  kommer att innebära förändrade krav vid 
rekrytering och vid utbildning av befi ntlig personal, 
eftersom högre krav ställs på regulatoriskt kunnande 
inom hjälpmedelsverksamhetens alla områden. Det 
riskerar också att förskjuta behoven av it-utveck-
ling på framtiden, där mobilitet och digitalisering 
för ökad patientsäkerhet och effektivitet är utgångs-
punkter.

 Ekonomi
 Hjälpmedelskostnader ökade med 4,8 mkr, jäm-
fört med 2018, vilket delvis förklaras med nytt sor-
timent, inventeringsdifferens, högre priser och 
fortsatta vakanser i vissa avdelningar, till exem-
pel rekonditioneringen, vilket ledde till fl er inköp. 
Demografi n i samhället spelar in. Även intäkter för 
sålda varor ökade med 4,4 mkr i jämförelse med 
2018, liksom hyresintäkterna med 2,5 mkr.

En annan förändring var att lönekostnaderna blev 
cirka 0,5 mkr lägre än 2018.

Resultatet blev 3,4 mkr. Överskottet behålls i 
förvaltningen för att fi nansiera kostnader för lokal-
förändringsarbetet.

 Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna
Ordförande: Lisbet Mörk-Amnelius 
Förvaltningschef: Helena Strandberg
Förvaltning: Hjälpmedel Dalarna
Värdorganisation: Region Dalarna
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Inledning
Morastrand AB är ett av Mora kommun helägt bolag 
och har som ändamål att tillhandahålla bostäder och 
lokaler samt att inom ramen för den kommunala kom-
petensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Viktiga händelser under året
Kommunfullmäktige beslutade under hösten om nya 
ägardirektiv för bolaget. De börjar gälla efter vårens 
årsstämma 2020.

Morastrand byggde färdigt ett sjuvåningshus om 
39 hyresrätter på Tuvanområdet.

De senaste åren har bolaget stärkts ekonomiskt. 
Därför ser bolaget möjligheter att fortsätta bygga 
bostäder de närmaste åren. Åren 2016–2019 bygg-
des totalt 116 lägenheter.

Projektering pågår om möjligheterna att bygga 
ytterligare hyreslägenheter, inledningsvis i om -
rådena Tuvan etapp 2, Valhall och Måmyren. Projek-
tering och upphandling beräknas ske 2020–2021.

Projektering för större renoveringar inom Valhall 
pågår. Inledningsvis ses Millåkersgatan 14 över.

Hyresförhandlingarna slutade med en hyres-
höjning om 2,25 procent från den 1 februari 2020.

Bolaget genomförde en hel del underhållsåtgärder. 
Bland de större kan nämnas fönsterbyten etappvis på 
Tuvan, målningsprojekt samt att etapp 1 av kulvert-
byten och markåtgärder i Hånåkni påbörjades.

Bolaget installerade större solcellsanläggningar på 
Tingsnäs och på Ljungvägen.

Morastrand hade inga pensionsavgångar 2019. 
En projektledare anställdes inför framtida större 
renoveringar.

Arbetet med affärsplanen pågår och lednings-
gruppen tog med utgångspunkt från värdegrund och 
direktiv fram mål och inriktningar som Morastrand 
behöver för att ha en gemensam syn på verksam-
heten och dess mål.

Ekonomisk uppföljning
Analys av utfall och prognos
Årets resultat på 22 mkr avvek från det budgete-
rade resultatet på 25,3 mkr med 3,2 mkr. Budget-
avvikelsen berodde till största delen på att akuta 
skador och reparationer fortsatte att öka. Mer 
omfattande underhålls- och fastighetsstrategi planer 
håller på att tas fram för att bolaget ska kunna han-
tera detta på ett bättre sätt framöver. Utöver de 
akuta åtgärderna fanns mindre avvikelser som tog ut 
varandra inom de olika kostnadsslagen.

Morastrand AB

Ordförande: Nicklas Lind
VD: Stefan Larsson



MORASTRAND AB

107

Driftsredovisning bolag
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Rörelsens intäkter 177 190 174 758 2 432 172 454
Rörelsens 
kostnader – 118 442 – 112 218 – 6 224 – 112 687
Avskrivningar – 29 609 – 29 338 – 271 – 28 599
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella 
kostnader – 7 153 – 7 953 800 – 123 486
RESULTAT 21 986 25 249 – 3 263 – 92 318

Investeringar
Kommentar till utfall och prognos
Årets investeringar underskred det budgeterade 
beloppet på grund av att bolaget inväntade ett beslut 
om investeringsstöd. Bygget av 39 hyreslägen heter 
på kvarteret Tuvan blev färdigt, samtidigt som fönst-
ren byttes på de befintliga husen i området. Ett 
större mark-, kulvert- och utemiljöprojekt starta-
des i kvarteret Hånåkni. Därutöver var det en del 
mindre investeringsprojekt som rullade på parallellt 
med underhållsåtgärder på fl era områden.

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 2019 Redovisat 2018

Nyproduktion 41 421 66 116
Mark 0 456
Utbetalt 
investeringsstöd 
nyproduktion – 5 504 – 7 090
Reinvestering 
befi ntligt 
fastighetsbestånd 6 752 569
Om- och till-
byggnad befi ntligt 
fastighetsbestånd 1 173 1 346
Maskiner och 
inventarier 1 030 1 201
Summa 44 873 62 598
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Inledning
Bolaget äger och förvaltar Mora kommuns återvin-
ningscentral, vatten- och avloppsanläggningar och 
avfallsanläggningar och svarar för renhållningen i 
kommunen. Bolaget äger kommunens aktier i utförar-
bolaget Nodava AB, som på uppdrag har hand om 
va-verksamhet och avfall i kommunen. Moravatten AB 
har ingen egen personal, utan den fi nns i Nodava AB.

Va-verksamheten fi nansieras genom avgifter för 
vattenförbrukning och avloppsrening. Kommunen 
betalar avgift för dagvattenrening och för en del 
övriga tjänster. Även avfallshanteringen fi nansieras 
genom avgifter.

Viktiga händelser under året
Affärsverksamheten vatten och avlopp
Övergripande va
Va-avgifterna består av anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en 
engångsavgift som blivande va-kunder betalar för att 
få ansluta sig till det allmänna vatten- och avlopps-
nätet. Brukningsavgifterna är periodiska och fi nan-
sierar drift- och underhållskostnader för befi ntliga 
va-anläggningar, kapitalkostnader för investeringar 
och andra nödvändiga kostnader för att bolaget ska 
kunna tillhandahålla vattentjänster.

Trafi kverkets omfattande ombyggnad av genom-
fartsvägen i Mora pågår. Projektet innebär att 
va-ledningar behöver läggas om längs Strand gatan-
Vasagatan samt även vid delar av Fridhemsgatan 
och Älvgatan.

Den ekonomiska analysen visade att va-avgifterna 
fortfarande behöver justeras.

Ett avtal om va-anslutning uppnåddes med Skär-
pans Samfällighetsförening.

Avloppsreningsverken
Som en del av bolagets strategi för att hantera slam-
met i reningsverken genomfördes en livscykelanalys 
för slamtorken i Solvikens avloppsreningsverk. Ana-
lysen gjordes för att belysa om slamtorken har en 
rimlig ekonomisk bärighet. Livscykelanalysen visade 
att vid 17 000 till 22 000 pe (personekvivalenter) 
ger rötning eller konventionell behandling lägst års-
kostnad på årsbasis. Ökar belastningen till 33 000 
och upp till 40 000 pe ger slamhantering med tork-
ning de lägsta årskostnaderna. Beslut tas det kom-
mande verksamhetsåret.

Ledningsnät va
Avtalet med en extern entreprenör om skötsel av 
va-anläggningar i Venjan, Siknäs, Finngruvan med 
fl era orter upphörde vid årsskiftet. Nodava AB skö-
ter fortsättningsvis anläggningarna i egen regi.

Utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar 
till va-planområdena Ryssa och Borstnäs är klara. 
Områdenas vatten och avlopp är utbyggda med 
LTA-teknik, vilket innebär att varje fastighet har en 
pumpenhet inom fastigheten.

För att klara ett ökat dagvattenfl öde från Noret-
området dras en ny dagvattenledning vid Siljans-
sågen i ett samverkansprojekt med Mora kommun.

Projektet med fjärravläsning av vattenmätare, 
så kallade ultraljudsmätare, påbörjades. Projektet 
pågår i fem år. Dolda vattenläckor upptäcks i sam-
band med att man byter från mekaniska vatten-
mätare till ultraljudsmätare.

Moravatten AB

Ordförande: Joakim Holback 
VD: Marilou Hamilton Levin
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Affärsverksamheten avfall
Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i 
egen regi, medan insamling och behandling av avfall 
sker via entreprenörer och externa behandlings-
anläggningar.

Övergripande avfall
Avfallstaxan var oförändrad 2019.

Avfallsinsamlingen
Mängden insamlat avfall – mat- och restavfall, slam 
och grovt avfall – var i stort sett oförändrad från 
föregående år. Insamlingen fungerade generellt bra.

Anläggningar
Anmälningspliktiga verksamheter är återvinnings-
centralen (ÅVC).

Miljöpåverkan
Insamlat matavfall från Moras hushåll behandlas för 
produktion av fordonsgas och växtnäring. När bio-
gas används istället för oljebaserade energikällor, 
minskar koldioxidutsläppen med 90 procent. Mat-
avfall som omvandlas till växtnäring ersätter pro-
duktion av konstgödsel.

För transporter till och från ÅVC och för insam-
lingsentreprenader ställs krav på miljöklassade 
fordon. Transporterna ska så långt möjligt optimeras 
med fl era containrar på varje transport.

I insamlingsentreprenaden för slam ställs krav på 
att de drivmedel som används i uppdraget, separat 
eller i blandningar, ska kunna visa en besparing på 
minst 24 procent koldioxidekvivalenter.

Återbruksverksamheten på Mora ÅVC fungerade bra 
och mängden prylar som lämnades in ökade i år igen.

Miljöpåverkan från återvinningscentralen följs 
enligt kontrollprogram.

Framåtblick
Trafi kverkets omfattande ombyggnad av genom-
farts vägen i Mora pågår. Projektet innebär att 
va-ledningar behöver läggas om längs Strand gatan-
Vasagatan samt även vid delar av Fridhemsgatan 
och Älvgatan.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 
26 600 tkr och innehåller många projekt. Den 
största delen utgör dock reinvesteringar i lednings-
nätet och utbyggnad av va-nätet vid Färnäs kvarn 
och Utanmyra.

Ekonomi
Analys av utfall och prognos
Intäkterna var något högre och kostnaderna likaså 
än i planering och budget.

Avvikelser: Kostnader för reparation och under-
håll var 3,3 mkr lägre än 2018. Det var en minskning 
med 36 procent. Kostnaden för transport och 
om händertagande av slammet, som blir restproduk-
ten i avloppsreningsverken, ökade dramatiskt med 
3,4 mkr (+38 procent). Färre projekt än beräknat 
blev färdiga och därför var avskrivningarna mycket 
lägre än i budget.

Driftsredovisning bolag
Helår 
2019

Helår 
2018

(tkr) Redovisat Budget Avvikelse Redovisat

Rörelsens intäkter 66 508 64 895 1 613 67 891
Rörelsens 
kostnader – 62 420 – 57 193 – 5 227 – 61 845
Avskrivningar – 5 944 – 8 113 2 169 – 5 764
Finansiella intäkter 0 0 0 17
Finansiella 
kostnader – 1 620 – 2 270 650 – 963
RESULTAT – 3 476 – 2 681 – 795 –  664

Årets investeringar, nettoinvesteringar
(tkr) Redovisat 2019 Redovisat 2018

Årets totala 
investeringar 36 920 40 872
Summa 36 920 40 872
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Inledning
Brandkåren Norra Dalarna har sedan starten den 
1 januari 2019 bedrivit verksamhet till skydd mot 
olyckor i de fem medlemskommunerna Leksand, 
Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Organisationen 
är fortfarande i en uppstarts- och utvecklingsfas, vil-
ket gör att många delar konstrueras, byggs upp och 
redovisas för första gången.

Viktiga händelser under året
Under våren togs en riskanalys fram som beskri-
ver vilka händelser som kan föranleda räddnings-
insatser i de fem medlemskommunerna. Risk-
analysen ligger till grund för vilken typ av operativ 
förmåga som behövs för att möta riskerna, liksom 
vilken typ av verksamhet som krävs för att förebygga 
olyckor. Handlingsprogrammet, som även fungerar 
som förbundets styrdokument, blev klart under hös-
ten och fastställdes av förbundsdirektionen.

En viktig pusselbit för att hålla ihop organisatio-
nen var kommunikation och digitalisering. Samtlig 
personal har exempelvis en applikation i telefonen 
där larm, verksamhetsinformation och schema 
presenteras. Det går även att genomföra skiftbyten 
direkt i mobiltelefonen. Systemet är anslutet till 
lönesystemet, vilket minskade administrationen, 
samtidigt som det medförde en del kostnader av 
engångskaraktär.

Periodvis saknade förbundet brandmän i bered-
skap för att upprätthålla den numerär som är stipu-
lerad i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 
Rekryteringskampanjer genomfördes och resultatet 
var mycket gott. Totalt startade 20 nya brandmän 
grundutbildningen och 8 utbildades i rökdykning. 
Det var mer än 10 procent av det totala antalet 
anställda brandmän i beredskap. Den tillfälliga 
nedgången i beredskap innebar dock inte att någon 
människa, egendom eller miljö skadades allvarligt 
till följd av bristen. Särskilda rutiner vidtogs för att 
garantera ändamålsenlig beredskap. 

  Brandkåren 
Norra Dalarna 

Under året inkom 1 250 larm, varav 239 var onö-
diga automatiska brandlarm, 128 brand i byggnad 
och 191 trafi kolyckor. Antalet larm ökade i Vansbro 
och Leksand jämfört med tidigare år. Vid större 
händelser genomfördes det passningsuppdrag, som 
innebär att en ledig styrka i förbundet placeras på 
en strategisk plats för att upprätthålla beredskapen 
för nya larm i ett större geografi skt område. Den 
typen av beredskapsförstärkningar var inte möjlig 
på samma sätt före förbundsbildningen. Lednings-
organisationen har också blivit starkare jämfört med 
tidigare och till alla större händelser larmades yttre 
befäl för att bilda operativ ledning på plats tillsam-
mans med de lokala styrkeledarna.

Framåtblick
De kostnadsökningar som är kända inför framtiden 
är lönekostnadsökningar, hyra för den nya brand-
stationen i Mora och merkostnad för systemledning. 
För systemledning får kommunerna viss kompensa-
tion från staten från och med 2021. Arbete pågår för 
att ta fram en långsiktig fordons- och investerings-
plan, eftersom fl era fordon behöver bytas ut för att 
kåren ska kunna upprätthålla en ändamålsenlig och 
modern vagnpark.

Efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 
har statens utredningar slagit fast att brandkårerna 
måste samordna sig vid larm och samverka i system-
ledningar för att bättre hantera komplexa händelser. 
Ett arbete pågår med att skapa en gemensam 
system ledning för Dalarnas, Örebro och Värmlands 
län. Start bedöms ske våren 2020.

Ekonomi
Brandkåren Norra Dalarna nådde ett positivt resultat 
med 103,9 tkr. Avvikelsen mot budget var 46,9 tkr. 
Intäkterna var 950 tkr lägre än budgeterat. Det pare-
rades med lägre omkostnader.

Ordförande: Anna Hed
Förvaltningschef: Johan Szymanski
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  Brandkåren 
Norra Dalarna 

Redovisning 2019
Ansvar (tkr) Utfall 

2019
Budget 

2019
Avvikelse

Räddningschef 46 134 46 165 – 31
Stab och service – 3 745 – 3 676 – 69
Förebyggande – 1 994 – 2 476 482
Operativt – 866 – 893 27
Mora – 12 387 – 14 077 1 690
Orsa – 4 389 – 4 698 309
Älvdalen – 10 820 – 9 964 – 856
Leksand – 5 456 – 4 294 – 1 162
Vansbro – 6 373 – 6 030 – 343
Totalt 104 57 47

Sammanställning av utfall 2019 jämfört med budget

 Driftsredovisning (tkr) Utfall 
2019

 Budget 
2019

Avvikelse

Verksamhetens intäkter 3 767 4 717 – 950
Verksamhetens kostnader – 62 896 – 61 872 – 1 024
Avskrivningar – 4 330 – 4 859 529
Verksamhetens 
nettokostnader – 63 459 – 62 014 – 1 445
Anslag från 
medlemskommuner 63 540 62 071 1 469
Finansiella intäkter 51 0 51
Finansiella kostnader – 28 0 – 28
Årets resultat 104 57 47

Investeringar
Årets investeringar rörde anläggningstillgångar som 
övertogs från medlemskommunerna i samband med 
att förbundet bildades. Den ökade investeringen i 
jämförelse med budget berodde på att leasade for-
don bokfördes som anläggningstillgångar.

Investeringsredovisning (tkr) Mark och 
byggnader

Maskiner och 
inventarier

Totalt

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget

Pågående anläggningar 0 0 0 0 0 0
Utgifter eller inköp 2019 0 0 31 973 29 966 31 973 29 966
Aktiverade anläggningar anskaffade före 2019 0 0 0 0 0 0
Aktiverade anläggningar anskaffade 2019 0 0 0 0 0 0
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