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MÅLBILD 2030 

 
Hållbara Mora – stärkt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Året är 2030. I Mora bor nu 22 000 invånare varav drygt hälften bor i tätorten. Mora erbjuder en 

genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka 
genom hela livet. Genom platsvarumärket har Moras egna särdrag lyfts fram och bidragit till att öka 
attraktionskraften. Vi har goda boendemiljöer som lockar nya invånare till Mora, där de hittar 

möjligheter att kombinera ett tryggt och aktivt liv med arbete. Föreningslivet är rikt, öppet för alla 
och fyller en viktig funktion i samhället. Det finns olika slag av bostäder och många bor i egna 
småhus. Goda kommunikationer och ny teknik skapar frihet 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 dagligen. Viss fritidshusbebyggelse är omvandlad 
till åretruntbostäder eller säsongsboende, vilket gör det möjligt att upprätthålla service på 

landsbygden. I planeringssammanhang prioriteras rörlighet till fots och per cykel, och därför är det 

nu många Morabor som möts i mellanrummen på gator, torg och i grönområden 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 utbyggnad av förnybar 
energi har de fossila energikällorna avvecklats i snabb takt och kommer att vara helt utfasade till år 

2045. I hållbara Mora är livsmedelsproducenterna hjältar och bidrar till ett öppet och levande 
kulturlandskap. Bra mat är enligt konsumenterna giftfri och säker, näringsrik, närodlad och hållbart 
producerad. 
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VÄRDEGRUND 

Mora kommuns värdegrund, Mora för utveckling, anger riktningen för det förhållningssätt som ska 
genomsyra all verksamhet i Mora kommun. Den är gemensam för alla verksamheter och den 
naturliga utgångspunkten för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet 
med invånare och övriga intressenter. 

 
Mora för utveckling uppnår vi genom att vi: 

• Tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt 
förhållningssätt. 

• Tar ansvar för verksamheten samt vår egen och andras arbetssituation. 

• Har medborgaren/kunden i fokus, genom att vara serviceinriktade och genom att bemöta 
alla med respekt. 

 

 

 

 

 

KOMMUNPLAN 2021 MED UTBLICK MOT 2022-2023 

Kommunplanen redogör för kommunens politiska vilja med verksamhet och ekonomi. Här redovisas 
vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Kommunplanen utgör kommunens budget enligt 11 
kapitlet kommunallagen. Innehållet i kommunplanen styrs av planeringsanvisningarna som 
kommunstyrelsen fastställer inför varje ny planeringsperiod. Enligt planeringsprocessen är 
huvudprincipen att kommunplanen beslutas i juni av kommunfullmäktige och revideras under 
hösten för att gälla under kommande år samt med utblick över ytterligare två år. 
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STYRMODELL 

Mora kommun 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 kommunen levererar. Det interna perspektivet har medarbetaren och 
organisationen i fokus och handlar om förutsättningar som har betydelse för att man ska kunna 
genomföra verksamhet och nå resultat. Med utgångspunkt från målbilden formuleras strategier 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 målbilden har kommunfullmäktige beslutat om 9 strategiska mål som finns 
beskrivna i Strategisk plan. Den beskriver vad kommunen ska uppnå och kan ses som den 
övergripande strategin för kommunens utveckling. Till de strategiska målen finns 21 riktade mål till 
styrelsen och nämnderna med ett antal tillhörande prioriterade mått. Genom de riktade målen åtar 
sig nämnderna att uppnå den strategiska planens mål.  

 

Den strategiska planen är ett verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten att arbeta i 
målbildens riktning. Planen ska vara vägledande för inriktning och prioritering genom hela 
kommunens planeringsprocess från övergripande nivå till medarbetarnivå. Planen ska underlätta för 
de förtroendevalda att fatta beslut, och för tjänstepersoner att utarbeta underlag och genomföra 
beslut. Innehållet i den strategiska planen delas in i fyra målområden som är viktiga att styra och 
leda på för att nå målbilden. Inom målområdena sker prioriteringar för utveckling. För respektive 
målområde finns ett antal strategiska mål och för varje mål beskrivs önskat läge år 2022. Med 
utgångspunkt i denna målbild, sammanställer den strategiska planen kommunfullmäktiges uppdrag 
till nämnderna ur ett mandatperiodsperspektiv. Den strategiska planen ska leva upp till strategi 
Hållbara Mora, samt lägga grund för mandatperiodens årliga kommunplaner. 

Strategi Hållbara Mora är kommunens fundament i arbetet med att stärka den hållbara utvecklingen 
– social, ekologisk och ekonomisk – med medborgarna i fokus. Strategin innebär ett utvecklat 
handlingsinriktat och tvärsektoriellt arbete skapar förutsättningar för gemensamt lärande och lägger 
grund för ett perspektiv som innebär att koncernen som helhet skapar bästa möjliga lösningar för 
hållbar utveckling, med år 2030 som planeringshorisont. 

Det övergripande målet med den strategiska planen för innevarande mandatperiod ska vara lika med 
Hållbara Moras första och övergripande utvecklingsområde: 

”STÄRK DET TVÄRSEKTORIELLA ARBETET FÖR HÅLLBARA MORA” 
Ingen nämnd eller styrelse äger enskilt frågan om hållbarhet. Frågan om hållbar utveckling ryms 
inom kommunens samtliga verksamheter och måste hanteras tvärsektoriellt. Ledarskap med 
förändringskraft och medborgarfokus samt ett uttalat, brett och effektivt arbete med helhetssyn är 
viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande. Därutöver bygger ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete på samverkan och samarbete. Samarbetet mellan kommunerna i Dalarna är under 
fortsatt utveckling. Det hittillsvarande samarbetet har bland annat resulterat i ett gemensamt 
räddningstjänstförbund i norra Dalarna samt ett gemensamt e-arkivcentrum för samtliga länets 
kommuner. Därutöver finns ett närmare samarbete med Orsa och Älvdalens kommuner på flera 
områden, vilket är viktigt att vårda och stärka under kommande år. 
 

Kommunfullmäktige

Målbild
Strategiska mål

Riktade mål
Ekonomiska ramar

Nämnd

Omhändertar 
kommunfullmäktiges 

riktade mål och mått.
Fördelar rambudgeten 
mellan verksamheter

Verksamhet

Aktiviteter genomförs 
för att nå målen med 

tilldelade resurser

Rapporterar till nämnd Rapporterar till kommunfullmäktige tre gånger per år 
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Mora kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god kvalitet till 
kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en aktiv roll i arbetet 
med att utveckla Mora och regionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka 
kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt 
välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. Processen för planering och 
uppföljning ska stödja genomförande av verksamhet så att resurser utnyttjas effektivt och tjänster 
tillhandahålls med god kvalitet.  

 
Ekonomistyrning 

Resurserna är begränsade och verksamhetens uppdrag 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 ekonomiska ramarna. För att genomföra uppdragen planerar 
nämnder och styrelser genom sina förvaltningar och bolag vad som krävs i form av personal, lokaler, 
material etcetera och hur det ska finansieras. 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR FÖR MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 

MÅLOMRÅDE – LIVSLÅNGT LÄRANDE 

• Utveckla lärande för hållbar utveckling och hållbara livsstilar 

• Ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren 

 
MÅLOMRÅDE – VÅR HÅLLBARA KOMMUN 

• Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle 

• Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda 

MÅLOMRÅDE – TILLVÄXT OCH UTVECKLING 

• Digitalisera för hållbar utveckling 

• Främja hållbart företagande 

• Stödja vägen till arbete 

MÅLOMRÅDE – LIVSKVALITET FÖR ALLA 

• Ge alla barn en bra start i livet 

• Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för alla 

MÅLOMRÅDE – EFFEKTIV ORGANISATION 

• Kommunens ekonomi ska vara långsiktig och hållbar 

• Kommunens arbetsplatser är hållbara och hälsosamma 

• Kommunens tvärsektoriella arbete ska stärkas 
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VERKSAMHETSPLANERING – MÅLOMRÅDE, MÅL, MÅTT OCH 

NYCKELTAL 

  

LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 

Strategiskt mål: Utveckla lärande för hållbar utveckling och hållbara livsstilar 

Riktat mål (till kommunstyrelsen): Hållbarhetsmedlen nyttjas och söks av flera olika verksamheter 
årligen 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel medel som söks varje år, procent 100 100 100 - 

 
Nyckeltal 

• Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, geografiskt område (3.5.2) (KS) 

• Energianvändning per hushåll (KS) 

• Andel unga som tycker att en omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle är bra för 

kommunen (LUPP) (KS med stöd av FoG och GN)  

• Andel förskolor som arbetar enligt grön flagg eller med liknande projekt, 

kvalitetsredovisning (FoG) 

 

Strategiskt mål: Ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren 

Riktat mål (till för- och grundskolenämnden): Alla barn och elever når målen i skolan 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9  224 224 224 213,5 

 

Riktat mål (till för- och grundskolenämnden): Alla elever är trygga och har studiero i skolan 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Elevernas syn på trygghet, tillit och studiero (grundskolan), 
procent  

>85 >85 >85 73 

 

Riktat mål (till gymnasienämnden): Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel elever med högskoleförberedande examen, procent  >99 >99 >99 91,3 

Andel elever med yrkesexamen, procent >99 >99 >99 93,1 
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Riktat mål (till gymnasienämnden): Attraktiv gymnasieskola i regionen 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel förstahandssökande elever till gymnasieskolan från 
kommuner inom förvaltningsområdet, procent 

>70 >70 >70 70,2 

 

Riktat mål (till gymnasienämnden): Skolan ska vara en trygg arbetsplats 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel elever som känner sig trygga på skolan, procent >90 >90 >90 88,43 

 

Riktat mål (till kultur- och fritidsnämnden): Kultur- och fritidsnämnden ska ta ett särskilt ansvar för 
att alla barn och unga i Mora ges möjlighet till kultur- och fritidsupplevelser, läslust och eget 
skapande 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel barn i förhållande till antal invånare 7-15 år som är 
elever i kulturskolan, procent 

>24 >24 >24 25 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 5-20 år >42 >42 >42 41 

 

Nyckeltal 

• Elever i åk 3 som deltagit i alla del prov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel, procent (FoG) 

• Skolans personal lyssnar på elevrådet och tar dem på allvar (Lupp 2021) (KS) 

• Barnbokslån i kommunala bibliotek (KoF) 

• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, procent (FoG) 

• Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning, procent (GN) 

 

 

VÅR HÅLLBARA KOMMUN 
 

Strategiskt mål: Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle 

Riktat mål (till servicenämnden): Effektiv fordonspark 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel fossiloberoende fordon i kommunens fordonspark, 
procent  

>30 >50 >60 10 
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Riktat mål (till kommunstyrelsen): Minskad klimatpåverkan 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Mängd utsläpp av koldioxid från Mora kommun och de 
kommunala bolagen från tjänsteresor, ton 

<504 <464 <440 584 

Andel upphandlingar med miljökrav, procent >70 >70 >70 - 

 

Nyckeltal 

• Energianvändning kommunala byggnader (3.6.1) (TN) 

• Antal områden som är förberedda för alternativa drivmedel (SN) 

• Slutanvändning energi inom hushåll inom det geografiska området, MWh/inv (KS) 

• Andel fossiloberoende fordon, geografiskt område (3.3.1) (KS) 

• Mängd utsläpp av växthusgaser i den geografiska kommunen, ton/invånare (KS) 

 

Strategiskt mål: Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda 

Riktat mål (till servicenämnden): Lokalproducerade varor i de kommunala köken ska öka 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel närproducerade och närodlade råvaror inköpta av 
kostenheten, procent av inköpt livsmedelsvärde 

>23 >25 >27 - 

 

Riktat mål (till servicenämnden): Mängden matavfall inom den kommunala organisationen ska 
minska till förmån för hållbart nyttjande av naturens resurser 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Matsvinn inom den kommunala organisationen, procent 
jämfört med 2018 års nivå 

>25 >25 >28 - 

 

Nyckeltal 

• Åkermark (areal i hektar) (KS) 

• Betesmark (areal i hektar) (KS) 

• Skyddad natur (3.4.2) (KS) 

• Insamlat hushållsavfall (3.5) (KS) 
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TILLVÄXT OCH UTVECKLING 
 

Strategiskt mål: Digitalisera för en hållbar utveckling 

Riktat mål (till kommunstyrelsen och alla nämnder): Digitalisering är en självklar del i 
verksamhetsutvecklingen 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel kommunrelaterade ärenden medborgare kan utföra 
digitalt, procent  

>40 >60 >60 - 

 

Riktat mål (till tekniska nämnden): Tillhandahålla fiberbaserat bredband till företag och hushåll 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Anslutningsgrad i utbyggda områden, procent >75 >75 >75 70 

Tillgång till bredband med minst 1 Gbt/sek (mål 2025 98) öka öka öka 96 

 

Strategiskt mål: Främja hållbart företagande 

Riktat mål (till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljönämnden, socialnämnden): Moras 
näringslivsklimat ska ha en positiv utveckling 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Senaste 
utfall  

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i 
myndighetsutövningen 

>76 >76 >78 73 

Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet bygglov 

>60 >60 >70 56 

Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet livsmedelskontroll 

>75 >75 >78 74 

Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd 

>78 >78 >78 78 

Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet serveringstillstånd 

>80 >80 >83 75 

Företagarnas bedömning av servicen inom 
myndighetsområdet brand 

>90 >90 >90 88 

 
 
Nyckeltal 

• Svenskt näringslivs ranking om företagsklimat, placering (KS) 

• Antal nystartade företag som överlevt tre år (UC) (KS) 

• Planlagd mark för verksamheter, hektar (KS) 

• Unga (gymnasieelever) som kan tänka sig att starta eget företag i framtiden (LUPP 
2021) (KS) 

• Andel unga 20-29 år bosatta i Mora kommun, som driver eget företag (KS) 
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Strategiskt mål: Stödja vägen till arbete 

Riktat mål (till kommunstyrelsen): Ta tillvara tillgänglig kompetens 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel upphandlingar med sociala krav, procent >10 >10 >10 - 

 
Nyckeltal 

• Långtidsarbetslöshet 25-64 år (4.3.1) (KS) 

• Lämnat etableringsuppdraget (4.3.4) (KS) 

• Faktisk pensionsålder för folkbokförda i Mora kommun (KS) 

• Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (4.3.6) (SN) 

• Andel invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, procent (KS) 

 

 
LIVSKVALITET FÖR ALLA 

 

Strategiskt mål: Ge alla barn en bra start i livet 

Riktat mål (till för- och grundskolenämnden): Förskolan ger alla barn förutsättningar att lyckas 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Personalens och föräldrarnas syn på barnens utveckling av 
förmågor och förståelse, procent nöjdhetsgrad 

>80 >80 >80 85,8 

 
Nyckeltal 

• Andel barn som erbjuds plats på förskola på önskat placeringsdatum, procent FoG) 

• Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (4.1.1) (SN) 

• Andel anställda som genomgått grundutbildning och/eller specifik utbildning 
(barnkonventionen) (KS) 

• Nöjd Medborgar-Index – Förskolan (FoG) 
 

Strategiskt mål: Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen 
för alla 

Riktat mål (till socialnämnden): Socialnämndens verksamheter präglas av delaktighet och inflytande 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, 
procent 

>94 >94 >94 93 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, 
procent 

>84 >86 >86 74 

Brukarbedömning boende LSS totalt – brukaren trivs alltid 
hemma, procent 

>85 >89 >90 80 
(2018) 
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Riktat mål (till kultur- och fritidsnämnden): Säkerställa ett brett utbud av kultur-, idrotts., och 
fritidsaktiviteter för såväl yngre som äldre  

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

NMI - Nöjd Medborgar Index – kulturutbud, procent >65 >65 >65 60 

NMI - Nöjd Medborgar Index – fritidsutbud, procent >65 >65 >65 62 

 

Riktat mål (till kommunstyrelsen och för- och grundskolenämnden): Medborgarna ska ges möjlighet 
att delta i kommunens utveckling  

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel elever i årskurs 4-9 som anser sig ha möjlighet att 
berätta vad de tycker till de som bestämmer i kommunen, 
procent 

>38 >39 >40 36,8 

Delaktighetsindex, procent >60 >65 >70 55 

 

Riktat mål (till servicenämnden): Medborgare blir bra bemötta i kontakt med kommunen 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

NMI - Nöjd Medborgar Index – Bemötande och 
tillgänglighet, procent 

>65 >65 >65 59 
(2018) 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, procent >85 >90 >93 80 

Andel som får svar på e-post inom en dag, procent >92 >92 >92 70 

 
Riktat mål (till kommunstyrelsen): Medborgare ska ges möjlighet att välja cykel som färdmedel 
istället för bil 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Utfall 
2019 

Andel av kommunens medborgare som använder cykeln som 
färdmedel en gång i veckan eller mer 

öka öka öka - 

 
Nyckeltal 

• Invånare bra självskattat hälsotillstånd (4.4.1) (KS) 

• Anmälda våldsbrott i offentlig miljö (4.4.2) (KS) 

• Trygghetsindex (KS) 

• Ungas egen skattning om sin hälsa (egen undersökning, digitala elevhälsosamtal) (GN 
och FoG)  

• Nyproducerade bostäder (KS) 
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EFFEKTIV ORGANISATION 

Kommunens ekonomi ska vara långsiktig och hållbar 

 

Mål: Kostnadseffektiv verksamhet och organisation 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, procent. (minst 2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under en rullande 
treårsperiod) 

>0,5 >0,5 >0,5 

Självfinansieringsgrad, procent. (minst 85 procent under en rullande 
treårsperiod) 

>50 >50 >50 

Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, procent öka öka öka 

 

Nyckeltal 

• Kommunkoncernens låneskuld per invånare 31/12, kronor 

• Kostnad per barn i förskolan 

• Kostnad per elev i grundskolan 

• Kostnad per elev i gymnasieskolan 

• Kostnad per brukare särskilt boende 

• Kostnad per hemtjänsttagare 

• Kostnad fritidsverksamhet kr/inv 

• Kostnad kulturverksamhet kr/inv 

• Bruttokostnad för lokaler i kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

• Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev 

• Kostnad för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev 
 

Kommunens arbetsplatser är hållbara och hälsosamma 

 

Mål: Hållbara och hälsosamma arbetsplatser för kompetensförsörjning där heltid är norm 

Mått 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 80 80 80 

Upprepad korttidsfrånvaro, procent (avser andel som haft fem eller 
fler sjukfrånvarotillfällen på 12 månader 

minska minska minska 

Total sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid minska minska minska 

Andel heltidsanställda, procent 80 80 80 

Andel heltidsarbetande, procent 80 80 80 

 

Nyckeltal 

• Åldersspridning 

• Lönespridning 

• Timanställda 
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• Övertid/fyllnadstid 

• Intern och extern rörlighet 

Kommunens tvärsektoriella arbete ska stärkas 

 

Mål/mått 

• Medborgare kan utföra huvuddelen av sina kommunrelaterade ärenden digitalt senast 
år 2022. 

• Kommunens resultat i bemötande och tillgänglighet NMI, ska vara minst 65 år 2022 

• Andelen som får svar på e-post inom en dag ska vara minst 92 procent senast år 2022 

• Strategi Hållbara Mora och dess sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv på 
hållbarhet, ska vara ett naturligt stödverktyg i samband med ärendeberedning och 
beslut 

 
Mått (aktiviteter) 

• Antal utförda insatsområden i strategisk plan 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANPERIODEN 

 
OMVÄRLDSANALYS 2020 MED SIKTE MOT 2030 
För några år sedan presenterade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en omvärldsanalys med 
konsultföretaget Kairos Future. Innehållet beskriver trender som bedöms påverka det kommunala 
uppdraget. Mora kommuns omvärldsanalys bygger på detta material och vår egen omvärldsanalys 
beskriver fem övergripande drivkrafter och sju prioriterade trender som påverkar kommunens 
uppdrag och möjligheter att nå målbild 2030 – stärkt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De 
övergripande drivkrafterna, även kallade megatrender, påverkar såväl Sverige som övriga världen 
och driver på övriga mindre trender och samspelar med varandra. De är ofta svåra att påverka lokalt 
och regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men oavsett om 
drivkrafterna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man lokalt och regionalt ha en strategi 
för att möta dem. De som bäst förstår och förmår att hantera dessa fundamentala drivkrafter kan 
också bäst dra fördelar av dem.  
  

 
 

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR KOPPLADE TILL DE PRIORITERADE TRENDERNA         

De sju prioriterade trenderna i Moras nära omvärld påverkar hela kommunen, både som organisation 

och geografiskt område. Varje trend innebär såväl möjligheter som utmaningar för vår kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Kommunikation. Att arbeta mer med 

medborgardialoger och sprida positiva 
budskap i olika kanaler är en möjlighet för 
att skapa tillit och även ökad delaktighet. 
Tydlighet och återkoppling är viktigt för att 
bygga och behålla förtroende. 

• Mötesplatser som samlar olika människor 
ökar chanserna till fördjupad kontakt. 
Utvecklade mötesplatser behövs så att de 
även attraherar unga. 

• En bra utbildning är grundläggande för att 
skapa ett högt socialt kapital. Det är viktigt 
att bygga och/eller behålla förtroendet hos 
elever och föräldrar. 

• Den bild av kommunen som anställda 
förmedlar påverkar i hög grad 
allmänhetens uppfattning. Hur kan vi öka 
och sprida stoltheten över våra arbeten? 

• Ett gott och respektfullt bemötande kan 
väga upp tilliten även om det inte blir som 
man önskat.  

 

 
• Människors olikheter skapar synergieffekter. 

Mångfald ger grund för nya idéer och 
kompetenser som kan skapa tillväxt och lokal 
utveckling.  

• Kommunen behöver skapa goda 
förutsättningar för nyanlända att bo, verka, 
studera, arbeta, utvecklas och trivas i vår 
kommun.  Beakta särskilt kvinnornas 
situation.  

• För att stärka ungas anställningsbarhet på 
arbetsmarknaden är det av största värde att 
ungdomar fullföljer sin gymnasieutbildning.  

• Klimatförändringen och deras 
påverkan accelererar snarare än saktar 
ned. Prognoser om antalet personer som 
kommer migrera på grund av klimatets 
påverkan pekar på en stor ökning, vissa 
prognoser pekar på 200 miljoner 
människor. Det innebär att även vi i Mora 
behöver ha en beredskap för mottagande 
av klimatflyktingar.  
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• För att kunna fortsätta leverera utbildning, 

omsorg, teknisk service och andra 
välfärdstjänster av högsta kvalitet är det 
viktigt att skapa förutsättningar för att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare. Vi behöver arbeta mer aktivt 
med arbetsgivarvarumärke, 
kompetensutveckling och intern rörlighet 
liksom med långsiktiga strategier inom 
utbildning, digitalisering och regionala 
samarbeten.  

• Erbjuda flera betydelsefulla arbeten där 
man gör skillnad, vilket är viktigt för 
framförallt unga tjejer men de unga vill få 
mer kunskap om vad jobben innebär, de vill 
prova på jobben och de vill veta vilka 
utvecklingsmöjligheter det finns i välfärdens 
verksamheter. 

• Hur kan vi ta till vara på allas kompetens, 
skapa snabb integration, få fler att arbeta 
mer och längre? 

 

 
• Om framtidens välfärd ska likna dagens 

behövs fler ideella insatser inom det 
offentligas uppdrag. Enligt studie svarar 30 
procent av 5700 personer i åldrarna 16-65 
år att de gärna skulle stödja projekt med 
pengar som de ansåg viktiga och 27 
procent svarar att de gärna skulle bidra på 
det sätt de kan om kommunen tar ansvar för 
att lägga upp småjobb/insatser som 
behöver göras i lokalsamhället. Innovation 
på området medborgarmobilisering kan 
vara en nyckel till hållbar 
välfärdsproduktion.  

• En växande grupp hälsosamma äldre 
skapar möjligheter för en kommun att ta 
vara på de förmågor och kompetenser som 
finns i gruppen och göra dem alltmer aktiva 
i samhällsutvecklingen, men fler äldre 
skapar också ett ökat behov av omsorg i 
form av aktiviteter och sociala mötesplatser. 

• Fokus på det förebyggande hälsoarbetet. 
Sundare levnadsvanor i befolkningen anses 
exempelvis kunna förebygga en stor del av 
hjärt- och kärlsjukligheten. Psykiska problem 
under barndomen kan mötas med 
förebyggande insatser för att förhindra 
långtgående negativa konsekvenser längre 
fram i livet. 

• Vi behöver skapa och upprätthålla en 
informativ, tydlig och trygg kommunikation 
mellan invånarna och kommunen. 

 

 
• Det är viktigt att Mora kommun kan erbjuda 

en mångfald av boendeformer och samtidigt 
ta hänsyn till och tåla demografiska 
förändringar. Det måste finnas ett 
bostadsutbud som är anpassat till hushållens 
behov och preferenser vad det gäller 
upplåtelseformer, lägen, bostadstyper och 
inte minst boendekostnader. Ett tillräckligt 
utbud av hyresrätter kan bidra till ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden då den är 
enklare att flytta till än ett nytt egenägt 
boende. Hyresrätten förutsätter inte heller 
någon kapitalinsats.  

• I Mora finns ett begränsat antal äldre 
hyreslägenheter, där hyran oftast är lägre 
än i en nyproducerad bostad. Höga 
byggpriser ger höjd hyressättning och ökade 
bostadskostnader. För att hålla ner 
byggpriser kan kommuner och kommunala 
bolag köpa in bostäder genom SKR:s 
(Sveriges kommuner och Regioners) 
upphandlade ramavtal.  

• Genom återinförandet av det statliga 
investeringsstödet kan det skapas möjlighet 
återuppta projekt som tidigare lagts på is. 

• Den senaste tiden har framförallt 
nyproduktion av ägda boendeformer som 
äganderätter och bostadsrätter minskat i 
större städer. Under motsvarande tid har 
aktörer inom bostads- och byggbranschen 
visat ett större intresse för att bygga 
bostäder i Mora. 

 

 
• Genom att stödja individer och familjer att 

bygga upp olika förmågor, bistå med 
resurser där det egna inte räcker och att 
erbjuda ett inkluderande alternativ kan 
polarisering undvikas på 
individnivå. På offentlig och strukturell nivå 
är likvärdighet i hela landet, i allt som skola, 
försörjning, vård, sjukvård, kommunikationer 
avgörande.  

• Motverka en uppdelning av samhället efter 
socioekonomiska skiljelinjer genom 
framförallt utbildningssystem, 
samhällsplanering, trygghetsarbete och 
integrationsarbete. 

• Stimulera varierad bebyggelse och bostäder 
för alla genom att ha ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i 
kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, 

men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert. Paradoxalt 
nog väntas kommuner och regioner till följd av stora, tillfälliga pandemirelaterade tillskott, nå 
mycket starka resultat i år. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för 

kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den 
demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både effektivisera verksamhet och komma ikapp 
med ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin.  

Smittspridningen av covid-19 ökar åter i samhället och vilka de ekonomiska konsekvenserna av 

detta blir är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps tycks ligga bakom oss och 
bottenpunkten för kollapsen har passerats. Men det kraftiga raset i våras innebär att 
återhämtningen kommer att ta tid.  

Sedan februari har pandemin överskuggat allt annat och skiftat fokus bort från tidigare 

makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som det tidigare talats 
om. Exempelvis Brexit, där det ännu idag inte går att utesluta betydande negativa effekter för den 
europeiska ekonomin vid ett oordnat utträde för Storbritannien, spänningar mellan USA och Kina, 
liksom i viss grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minskning 

av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag. Trots att 
antalet arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget inte alls i förväntad 
omfattning. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt 

arbetslöshetsersättning bidrar starkt till detta.  Nästa år beräknas antalet arbetade timmar öka 
samtidigt som permitteringslönerna fasas ut. Sammantaget ger det en svagare utveckling av 
skatteunderlaget 2021 än 2020. 

 

 
• Det är en ekonomisk utmaning att ständigt ligga i den tekniska frontlinjen samtidigt som det är 

en förutsättning för att delta i konkurrensen och fullt ut ta del av digitaliseringens möjligheter. 

• Vi behöver utveckla former för att driva utveckling som går på tvärs över flera förvaltningar. 
Risken är annars att vi försätter bygga på den tekniska skulden som vi idag bär på och som 
ofta leder till stuprörslösningar. Hållbara idéer är ett exempel på hur vi kan arbeta med 
innovationer. 

• Delaktigheten behöver öka för att nyttorna av satsningar på digitalisering ska lyckas. Så länge 
det finns grupper som lever i ett digitalt utanförskap kommer det behövas parallella processer 
och system. Utifrån ett samhälls- och effektiviseringsperspektiv behöver det finnas en förståelse 
för vad upprätthållandet av parallella system (analogt-digitalt) faktiskt kostar.  

• Med ny teknik och allt fler digitala tjänster och varor ökar den digitala sårbarheten, både på 
samhällsnivå och för individen. En förändrad brottslighet, med id-kapning, hackning, 
övertagande och styrning av saker såväl som tjänster är en trolig konsekvens.  

• Framtiden för den tekniska utvecklingen är osäker och för att veta att vi satsar på rätt lösningar 
behöver vi bedriva en systematisk omvärldsbevakning inom området.  

Omvärldsanalys 2020 med sikte mot 2030 finns att ta del av, i sin helhet, på morakommun.se 
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Den största utmaningen är att finansiera välfärden inom de ekonomiska ramarna. För att kunna 
utveckla kommunen fordras effektiviseringar och nya arbetssätt. På flera verksamhetsområden ligger 
kostnadsnivåerna högre än i andra kommuner med likvärdiga förutsättningar. En lyckad integration 
är en förutsättning för att inte verksamhetskostnaderna ska öka och tillväxten avta. När 
statsbidragen för flyktingmottagande och integration minskar är det av största vikt att inte 
försörjningsstödet rusar i höjden, utan att det sker en inslussning på arbetsmarknaden. Det lokala 
näringslivets utveckling är en viktig framtidsfråga för att Mora kommun ska kunna erbjuda en 
varierad arbetsmarknad och vara attraktiv som plats att bo på. 
Kommunen behöver göra stora investeringar för att ersätta och underhålla infrastruktur och 
byggnader. Flera investeringar är nödvändiga för att garantera en bra arbetsmiljö och för att 
effektivisera verksamheten. Därför fordras ett resultat som bidrar till finansieringen. Risken finns 
annars att likviditeten urholkas och att skulder skjuts över på kommande generationer. 
Högkonjunkturen på byggmarknaden gör kostnaderna höga. Det kompenseras till viss del av det låga 
ränteläget. Exempel på större investeringar är den nya genomfarten och särskilda boenden. I 
skolutredningen finns förslag på en ny högstadieskola och en översyn av gymnasieskolans 
lokalbehov. Den ökade efterfrågan på bostäder gör det viktigt att fler aktörer blir intresserade av att 
bygga i Mora. Det är angeläget att kommunen snabbt kan hantera planläggning och bygglov när 
behov uppstår. Goda kommunikationer i form av kollektivtrafik, vägar och flyg är också avgörande 
för att Mora kommun ska kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. 

 
Prognoser för skatteunderlagets förändring i procent totalt för riket åren 2019 – 2023: 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 2019- 

2023 

SKR, oktober 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 14,5 

Regeringen, september 2,9 2,0 2,2 3,6 3,9 15,5 

ESV, september 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 13,1 

SKR, augusti 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 15,2 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 
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 DISPONERING AV RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
 

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Delar av kommunens tidigare positiva resultat har reserverats för 
att kunna täcka eventuella negativa balanskravsresultat. När det får göras framgår av kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

 

 

BEFOLKNINGSUTVECKLING 
 

Kommunens förutsättningar för verksamhet och ekonomi bygger till stora delar på hur 
kommunens befolkning utvecklas avseende antal och ålder. Planering och underlag för 
beslut är därmed beroende av väl utvecklade prognoser om befolkningsutvecklingen. 
Nuvarande prognos för planering avser perioden 2020-2070. Från starka positiva 
födelsenetton under 1980-talet har under 2000-talet i stället negativt födelsenetto varit 
anledningen till ett minskat befolkningsantal. Det positiva flyttnettot gentemot utlandet 
samt flyttnettot gentemot övriga riket har dock bidragit till att motverka minskningen av 
Moras befolkning. Under prognosperioden 2020-2070 beräknas en ökning på 4,6 procent då 
befolkningen antas uppnå 21 422 invånare. Tillväxttakten hämmas av strukturen av en 
åldrande befolkning och som en följd därav ger ett större negativt födelsenettotal i slutet av 
prognosperioden. 
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KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Intäkterna ökar men så gör även kostnaderna på grund av ökade krav och uppgifter i samband 
med nya regleringar inom skola och omsorg. Utvecklingen i samhället går mot ökade krav i 
välfärden och de demografiska behoven ökar i allt snabbare takt och är en stor utmaning för 
Mora kommun liksom för övriga landet. Ökningen av andelen äldre innebär ökade behov av 
resurser i närtid och under en lång tid framöver. Inom skolans områden finns demografiska 
svängningar mellan årskullarna vilket gör det extra svårt att planera och nyttja tillfälliga 
nedgångar. Socialnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden har sedan 
några år tillbaka underskott i sin drift av verksamheterna. Nämnderna har delvis tillskjutits 
medel för att täcka delar av de ökade behoven och för att vidta åtgärder för att utveckla och 
effektivisera för att på sikt nå en ekonomi i balans. Parallellt med pågående handlingsplaner för 
åtgärder sker förändringar i omvärlden som försvårar arbetet med effektiviseringar. Trots ökade 
ramar och effektiviseringar i verksamheterna har det inte varit tillräckligt. För att åtgärda årets 
prognostiserade underskott, kommande ökning av driftkostnader på grund av ökade behov och 
investeringar måste ytterligare åtgärder vidtas. Det innebär att under innevarande och 
kommande år behöver ytterligare åtgärder analyseras och vidtas för att klara en ekonomi i 
balans. Det innebär högre ställda krav på ständiga förbättringar och ökad effektivitet. 

 

RESULTAT 
 

När politiska prioriteringar fastställts beräknas årets resultat till 14,0 miljoner kronor. För åren 
2022 och 2023 beräknas resultaten till 20,1 respektive 27,3 miljoner kronor. Det motsvarar ett 
resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag på 1,0 procent 2021, 1,5 procent 
2022, 2,0 procent 2023. 

 
Resultat åren 2012-2019 samt prognos 2020 och budget 2021-2023 i miljoner 
kronor för kommunen och kommunkoncernen.  
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PENSIONER 
 

Finansieringen av pensionsskulden som intjänades före 1998 har tidigare byggt på antagandet 
om en ständig tillväxt och möjligheten att finansiera dessa pensioner via kommunalskatten. 
Dagens situation ser väsentligt annorlunda ut med en svagare tillväxt och ökande behov av 
kommunal service, samtidigt som pensionsutbetalningar från intjänande före 1998 ytterligare 
belastar utrymmet för kommunal verksamhet. Därför har Mora kommun i ett antal år 
öronmärkt delar av resultatet för att kunna använda under de år när utbetalningarna är som 
störst och det kan bli svårt att klara balanskravet, totalt har 146 miljoner kronor öronmärkts. 
Sedan år 2000 har avsättningar skett till en pensionsfond för att möta kommande utbetalningar. 
Den uppgår för närvarande till 173 miljoner kronor. Under de senaste åren har ingen avsättning 
skett till fonden. 

 
Det övergripande förvaltningsmålet är främst att skapa en buffert för att finansiera stigande 
pensionsutbetalningar. Fonderingen kan således användas för att ”kapa topparna” och jämna 
ut kassaflödena till dess betalningarna avtar, se diagrammet nedan (vänster axel; mkr). En 
viktig del i förvaltningsuppdraget är etiska aspekter på pensionsfondens placeringar. Den 
totala pensionsskulden uppgick vid det senaste årsskiftet till 518 miljoner kronor och 
ansvarsförbindelsen utgör 87 procent av skulden. 

 
 

 
 

 

EKONOMISKA RAMAR 
 

Nämnderna erhåller en totalram av fullmäktige. Inom den ska fullmäktiges prioriterade mål 
uppfyllas samt de lagar och regler som nämnden har att följa. Nämnderna har skyldighet att 
omdisponera sin budget för att klara detta. God ekonomisk hushållning bedöms genom att målen 
är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå dem och att mätningarna visar att 
verksamheten är på rätt väg. Dessutom ska nämnderna inte överskrida sina tilldelade ramar. 

 
Ingen generell uppräkning av nämndernas ramar har planerats för 2021 och framåt. Istället har 
22 miljoner kronor per år avsatts till ett löneutrymme att användas för en gemensam 
lönebildningsprocess inom kommunen. Någon kompensation för allmän kostnadsökning sker 
inte i nämndernas ramar utan det utrymme som skapas används för särskilda satsningar efter det 
att löneutrymmet räknats av. Förutsatt att löneökningarna hamnar inom den nivå som täcks av 
planerat löneutrymme får nämnderna kompensation i ramen i förhållande till utfallet av 
lönerevisionen. Den blir därefter nivåhöjande för kommande års ram. 
Förändringen av de ekonomiska ramarna har skett utifrån en analys av nämnders rådande 
underskott, redovisade behov och kostnadsökningar för kommande år samt redovisade 
förslag till besparingar och demografiska förändringar. 
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Nedan följer en sammanställning av de förändringar som hittills planerats för respektive nämnd: 

 

             KOMMUNSTYRELSEN 

Ram flyttas från omställningsmedel till kommunstyrelsens utvecklingsmedel med 800 tkr.  
Ram tillförs även kommunstyrelsen under 2021 med 5 000 tkr för att arbeta med projektet 
heltidsresan. Medel för heltidsresan innefattar kostnader för projektorganisation 
(heltidsanställd projektledare samt periodvis inlåning av schemaplanerare, 
bemanningsadministratörer mm), systemutveckling, utbildning samt mötestid för 
förankring och delaktighet med medarbetare inom vård och omsorg, vilket medför 
vikariekostnader då varje mötestimme ska ersättas i verksamheten. 
Ram förs över till servicenämnden avseende bilpool med 210 tkr. 
Ram förs över för centralisering av HR-konsulter med 1 300 tkr.  
 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Ram förs över till servicenämnden avseende bilpool med 170 tkr. 
 
TEKNISKA NÄMNDEN 
Ram förs över till servicenämnden avseende bilpool med 600 tkr. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Tillfällig ramökning 2020 återtas till finansförvaltningen med 450 tkr. Nämnden tillförs ram 
för del av Gustav Vasa firandet som inte kunde genomföras 2020 med 100 tkr. Nämnden 
tillförs ramökning för förbrukningsinventarier fritid med 100 tkr och fritidsbank med 500 
tkr. Ram förs över till servicenämnd avseende bilpool med 30 tkr. 
 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
Nämnden tillförs 190 tkr för köp av verksamhet. 
 
SERVICENÄMNDEN 
Tillfällig ramökning 2020 återtas till finansförvaltningen med 2 300 tkr. Nämnden tillförs 
även 1 500 tkr i ramökning för kundtjänstfunktion, 2 700 tkr för bilpool samt 13 275 tkr i 
ramöverföring från nämnder och styrelse för bilpool och vaktmästeri. 
 
FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
För- och grundskolenämnden tillförs ramförstärkning med 4 000 tkr. Nämnden tillförs även ram med 
700 tkr för Morakontraktet som från och med 2021 är en permanent del av verksamheten. Ram förs över 
till servicenämnden avseende bilpool och vaktmästeri, totalt 3 550 tkr. Ram förs över till 
kommunstyrelsen för centralisering av HR-konsult med 520 tkr. 
 
GYMNASIENÄMNDEN 
Ram förs över till servicenämnden avseende bilpool och vaktmästeri, totalt 1 780 tkr. Ram 
förs över till kommunstyrelsen för centralisering av HR-konsulter med 130 tkr. 
 
SOCIALNÄMNDEN 
Ram förs över till servicenämnden avseende bilpool och vaktmästeri, totalt 6 935 tkr. Ram 
förs över till kommunstyrelsen för centralisering av HR-konsulter med 650 tkr. 

 
ÖVRIGA NÄMNDER 
Övriga nämnder har oförändrade ramar enligt plan. 
 
MEDEL TILL KS FÖRFOGANDE 
I medel till KS förfogande finns medel reserverade till för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden 
samt socialnämnden. Medlen fördelas ut när handlingsplaner och definitiva elevavräkningar redovisats. 
 
 
Staten har i höstbudgeten föreslagit en permanent satsning för äldreomsorgen i form av ett riktat 
statsbidrag. Det finns fortfarande oklarheter kring hur dessa medel kan användas även om 
informationen från staten är att det kommer att nycklas ut utan motprestation. Beslut tas i riksdagen i 
december. Fördelningen är gjord per invånare över 70 år. För Mora kommun är den preliminära 
beräkningen ett tillskott på 10 800 tkr. Socialnämndens ram kommer inte att förändras på grund av det 
riktade statsbidraget. 
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NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR FÖRÄNDRAS ENLIGT FÖLJANDE MELLAN 
ÅREN (UTGÅNGSLÄGE 2020)  
 

 

                            
  

Belopp, tkr 2021 2022 2023

För- och grundskolenämnd, ramökning 4 000

För- och grundskolenämnd, Morakontraktet 700

För- och grundskolenämnd, omföring ram vaktmästeri -3 400

För-och grundskolenämnd, omföring ram bilpool -150

För- och grundskolenämnd, omföring ram HR -520

Servicenämnd, tillfällig ramökning återtas -2 300

Servicenämnd, ramökning kundtjänstfunktion 1 500 783

Servicenämnd, omföring ram från nämnder vaktmästeri 5 275

Servicenämnd, ramökning bilpool 2 700

Servicenämnd, omföring ram från nämnder bilpool 8 000

Gymnasienämnd, omföring ram vaktmästeri -940

Gymnasienämnd, omföring ram bilpool -840

Gymnasienämnd, omföring ram HR -130

Socialnämnd, omföring ram vaktmästeri -935

Socialnämnd, omföring ram bilpool -6 000

Socialnämnd, omföring ram HR -650

Kommunstyrelse, heltidsresan 5 000 -5 000

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel, från omställningsmedel 800

Kommunstyrelse, omföring ram bilpool -210

Kommunstyrelse, omföring ram HR 1 300

Valnämnd 150 -150

Byggnadsnämnd, omföring ram bilpool -170

Teknisk nämnd, omföring ram bilpool -600

Kultur- och fritidsnämnd, omföring ram bilpool -30

Kultur- och fritidsnämnd, tillfällig ramökning återtas -450

Kultur- och fritidsnämnd, tillfällig ramökning Vasajubileum 100 -100

Kultur- och fritidsnämnd, ramökning fritidsbank 500

Kultur- och fritidsnämnd, ramökning fritidsinventarier drift 100

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, ramökning köp av vht 190

Internhyra att fördela till nämnder 2 500

Medel till KS förfogande 15 200
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLANDE INVESTERINGAR 

Investeringsplanen inrymmer både investeringar för kommunens egna verksamheter samt 
strategiska investeringar i infrastruktur, det vill säga gator, vägar, stadsutvecklande åtgärder, 
handelsområden med mera. Nedan beskrivs några av de större investeringarna. 

 
I området Noret Norra har ett nytt äldreboende, Måmyren, byggts som blev klart för 
inflyttning under våren 2017. Befolkningsprognosen för äldre visar dock att det kommer behövas 
14 procent fler boendeplatser år 2022 och 36 procent fler boendeplatser år 2036. Dessutom finns 
idag ett underskott av antalet platser. Det kommer även att behövas ytterligare drygt 30 platser 
för att svara upp mot kommande behov. I investeringsplanen för 2021-2023 finns medel avsatta 
för att genomföra utbyggnaden med preliminär byggstart 2022. 

 
Sedan 2002 har kommunen byggt ett fiberbaserat stadsnät med syfte att dels förse kommunens 
egna verksamheter med goda kommunikationsmöjligheter och dels att underlätta för bygdens 
näringsliv och privatpersoner. Utbyggnaden har hittills gett cirka 95 % av Moras hushåll 
möjlighet att ansluta sig till nätet och under perioden 2021-2023 kommer resterande byar, så 
som Gopshus och Garsås att anslutas. Kostnaden för stadsnätet är till stor del finansierad via 
anslutningsavgifter. 

 
Under 2016 tecknades ett avtal med Trafikverket avseende genomfart Mora. Avtalet ligger till 
grund för en medfinansierad investering vilken tog fart hösten 2020. Det finns även medel 
avsatta för kommunens egna investeringar i anslutning till projektet. 
 
I samband med att genomfarten byggs om kommer tillträdet till olika fastigheter efter Strandgatan att 
begränsas. Fastighetsägarna och dess hyresgäster samt besökare till centrum kommer att bli betydligt 
mer beroende av Moragatan. Eftersom Moragatan idag är enkelriktad med ett enda körfält så behöver 
gatan återfå dubbelriktad trafik med dubbla körfält.  

 
Nya Moragatan kommer i och med ombyggnationen få utökade körytor, utbytta ledningar och 
brunnar, ny belysning, nya träd och ny stenbeläggning efter gång- och cykelstråket. Hela 
sträckan mellan Tingshusparken och gamla busstationen blir ombyggd. Bälter Svens torg 
behålls som den är idag. 

 
Under 2017-2018 har två lokalutredningar genomförts med koppling till skolan och gymnasiet. 
En utredning har undersökt förutsättningarna en ny 7-9 skola i Mora kommun. Det har 
påbörjats projektering av en sådan har under 2019 och den preliminära byggstarten är 2023. 
Även gymnasiets lokaler har utretts och ett antal förslag finns presenterade om hur gymnasiets 
lokaler kan anpassas inför framtiden. Medel finns avsatta för projektering under 2022-2023. 

 
I investeringsplanen för 2021-2023 finns det medel avsatta för arenautveckling. En del i 
arenautveckling kan vara utveckling av Hemusområdet till en mer professionell arena där man 
även utreder möjligheten till utarrendering av området. Hemusområdet eller Mora skidstadion är 
ett område som idag nyttjas flitigt av lokalbefolkning och tillresta. Området är en del av 
Vasaloppsarenan.  
 
Övriga infrastrukturinvesteringar avser trafiksäkerhetsåtgärder, viss utbyggnad av gång- 
och cykelvägar, tillgänglighetsåtgärder och investeringar i parker och andra allmänna platser. 
Övriga fastighetsinvesteringar avser främst energi- och tillgänglighetsåtgärder samt 
lokalanpassningar i kommunens verksamheter. Kommunen har även gjort en lokalöversyn av 
samtliga fastigheter i syfte att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsstrategi. Denna ligger till 
grund för eventuella investeringar för verksamheternas lokalbehov, där ett arbete fortlöper. 
För åren 2021-2023 finns medel avsatta för underhåll i kommunens fastigheter och för underhåll 
av gator och vägar enligt underhållsplan. Det finns även medel avsatta för investeringar i 
inventarier för nämnderna som beslutas av lokalstyrgruppen. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLANDE EXPLOATERING 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 
råmark för bostads- och industriändamål. 

 
Kommunens nya bostadsområde ovanför lasarettet, Måmyren, färdigställdes 2017. Under 2020 
såldes de sista tomterna för privatbostäder och under 2021 fortsätter tomtförsäljningen för 
byggnation av nya flerbostadshus. 
 
Ett annat bostadsområde som växer är det så kallade Canadaområdet i Morkarlby. Här finns 
planer för en utökning av området med ett större antal möjliga bostäder. Detaljplanarbetet 
påbörjades under 2019 och kommer fortsätta under 2020-2021. 

 
Industriområdet Örjastäppan har utökats under 2017 och försäljningen kommer 
fortsätta under 2021. I planen för Örjastäppan finns även en andra etapp, som planeras till 
2021. 
 
Området kring Färnäs kvarn är ett annat område avsatt för handel. Området blev klart för 
tomtförsäljning under 2019 med några tomter sålda. Försäljningen kommer fortsätta under 2021. 

 
Under 2018 påbörjades saneringen av Ströms fd sågverk samt området kring Saxviken för att 

förbereda mark för bostäder. Medel finns avsatta för 2020-2021. 
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RESULTATBUDGET 
 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamheternas netto -1 212 353 -1 245 478 -1 266 240 -1 279 423 -1 294 273 

Avskrivningar -48 383 -55 000 -58 500 -59 000 -59 500 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 
 

-1 260 736 
 

-1 300 478 

 
-1 324 740 

 
-1 338 423 

 
-1 353 773 

      

Skatteintäkter 975 540 974 168 974 696 1 001 586 1 036 372 

Generella statsbidrag och utjämning 284 597 347 143 367 758 362 091 350 588 

      

Finansiella intäkter 15 841 2 900 3 200 3 200 3 200 

Finansiella kostnader -5 544 -5 250 -6 900 -8 400 -9 100 

      

ÅRETS RESULTAT 9 698 18 483 14 014 20 054 27 287 

Resultat i andel av skatter och statsbidrag 0,8% 1,4% 1,0% 1,5% 2,0% 
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KASSAFLÖDESBUDGET 
 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Periodens resultat 9 698 18 483 14 014 20 054 27 287 

Justering för av- och nedskrivningar 48 383 55 000 58 500 59 000 59 500 

Justering för gjorda avsättningar 8 916 24 700 11 000 15 500 6 000 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster 
 

1 053 
 

850 
 

850 
 

850 
 

850 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 
68 050 

 
99 033 

 
84 364 

 
95 404 

 
93 637 

Förändring rörelsekapital -20 856 3 248 3 248 3 248 3 248 

Investering i markexploatering som 

omsättningstillgångar 
 

-7 868 
 

6 000 
 

-15 950 
 

3 000 
 

-500 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 326 108 281 71 662  101 652 97 385 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar -129 748 -84 473 -81 500 -107 350 -278 750 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
 

7 010 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 
 

25 000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -97 738 -84 235 -81 500 -107 350 -278 750 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 70 000 40 000 70 000 70 000 185 000 

Förändring av långfristiga skulder 8 491 -20 000 0 0 0 

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 78 491 20 000 70 000 70 000 185 000 

      

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR      

Utbetalning bidrag Genomfart Mora -19 217      -10 000 -24 700 -52 200 0 

Kassaflöde från bidrag till infrastruktur -19 217 -10 000 -24 700 -52 200 0 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 862 37 808 35 462 12 102 3 635 
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BALANSBUDGET 
 
 
 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar, materiella och 

finansiella 
 
1 053 893 

 
1 079 366 

 
1 102 366 

 
1 150 716 

 
1 369 966 

Övr aktier, andelar, grundfondskapital 95 081 95 081 95 081 95 081 95 081 

Långfristig fordran 23 417 29 217 53 917 106 117 106 117 

Summa anläggningstillgångar 1 172 391 1 203 664 1 251 364 1 351 914 1 571 164 
      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Kortfristiga fordringar 253 014 259 014 268 064 271 064 271 564 

Kortfristiga placeringar 173 678 173 678  173 678 173 678 173 678 

Likvida medel 32 972 70 780 106 242 118 344 121 979 

Summa omsättningstillgångar 459 664   503 472 547 984 563 086 567 221 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 1 632 055 1 707 137 1 799 349 1 915 001 2 138 386 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER      

EGET KAPITAL 870 426 888 909 902 923 922 977 950 264 

därav årets resultat 9 698 18 483 14 014 20 054 27 287 
      

AVSÄTTNINGAR      

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser   
 

75 484 

 
100 184 

 
111 184 

 
126 684 

 
132 684 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder 392 143 412 143 482 143 552 143 737 143 

Kortfristiga skulder 294 002 305 901 303 099 313 197 318 295 
      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN      

OCH SKULDER 1 632 055 1 707 137 1 799 349 1 915 001 2 138 386 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 442 578 441 722 424 791 403 098 390 102 
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DRIFTSBUDGET OCH NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR 
 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Skatteintäkter 983 822 986 057 981 933 1 001 586 1 036 372 

Slutavräkning skatteintäkter -8 282 -11 889 -7 237 0 0 

Inkomstutjämningsbidrag 194 582 203 977 214 102 218 018 222 282 

Kostnadsutjämning -12 419 -3 021 -1 435 -1 460 -1 492 

Regleringsbidrag/avgift 14 296 20 898 61 020 51 462 35 727 

Strukturbidrag 2 280 2 286 2 296 2 296 2 296 

LSS-utjämning 27 507 26 256 31 698 31 698 31 698 

Välfärdsmedel 5 981 3 680 0 0 0 

Kommunal fastighetsavgift 52 370 54 996 60 377 60 377 60 377 

Välfärdsmiljarder, extra tillskott  38 071 -300 -300 -300 

Summa skatt och statsbidrag 1 260 137 1 321 311 1 342 454 1 363 677 1 386 960 

 
Revisorerna -861 -909 -909 -909 -909 

Kommunstyrelsen -99 264 -107 997 -114 325 -109 325 -109 325 

Valnämnd -81 -50 -50 -200 -50 

Servicenämnd för IS/IT 0 -188 0 0 0 

Byggnadsnämnd -11 324 -11 916 -12 340 -12 340 -12 340 

Teknisk nämnd -40 475 -36 282 -35 779 -35 779 -35 779 

Kultur- och fritidsnämnd -46 411 -48 056 -48 381 -48 281 -48 281 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -5 173 -5 080 -5 190 -5 190 -5 190 

Servicenämnden -4 569 -13 380 -24 040 -24 823 -24 823 

För- o grundskolenämnd -370 449 -383 991 -382 795 -382 795 -382 795 

Gymnasienämnd -106 745 -106 459 -100 233 -100 233 -100 233 

Socialnämnd -555 193 -563 739 -521 345 -521 345 -521 345 

Kapitalkostnader finans -12 218 -794 -5 950 -5 400 -6 400 

Kapitalkostnader planerat uh -2 000 0 -6 000 -9 000 -11 000 

Internhyra att fördela  0 -2 500 -2 500 -2 500 

Summa nämnder - 1 254 763 -1 278 821 -1 259 838 -1 258 121 -1 260 971 

      

 Medel till KS förfogande 0 0 -15 200 -11 200 -11 200 

Kapitalkostnader 63 776 70 600 70 500 72 000 73 000 

Centralt löneutrymme 1 484 2 300 -16 086 -38 086 -60 086 

Omställningsmedel 0 3 448 -5 800 0 0 

Digitaliseringsmedel -94 -3 000 -4 316 -4 316 -4 316 

Hållbarhetsmedel -192 -3 500 -5 000 -5 000 -5 000 

Personalomkostnader 263 405 271 500 272 500 275 000 280 800 

Arbetsgivaravgift -211 695 -212 800 -217 500 -219 700 -224 500 

Förändring pensionsavsättning -8 915 -24 700 -11 000 -15 500 -6 000 

Årets intjänade, individuell avs -36 273 -40 000 -43 500 -43 500 -44 500 

Pensionsutbetalningar -30 444 -30 500 -31 000 -31 000 -31 500 

Förändring semesterlöneskuld 1 358 0 0 0 0 

Summa finansförvaltning 42 410 33 348 -6 402 -21 302 -33 302 

      

Summa verksamhetens netto -1 212 353 -1 245 473 -1 266 240 -1 279 423 -1 294 273 
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INVESTERINGSBUDGET 

 
   
 

 
     

     
      
     

 

 

 

 

Prognos          

2020

Budget

 2021

Plan

 2022

Plan

 2023

Nya särskilda boenden Nej Sk/avg 80 500       1 000        40 000      40 000     

Högstadium Nej Sk 362 000     1 000        1 000        180 000   

Gymnasieskola Nej Sk 300 500     250           250          

Förskolor Nej Sk 18 000       7 500        7 500        

Arenautveckling Nej Sk/avg 22 500       5 000        5 000        5 000       

varav till kultur- och f ritidsnämndens förfogande 1 800        1 800        1 800       

Kommunala kök Nej Sk 36 000       3 000        5 000        5 000       

Laddinfrastruktur Nej Sk 7 900         1 000        1 900        

Ställplatser Nej Avg 1 500         1 500        

Investeringsbehov              -             20 000           60 650        230 250    

Högstadium Ja 250

Arenautveckling Ja 1 000

Kommunala kök Ja 368

Kundtjänst Ja 1 000

Genomfart statlig medfinansiering Ja Sk 75 000       10 000 24 700      40 300      

Genomfart anläggningstillgång Ja Sk 21 700       6 800 10 600      4 300        

Moragatan Ja Sk 15 000       9 000 6 000        

Ny Brandstation Ja Sk 85 000       9 000

Utbyggnad förskolan Ja Sk 3 500

Markköp Hemus Ja Sk 42

Stadsnätsutbyggnad Ja Sk/avg 9 000 3 000        3 000        5 000       

Pågående investeringar      49 966           44 300           47 600            5 000    

Gång- och cykelvägar enligt cykelplan Ja Sk 3 000      3 000        3 000        3 000       

Upprustning centrummiljöer Ja Sk 1 000      2 000        1 000        1 000       

Planerat fastighetsunderhåll Ja Sk 13 000    13 000      13 000      13 000     

Planerat vägunderhåll Ja Sk 5 000      5 000        5 000        5 000       

Infrastruktur nätverk IT Ja Sk 6 713      5 600        5 600        9 700       

Lokalbehov vht - Lokalstyrgrupp Ja Sk 3 000      4 500        3 000        3 000       

Övr fastighetsinvesteringar Ja Sk 4 000      4 000        4 000        4 000       

Övr infrastrukturinvesteringar Ja Sk 1 800      1 800        1 800        1 800       

Inventarier nämnder - Lokalstyrgrupp Ja Sk 3 000      3 000        3 000        3 000       

Löpande investeringar 40 513            41 900           39 400          43 500    

Summa totalt 90 479 106 200 147 650 278 750

Investeringar - projektnamn

Beslut 

finns Finansiering

Total

 Investering
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EXPLOATERINGSBUDGET 
                         
                                                      

Planerade/prognos Prognos          
2020 

Budget 
 2021 

Plan 
 2022 

Plan 
 2023 

exploateringsprojekt -6 000 15 950 -3 000 500 

          

Måmyren  -3 500 -     1 000     -     3 500     -     1 000     

Örjastäppans industriområde etapp 1 -1 500 -     1 500     -     1 500     -     1 500     

Örjastäppans industriområde etapp 2 0       6 000                 -                   -       

Exploatering tomter 0       9 700                 -                   -       

Färnäs kvarns handelsområde -2 000 -     2 000     -     2 000     -     2 000     

Ströms fd sågverk miljösanering, etapp 1 -3 000             -       -     3 000                 -       

Saxviken miljösanering, etapp 3 3 000       3 750                 -                   -       

Canadaomr–förl Gustavs väg 1 000       1 000           7 000           5 000     
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Anna Hed (C) 
Kommundirektör Peter Karlsson 

 
 

UPPDRAG 
Kommunstyrelsen har till uppgift att driva de strategiska 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 uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska utifrån sin styrande roll 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 personalpolitik  
• kommunens interna och externa kommunikation  
• kommunövergripande strategiska satsningar  

  
Kommunstyrelsens förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för områden som kansli 
och utredning, kommunikation, HR, strategisk ekonomi och upphandling, samhällsutveckling och 
näringslivsfrågor.  

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Kommunen står inför stora förändringar och utmaningar. Kompetensförsörjning, digitalisering, 
effektivisering och tillitsbaserad styrning är några av de begrepp som är centrala inom våra 
verksamheter. För att lyckas med dessa utmaningar krävs förändringar i såväl kultur, organisation som 
arbetssätt inom hela organisationen. Det i sin tur kräver förändringsledning för att skapa 
förändringsvilja, dvs. förståelse och acceptans, och för att ta kontroll över förändringsprocesserna och 
hur förändringsarbetet ska genomföras. I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag att samordna 
kommunövergripande aktiviteter ingår att verka för att ge chefer rätt förutsättningar att involvera sina 
medarbetare i de förändringar som ska genomföras.  
 

För att möta nuvarande och framtida kompetensbehov krävs strategiska och kreativa initiativ ur ett 
helhetsperspektiv. Detta är en särskilt viktig prioritering då Mora kommun de närmaste åren kommer 
behöva möta generationsväxlingens konsekvenser i kombination med ett ökat behov av de tjänster som 
kommunens verksamheter erbjuder. Ett sätt att verka för hållbar kompetensförsörjning är att tillse att 
heltid är norm inom alla verksamheter. Heltidsresan pågår under hela 2021 och är en del av den 
förändringsresa som nyss nämnts.  
 

Arbetet med att driva utvecklingen av kommunövergripande administrativa system och processer 
fortsätter. Fokus ligger på att bidra till att uppnå den strategiska planens mål om att digitalisering ska 
vara en självklar del i verksamhetsutvecklingen samt att medborgarna ska kunna utföra huvuddelen av 
sina kommunrelaterade ärenden digitalt senast år 2022. Fokus ligger även på att utvärdera och föreslå 
åtgärder som förbättrar förutsättningarna för de förtroendevalda respektive åtgärder som bidrar till ökad 
insyn för medborgarna och stärker deras möjligheter till delaktighet och inflytande i kommunens 
beslutsprocesser.  
 

Med en ökad grad av digitalisering och ny teknik tenderar informationshanteringen att bli mer komplex, 
vilket innebär ökade krav på ett följsamt informationssäkerhetsarbete. I det sammanhanget behöver det 
etableras en tydlig och sammanhållen bild av vilken information organisationen hanterar och är 
beroende av samt vilka system och tjänster som används för att hantera informationen. Kartläggning och 
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klassning av information är viktigt för att kunna vidta rätt åtgärder i fråga om skydd och långsiktigt 
bevarande, samt för att uppnå systematik i informationssäkerhetsarbetet.  
 

COVID -19 
Pandemin har radikalt förändrat planeringsförutsättningarna och tvingat fram en omställning 
av förvaltningens arbete. Från att, utvecklingsenheten, under många år ha arbetat med en stigande brist 
på arbetskraft inom näringsliv, kommun och region på en ort med historisk låg arbetslöshet, låg 
ungdomsarbetslöshet och hög andel flyktingar i arbete, till att stå inför ett krisdrabbat näringsliv med 
stigande arbetslöshet, permitteringar och varsel som följd.  
 

Det råder stor osäkerhet gällande framtiden. Besöksnäring, handel, evenemang, tillverkningsindustri och 
hantverkare är alla påverkade i olika grad. Utvecklingen och dess påverkan på Moras näringsliv och 
samhällsplanering är helt beroende på hur lång tid pandemin fortsätter att påverka samhället i form av 
sociala restriktioner, reseavrådan och råvarubrist.  
 

Det blir extra viktigt att bidra till att genomföra planerade infrastrukturprojekt som t ex Genomfart Mora 
och Strandenområdet. Kommunen kan se över möjligheterna att tidigarelägga investeringsprojekt för att 
stimulera den lokala ekonomin och sysselsättningen.  
 

Det är tid att arbeta med matchning, utbildningsinsatser och omställning tillsammans med 
arbetsmarknadens olika aktörer. Om det finns branscher som inte kommer att återhämta sig, kan det 
innebära möjligheter för de branscher som fortsatt är i behov av nya medarbetare.  
 

Kommunens arbete med barnkonventionen, ungas inflytande och barns och ungas hälsa blir ännu mer 
viktigt om vi står inför ökad arbetslöshet med risk för att barn och unga far illa, tappar framtidstro och 
hamnar i arbetslöshet. Vi behöver arbeta med att fånga upp våra unga så att de ser möjligheterna till 
arbete och framtid på orten, innan de flyttar iväg i tron att de måste för att kunna försörja sig. Det 
kommer att finnas arbete, men kanske inte på samma ställen som tidigare.  
 

När pandemin klingat av, vad behöver samhället och näringslivet då? Utvecklingsenheten behöver 
fokusera på åtgärder som bidrar till att stötta näringslivet att ställa om och återhämta sig, samt ställa om 
den strategiska samhällsplaneringen för att möta nya scenarier.  
 

 

BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 3 405 4 046 4 046 4 046 4 046 

Övriga intäkter 6 639 8 070 8 070 8 070 8 070 

Summa intäkter 10 144 12 116 12 116 12 116 12 116 

KOSTNADER      

Personalkostnader -35 170 -39 636 -39 842 -39 842 -39 842 

Lokalkostnader -7 332 -6 875 -6 875 -6 875 -6 875 

Kapitalkostnader -924 -888 -888 -888 -888 

Övriga kostnader -65 883 -71 943 -77 746 -72 746 -72 746 

Ramförändring   -1 090 -1 090 -1 090 

Summa kostnader -109 309 -119 342 -126 441 -121 441 -121 441 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-99 265 -107 226 -114 325 -109 325 -109 325 
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(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Kommundirektör -28 888 -32 925 -32 925 -32 925 -32 925 

KS Utvecklingsmedel -2 079 -2 900 -3 700 -3 700 -3 700 

Säkerhetssamordnare -1 282 -1 374 -1 374 -1 374 -1 374 

Kanslienhet -8 404 -6 154 -6 154 -6 154 -6 154 

Politisk Verksamhet -7 277 -8 704 -8 704 -8 704 -8 704 

Moras Överförmyndare -2 435 -2 771 -2 771 -2 771 -2 771 

Utvecklingsenheten -23 689 -25 184 -25 184 -25 184 -25 184 

Kommunikationsenheten -4 440 -4 832 -4 832 -4 832 -4 832 

Ekonomienheten -6 933 -8 094 -8 094 -8 094 -8 094 

Upphandlingsenheten -1 193 -1 846 -1 846 -1 846 -1 846 

Personalenheten -11 605 -11 350 -16 350 -11 350 -11 350 

Fackliga Organisationer -1 039 -1 092 -1 092 -1 092 -1 092 

Löneöversyn   -208 -208 -208 

Ramförändring   -1 090 -1 090 -1 090 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-99 265 -107 226 -114 325 -109 325 -109 325 
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VALNÄMND 

 
Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Nils Carlsson (C) 
Förvaltningschef Peter Karlsson 

 
UPPDRAG 

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

landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet, samt för 

folkomröstningar som riksdagen eller kommunfullmäktige beslutat om. 

 
 
 

BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 490     

Övriga intäkter      

Summa intäkter                     490     

KOSTNADER      

Personalkostnader -364     

Lokalkostnader -1     

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -206 -50 -50 -200 -50 

Summa kostnader -571 -50 -50 -200 -50 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-81 -50 -50 -200 -50 
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ÖVERFÖRMYNDARE GEMENSAM 

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

 
UPPDRAG 
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och utövar 
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter framgår av lagar i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen. 

Mora kommun samverkar med kommunerna Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand kring 
överförmyndarfrågor. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sitt säte i Mora. 

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna har till uppdrag att på ett enhetligt och rättssäkert sätt driva 
och utveckla verksamheten. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

• Tillsyn över ställföreträdare 
• Löpande handläggning 
• Granskning av redovisningshandlingar 
• Rekrytering och utbildning av ställföreträdare 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
  

 

BUDGET 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 4 229 5 326 5 326 5 326 5 326 
Summa intäkter 4 229 5 326 5 326 5 326 5 326 

KOSTNADER      

Personalkostnader -3 579 -4 161 -4 161 -4 161 -4 161 

Lokalkostnader -142 -264 -264 -264 -264 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 
Övriga kostnader -508 -901 -901 -901 -901 

Summa kostnader -4 229 -5 326 -5 326 -5 326 -5 326 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

0 0 0 0 0 
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 
 
 

Förvaltning För- och grundskoleförvaltningen 
Ordförande Rose-Marie Bogg (C) 
Förvaltningschef Inga-Lena Spansk 

 

 

UPPDRAG 
I Mora kommun finns sjutton kommunala förskolor, tre familjedaghem, elva kommunala skolor, en 
grundsärskola, en resursskola och elva fritidshem. Kommunen har en verksamhet som är helg- och 
kvällsöppet samt öppen förskola. För- och grundskoleförvaltningen har en central elevhälsoenhet.  
 

Förskolans, grundskolans (inklusive förskoleklass och fritidshem) och grundsärskolans uppdrag är att nå 
de nationella målen i läroplanen för respektive verksamhetsform.  
 

För- och grundskolenämnden har ansvaret för att den kommunala förskolan och skolan håller den 
kvalitet och har de resurser som krävs för att nationella mål uppfylls och utbildningen genomförs 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.   

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Skolväsendet i Sverige fungerar generellt sett mycket väl. Elevresultaten var positiva i den senaste PISA-
studien och ligger nu över genomsnittsnivån inom OECD. Skolverkets enkäter visar att de flesta elever 
trivs i skolan och att de i allmänhet får den hjälp de behöver. Samtidigt finns det ett antal utmaningar de 
kommande åren. Det pågår en rad skolpolitiska utredningar som ska presenteras på nationell nivå och 
skolan står inför många förändringar de kommande åren. De snabba statliga förändringarna, skapar en 
osäkerhet som försvårar arbetet med att få en bra skola i kommunerna. Ett antal utmaningar är de 
riktade statsbidragen, resurser till kommunerna, kompetensförsörjningen, likvärdigheten och 
dokumentationsfrågor. För Moras räkning måste fortsatta satsningar göras för att höja resultaten.  
 

I Mora kommuns omvärldsanalys lyfts sju trender fram som påverkar möjligheterna att nå målbild 
Hållbara Mora 2030. De kopplas nedan till målen i den strategiska planen och insatser/aktiviteter för att 
nå målen och möta trenderna.  
 

• Konkurrens om arbetskraft och kompetens  
Kompetensförsörjningen är avgörande för de strategiska målen att ge alla barn en bra start i livet och ge 
barn och unga goda förutsättningar genom skolan.  
Aktiviteter: Åtgärder genomförs enligt kompetensförsörjningsstrategin, samverkan med lärarfacken i 
HÖK 18, arbetsmiljöförbättringar för lärare, rektorer och elever. Satsningar på professionsutveckling.  
 
• Effektivisering med ny teknik  
Målet att digitalisera för hållbar utveckling ska bidra till att effektivisera administration, öka 
tillgängligheten och öka förutsättningar för kompetensförsörjning.  
Aktiviteter: Processkartlägga för arbete med e-tjänster och AI, distansundervisning, distansutbildning, 
digital screening, digital PRAO och robotar.  
 
• Jämlik välfärd  
Målet att bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer innebär ett fokus på det förebyggande 
hälsoarbetet. I takt med att den psykiska ohälsan växer krävs ett antal olika insatser.  
Aktiviteter: Inom ramen för "Barns och ungas hälsa" har Familjecentralen startats. Nästa steg är en 
gemensam ungdomshälsa och det tredje steget är elevhälsa på första linjen. Andra insatser är fysisk 
aktivitet på alla skolor och införande av resurspedagoger. 
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• 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: Fortsatta insatser för att höja resultaten och förbättra likvärdigheten, fördjupa arbetet inom 
Morakontraktet.  

 
• Integration och ökad mångfald  
Målen ge alla en bra start i livet, ge barn och unga goda förutsättningar genom skolan och digitalisera för 
hållbar utveckling. En förutsättning för framgångsrik integration är att nyanlända barn och unga lyckas i 
skolan. Aktiviteter: Samordnat arbete och resurser med handlingsplan för nyanlända elever i skolan.  

 
• Polarisering  
Målen ge barn och unga goda förutsättningar genom skolan och bidra till hälsofrämjande och hållbara 
miljöer stödjer arbetet med ökad likvärdighet i skolan. Trenden kan även kopplas till megatrenden 
värderingar vilka grundläggs tidigt i livet.  
Aktiviteter: Aktivt läroplansarbete där även kapitel 1 och 2 är i fokus (värdegrund och normer och 
värden) och målet är höjda resultat och ökad likvärdighet. Påverkan i närtid sker via nationella reformer 
och fördelning av statsbidrag. Riktade statsbidrag ska bli färre och generella statsbidrag fler. För Moras 
del handlar det om 7,2 mkr i generella statsbidrag som tidigare varit riktade.  

  
Förutsättningar  
Kostnader som är svåra att påverka är nationella reformer, rekryteringskostnader, interkommunala 
ersättningar och ökade kostnader för läromedel och förbrukning.  
Nödvändiga insatser för att nå målen är kompetensförsörjning, kompetens- och karriärutveckling, 
satsningar för att förbättra arbetsmiljön och slutföra utredningar inom följande områden: förtäta 
centrala förskoleenheter, utredning angående 7-9 skolor och kost.  
Önskvärda insatser för att nå målen är utökat administrativt stöd till skolorna, riktmärken för mindre 
barngrupper i förskolan och förändrade samarbetsformer i skolan.  
 

Omprioriteringar  
Prioritering av ett ökat antal resurspedagoger och ökat administrativt stöd måste mötas av 
omprioriteringar inom andra delar av nämndens verksamhetsområden.  
I skrivande stund när Sverige och världen hanterar pandemi covid-19 är det svårt att förutse hur det 
kommer att påverka för- och grundskolenämndens förutsättningar 2021. Men de tidigare kända 
utmaningarna kommer säkert att finnas kvar. Dit räknas kompetensförsörjning, funktionella 
lokaler, höjda resultat och en ekonomi i balans.  
 

Förvaltningens reviderade kompetensförsörjningsstrategi fokuserar på tre områden:  
• strategier för att behålla lärare.  
• strategier för att öka antalet behöriga lärare.  
• strategier för utveckling av organisation och arbetssätt.   

 

En utredning har genomförts med fokus på lämpliga byggnationer på Strandenområdet. Ett av 
alternativen är en ny 7-9 skola. Om kommunen beslutar om byggnation kan den inte börja förrän den 
nya genomfarten är klar, alltså omkring 2023. Fortsatt handläggning av ärendet sker under 2021-2022.   
 

De båda högstadieskolor som finns i Mora är i stora behov av renoveringar och förbättringar och en ny 
modern skola skulle klara lokalbehovet idag och i framtiden. Skolan beräknar att det kan göras en 
besparing på tre miljoner kronor bara genom att personal på Noretskolan och Morkarlbyhöjden kan 
arbeta effektivare och närmre tillsammans då det blir en samlad skola för 800 elever.  
 

Nämnden har i "Förskoleplan och plan för pedagogisk omsorg" beslutat om förtätning av 
centrala förskoleenheter. Arbetet fortsätter under 2021.  
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BUDGET 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 22 067 19 802 19 802 19 802 19 802 

Övriga intäkter 26 526 22 215 22 215 22 215 22 215 
Summa intäkter 48 593 42 017 42 017 42 017 42 017 

KOSTNADER      

Personalkostnader -279 235 -279 217 -281 792 -281 792 -281 792 

Lokalkostnader           -42 659 -43 666 -43 786 -43 786 -43 786 

Kapitalkostnader             -1 408            -1 515            -1 515            -1 515           -1 515 
Övriga kostnader           -95 740 -101 500 -101 789 -101 789 -101 789 

Ramförändringar   4 070 4 070 4 070 

Summa kostnader -419 042 -425 898 -424 812 -424 812 -424 812 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-370 449 -383 881 -382 795 -382 795 -382 795 

 
 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Skolkansliet -19 972 -21 151 -21 926 -21 926 -21 926 

För- och grundskola -270 619 -272 836 -274 489 -274 489 -274 489 

Obl. Särskolan -7 958 -9 920 -9 990 -9 990 -9 990 

Elevhälsa -13 404 -16 211 -16 311 -16 311 -16 311 

Måltider- kostenheten -26 834 -29 106 -29 334 -29 334 -29 334 

Fristående enheter -31 662 -34 657 -34 815 -34 815 -34 815 

Ramförändringar   4 070 4 070 4 070 

Total -370 449 -383 881 -382 795 -382 795 -382 795 
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SOCIALNÄMND 
 
 

Förvaltning Socialförvaltningen 
Ordförande Malin Höglund (M) 
Förvaltningschef Anna Ståhlkloo 

 

 

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

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

Socialnämnden har även ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för cirka 100 personer, samt hälso-
och sjukvårdsansvar inom särskilt boende, gruppboende och daglig verksamhet. Inom socialnämndens 
ansvar finns anhörigstöd till dem som vårdar eller stödjer en närstående.  
 

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning bedrivs gruppbostad och boendestöd för totalt 
ca 130 personer, samt korttidsboende för barn och ungdomar.  
 

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

Individ-och familjeomsorgens vuxenenhet arbetar med ekonomiskt bistånd, våld i nära relation, 
missbruk och öppenvård. Barn-och ungdomsenheten arbetar med stöd och insatser till barn, unga och 
familjer samt ensamkommande barn och ungdomar, samt bedriver stödboenden och öppenvårdsinsatser 
för barn och unga.  
 

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/familjefrid och Centrum mot våld i Mora, Orsa, 
Älvdalen samt Malung-Sälens kommuner. Socialnämnden har även myndighetsutövning och tillsyn 
utifrån alkohol- och tobakslagen.  
 

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

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Boendeformer för äldre   
Utredning av boendeformer för äldre blev färdig våren 2020. Resultatet måste tas om hand och tydliga 
beslut om inriktning för framtida boendeformer för äldre kommer att krävas.  
Åtgärdsförslag som utredningen föreslår är:  

• Tillskapa fler platser för särskilt boende                                                                  
• Åtgärda bostäder och lokaler samt omflyttning av verksamhetslokaler           
• Ta fram riktlinjer för trygghetsboende                                                                      
• Implementering av välfärdsteknik och arbetsmetoder  

  
Skanska har fått planbesked för fastighet i Noret där man planerar att bygga ett särskilt boende. 
Kommunens behov framgår i lokalutredningen. Beslut om inriktning gällande driftform och eventuell 
upphandling bör beredas inför fastställande av kommunplan 2021.  
En av socialnämndens effektiviseringsåtgärder är att inte subventionera hyror, med det menas att 
socialnämnden ska ha hyresintäkter motsvarande hyreskostnader för lokaler som inte är direkt 
verksamhetsspecifika. I nuvarande blockförhyra betalar socialnämnden för ytor som inte är effektiva, t.ex. 
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gemensamhetsutrymmen. Socialnämndens nettokostnadsavvikelse är 29 mkr för äldreomsorgen 2018 
(här inryms dessa kostnader).  
Socialnämnden bör inte agera fastighetsvärd och saknar kompetens för strategisk fastighetsutveckling och 
hyressättning.  I socialnämndens beslut om effektiviseringsåtgärder ingår att nämnden ska säga upp 
blockförhyran med Morastrand AB. Som en följd av detta sägs blockförhyran upp under 2020. Avtalen 
upphör från och med: januari 2022 för Noretgården, Hanslinden och Dalagården och till januari 2023 för 
Spanskgården. Därmed kommer trygghets- och seniorboende inom socialnämndens försorg att upphöra 
som boendeform.  Nuvarande hyresgästers hyresavtal flyttas då via besittningsrätten över från 
socialnämnden till Morastrand AB.   

   
Effektiviseringsåtgärder  
En handlingsplan för effektiviseringsåtgärder har vidtagits motsvarande 49 mkr 2021. Planen innehåller 
dock stora osäkerhetsfaktorer gällande möjlighet till effektuering. Viktiga frågor utöver 
kärnverksamhetens kostnader rör kost och hyror.   
Socialnämnden behöver fortsätta arbetet med effektiviseringsåtgärder så att kommunens 
nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen minskar. Med en åldrande befolkning och ett högre vårdbehov 
finns inte ekonomiskt utrymme med för stora avvikelser.  
En större effektiviseringsåtgärd innebär att lägga ut Saxnäs på entreprenad. Socialnämnden ska redovisas 
inriktningsbeslut under september 2020. Alternativet är att verksamheten sänker personaltätheten till 
0,6. Om nämnden väljer att gå vidare med entreprenadalternativet upphandlas detta med fördel i 
samband med drift av nybyggt särskilt boende.  

  
Nära vård  
En dialog inleddes med Region Dalarna avseende införande av Nära vård genom andra arbetssätt så att 
alla inom vården ska hjälpas åt och samlas runt patienten. Införandet av Nära vård måste följas upp och 
utvecklas så att vi säkerställer en effektiv verksamhet för målgruppen.  

   
Arbete och integration  
Arbete och integration går in i en ny organisation från och med 1 januari 2021. Avdelningens arbete ska 
organiseras på ett sätt som främjar brukarnas delaktighet i samhället som helhet. Samverkan och 
samarbete såväl inom avdelningen som med det privata näringslivet och civilsamhället ska öka utifrån 
Individens behov i centrum. Organisationens arbetssätt ska anpassas till kommunens riktlinje för 
arbetsintegrerade sociala företag (ASF) och konkurrens med övriga näringslivet ska undvikas.  

  
Digitalisering  
Det är nödvändigt att arbeta för att frigöra tid till det som är vårt viktigaste uppdrag − att möta och hjälpa 
människor. Det som kan automatiseras bör automatiseras, det kan vara moment i administrativ 
handläggning och journalföring som är regelstyrd, systematisk och återkommande. Repetitiva 
arbetsuppgifter som idag tar stora personalresurser i anspråk kan till stora delar automatiseras för att 
frigöra tid för det som människor gör bättre än maskiner. Det gör arbetsinnehållet mer meningsfullt 
samtidigt som det ökar servicen till invånarna. Vi behöver också bli bättre på att möta invånarna de där de 
är. Med ökad digital service förbättrar vi tillgängligheten i tid och rum samtidigt som vi frigör tid för dem 
som behöver det personliga mötet.  
Digitalisering tar dock både ekonomiska och personella resurser i anspråk för genomförande då alla 
processer behöver ses över och kartläggas. Införande av system kostar och det behövs uthållighet och mod 
för att genomdriva förändrade arbetssätt.  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har gått i bräschen gällande taligenkänning och säker digital 
kommunikation. IFO fortsätter arbetet med digitalisering och att möte medborgarnas behov genom att 
införa e-tjänster som underlättar medborgarnas ärenden, som tex försörjningsstöd.  
Socialnämndens system bör ge stöd åt verksamheten att ge rätt stöd till medborgarna. Prioriterat 
avseende digitalisering är arbetet enligt handlingsplan för digitalisering inom objektsförvaltning 
socialtjänsten som drivs tillsammans med Orsa och Älvdalen. Ett nytt verksamhetssystem 
måste upphandlas och e-tjänster införas i ansökningar och medborgarärenden.  
 

Kompetensförsörjning  
En stor utmaning är kompetensförsörjningen där det är betydande svårigheter att rekrytera rätt 
kompetens till i princip alla personalkategorier. Utvecklingsområden för att säkerställa rätt kompetens är 
utbildning och introduktion inom dokumentation, hygien och digital kompetens.  
Målsättningen att heltid ska vara norm 2021.  
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Covid - 19  
Under våren 2020 utbryter Covid -19 epidemin. Det är svårt att säga hur dess effekter kommer att påverka 
oss i framtiden. Sannolikt blir vi påverkade både extern och externt av dess effekter. Vid slutgiltigt beslut 
om nämndplan vet vi förhoppningsvis mer om förutsättningarna. Tidigare har våra stora utmaningar 
inom välfärdssektorn varit kompetensförsörjning och en åldrande befolkning, det är sannolikt att Covid -
19 på något sätt påverkar dessa utmaningar.  

   
 BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 43 936 27 716 27 716 27 716 27 716 

Övriga intäkter 69 503 66 984 66 984 66 984 66 984 

Summa intäkter 113 439 94 700 94 700 94 700 94 700 

KOSTNADER      

Personalkostnader -387 659 -370 795 -373 153 -373 153 -373 153 

Lokalkostnader -60 868 -47 196 -47 196 -47 196 -47 196 

Kapitalkostnader -831 -1 003 -1 003 -1 003 -1 003 

Övriga kostnader -219 274 -202 278 -202 278 -202 278 -202 278 

Ramförändringar   -7 585 -7 585 -7 585 

Summa kostnader -668 632 -621 272 -616 045 -616 045 -616 045 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-555 193 -526 572 -521 345 -521 345 -521 345 

 
 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

ADMINISTRATION 
CENTRALT -50 752 -47 844 -48 138 -48 138 -48 138 

 
     

VÅRD- OCH 
OMSORGSBOENDE 

 
-236 525 

 
-215 499  

 
-216 351 

 
-216 351 

 
-216 351 

Särskilt boende -156 014 -137 914 -138 485 -138 485 -138 485 

LSS, vuxen -80 509 -77 585 -77 866 -77 866 -77 866 

      

ORDINÄRT 
BOENDE 

 
-139 069 

 
-122 184 

 
-122 821 

 
-122 821 

 
-122 821 

Hemtjänst inkl 
korttidsboende 

 
-100 349 

 
-84 753 

 
-85 240 

 
-85 240 

 
-85 240 

HSR -38 721 -37 431 -37 581 -37 581 -37 581 

      

ARBETE OCH  
INTEGRATION 

 
-27 587 

 
-28 491 

 
-28 646 

 
-28 646 

 
-28 646 

Arbete och utveckling -27 867 -27 133 -27 255 -27 255 -27 255 

Integration 1 799 292 275 275 275 

Pers ombud och anh.center -1 519 -1 650 -1 666 -1 666 -1 666 

      

IFO/SOCPSYK/LSS -101 261 -112 554 -112 974 -112 974 -112 974 

IFO, vuxwn -24 425 -27 420 -27 502 -27 502 -27 502 

IFO, BOU -31 722 -34 808 -34 950 -34 950 -34 950 

Socialpsykiatrin -22 198 -21 782 -21 845 -21 845 -21 845 

LSS BoU -13 223 -15 085 -15 149 -15 149 -15 149 

Öppen verksamhet               -9 694          -13 459 -13 528 -13 528 -13 528 

      

Ramförändringar   -7 585 -7 585 -7 585 

SUMMA -555 193 -526 572 -521 345 -521 345 -521 345 
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SERVICENÄMND 

 
Förvaltning Serviceförvaltningen 
Ordförande Anna Hed (C) 
Förvaltningschef Farhad Rahavard 

 

UPPDRAG 
Nämnden ansvarar för att samordna och utföra de aktiviteter som stödjer kommunens övriga 
verksamheter inom följande områden: kost- och måltidsverksamhet, vaktmästeri, växel- och reception, 
intern administrativ service såsom posthantering och utrustning för mötesteknik, 
fordonsförsörjningsverksamhet, bemanningsverksamhet för omsorgs- och 
utbildningsverksamheterna. Bemanningsverksamheten innebär att utifrån uppdrag från socialnämnden, 
för- och grundskolenämnden samt gymnasienämnden tillhandahålla vikarier med relevant kompetens, 
och operativ säkerhetsverksamhet.  
 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Servicenämnden bildades 2019 och har fokuserat på uppbyggnad 
av sina verksamheter. Bemanningscenter har genomgått en organisationsförändring under 2020 och 
internserviceenheten har färdigställt sina arbetssätt.  
 

Servicenämnden fortsätter arbetet under 2020 och 2021 med att färdigställa interna arbetsrutiner och 
processer. Utvecklingsresan mot fler digitala verktyg, parallellt med kommunens 
digitaliseringsresa påbörjas.  
 

Serviceförvaltningen kommer under 2021 och 2022 att utreda och föreslå uppdrag och tjänster inom 
kommunen som med fördel kan samordnas under gemensam nämnd.   
 

Fordonsparken  
Fordonsparken ska prioriteras, målsättningen är att 30 procent av fordonsflottan ska 
vara fossiloberoende år 2021 och 50 procent under 2022. För att närma oss målet behövs en bättre 
översikt på fordonsflottan vilket införlivas med ett nytt fordonshanteringssystem som ska införas under 
första halvan av 2021. Det förenklar uppföljningen av fordonens kostnader och användning.   
 

Under de kommande åren utökas den bokningsbara delen av fordonsparken, kommunägda fordon 
avvecklas och ersätts med leasingfinansierade bilar med alternativa drivmedel.  
 

Ett projekt för att analysera kommunens laddinfrastruktur har avslutats och målet är att förse 
kommunen med underlag i det fortsatta arbetet med att placera laddningsstolpar strategiskt på de 
kommunala parkeringarna. För det här arbetet har det beviljats investeringsmedel på 400 tkr från 
Hållbara idéer och budgeterat investeringsmedel på 1 mkr.   
 

Kundtjänst  
Arbetet med att etablera Mora kommuns kundtjänst för fullt. Målet är att kundtjänsten ska invigas och 
vara i drift fr o m senhösten 2020 och vara i full gång 2021. Etableringen av kundtjänstfunktionen 
ska möjliggöra en väg in för medborgarna och externa intressenter där enklare frågor och ärenden kan 
besvaras och hanteras redan i första kontakten. Det är ett omfattande arbete som ska 
göras och involverar samtliga förvaltningar.   
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BUDGET 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 471 463 463 463 463 

Övriga intäkter 60 599 65 594 65 594 65 594 65 594 

Summa intäkter 61 070 66 057 66 057 66 057 66 057 

KOSTNADER      

Personalkostnader -40 315 -43 919 -41 704 -41 704 -41 704 

Lokalkostnader -1 668 -1 865 -1 865 -1 865 -1 865 

Kapitalkostnader -14 -28 -28 -28 -28 

Övriga kostnader -23 641 -29 024 -29 025 -29 025 -29 025 

Ramförändringar   -17 475 -18 258 -18 258 

Summa kostnader -65 639 -74 836 -90 097 -90 880 -90 880 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-4 569 -8 779 -24 040 -24 823 -24 823 

Under övriga kostnader ligger samtliga kostnader som inte är specificerade personal-, lokal- och 
kapitalkostnader. Förutom livsmedelskostnader som är den stora posten under övriga kostnader så ingår 
även kostnader som fordon, IT, kontorsmaterial osv.  

 

 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Förvaltningsledning -2 039 -1 568 -1 568 -1 568 -1 568 

Bemanningscenter -1 505 -2 969 -669 -669 -669 

Kostenhet -353 -1 -1 -1 -1 

Internservicenhet -673 -4 241 -4 241 -4 241 -4 241 

Löneöversyn   -86 -86 -86 

Ramförändringar   -17 475 -17 475 -17 475 

Summa -4 569 -8 779 -24 040 -24 823 -24 823 

Här redovisas lönekostnader som är kopplade till förvaltningens administrativa tjänster. 
Omställningsmedel finansierar de lönekostnader som har uppstått i och med den nya 
serviceförvaltningen. Övriga lönekostnader ingår i servicekatalogen (tjänstekatalogen) 
och interndebiteras de förvaltningar som beställer tjänster av serviceförvaltningen.  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 
 
 

Förvaltning Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ordförande Bengt Jernhall (C) 
Förvaltningschef Lena Ousbäck Lilja 

 

 

UPPDRAG 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom kultur-, biblioteks- och 
fritidsområdet. Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs men ansvarar inte för drift och 
skötsel av lokaler eller anläggningar.  
 

Nämndens ansvarsområde omfattar blioteksverksamhet, kulturminnesvård, bygdearkiv, allmänkulturell 
verksamhet, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, simhallsverksamhet, anläggningsbokning, föreningsdia
log, föreningsbidrag, bidrag till studieförbunden, uthyrning av kultur- och fritidslokaler och anläggningar 
till föreningar och allmänheten, försäljning av skidspårkort och konsumentinformation.  
 

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lotterilagen och lag om anordnande av visst 
automatspel. 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Förändringar av möjligheter att söka bidrag sker på nationell nivå. Från 2020 är det åter möjligt att söka 
statliga bidrag till kulturskoleverksamhet. Medel för sommarlovsaktiviteter har återinförts medan det 
fortfarande är oklart om tidigare bidrag för övriga lov. Nämnden har beviljats medel för att 
inrätta meröppet på bibliotek. Meröppna bibliotek innebär att biblioteken har möjlighet till utökade 
öppettider genom en teknisk lösning.  
 

Som ett led i den planerade utvecklingen av Strandenområdet är det av stor vikt att följa att kulturskolan 
och fritidsgårdsverksamheten samt kulturhus- och biblioteksverksamheten har fortsatt ändamålsenliga 
lokaler och närmiljö för att kunna bedriva en bra verksamhet.   
 

Arbetet pågår sedan 2019 med framtagande av landsbygdsutvecklingsprogram i kommunen och kultur- 
och fritidsnämndens kan bidra i det arbetet samt stämma av delar i kultur-, idrotts- och fritidspolitiska 
programmet.  
 

Ett helhetsgrepp behöver tas över den framtida utvecklingen av Prästholmen då det finns många 
intressenter på området, inte minst föreningslivet. En reviderad detaljplan för området är av betydelse 
för utvecklingen av området.  
 

Frågan om framtida driftslösning för Mora skidstadion med tillhörande spårsystem har aktualiserats.  
 

Under 2020-2022 ska Mora implementera gemensamt bibliotekssystem för biblioteken i Dalarna, enligt 
samverkansavtal. Ett bibliotekssamarbete i Dalarna innebär att kommuninvånarna får tillgång till det 
samlade medieutbudet på alla kommunbibliotek i regionen. Samarbetet ökar också möjligheten till 
digitalisering.  
 

Organisationen för föreningsservice är idag sårbar. Delar av dessa frågor kan med fördel skötas i 
kommunens nya kundtjänst (ex. hantering av lokalbokningar, taggar, 
spårinformation och föreningsinformation).  
 

Ett nytt boknings- och föreningssystem samt kassasystem för simhallen planeras att köpas in för att öka 
service och tillgänglighet.   
 

Under 2021-2022 bör nämnden tillsammans med tekniska nämnden göra en förstudie avseende simhall 
och framtidslösning. Ett strategiskt vägval behöver göras och kan med fördel ske i samverkansdialog med 
Orsa kommun.  
 

Nämnden ska bidra i arbetet med att skapa profilinriktningar inom estet, idrott, natur och teknik samt 
språk på våra högstadieskolor enligt uppdraget för grundskolan i strategiska planen.  
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Ett kulturmiljöprogram ska utarbetas i samarbete med byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. En 
förstudie har beställts under 2020 från Dalarnas museum. Denna utgör grund för hur ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen kan skapas inför nästa aktualitetsförklaring av denna.  
 

 BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade 
statsbidrag 

1 523 1 067 1 067 1 067 1 067 

Övriga intäkter 4 945 4 990 4 990 4 990 4 990 

Summa intäkter 6 486 6 057 6 057 6 057 6 057 

KOSTNADER      

Personalkostnader -22 707 -24 895 -25 047 -25 047 -25 047 

Lokalkostnader -19 742 -19 604 -19 604 -19 604 -19 604 

Kapitalkostnader -106 -82 -82 -82 -82 

Övriga kostnader -10 342 -9 482 -9 035 -9 035 -9 035 

Ramförändringar   -670 -570 -570 

Summa 
kostnader 

-52 897 -54 063 -54 438 -54 338 -54 338 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-46 411 -48 006 -48 381 -48 281 -48 281 

 
 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Förvaltningsledning -2 700 -3 181 -3 181 -3 181 -3 181 

Allmänkultur -3 346 -3 890 -3 440 -3 440 -3 440 

Bibliotek -8 369 -8 355 -8 355 -8 355 -8 355 

Kulturskola  -9 236 -9 476 -9 476 -9 476 -9 476 

Fritid -16 242 -16 835 -16 835 -16 835 -16 835 

Fritidsgård -2 867 -2 999 -2 999 -2 999 -2 999 

Föreningsstöd -3 652 -3 270 -3 270 -3 270 -3 270 

Löneöversyn   -154 -154 -154 

Ramförändringar   -670 -570 -570 

Summa -46 411 -48 006 -48 381 -48 281 -48 281 
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TEKNISK NÄMND 
 
 

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

 

 

UPPDRAG 
Tekniska nämnden ansvarar för drift, underhåll och ägande avseende gator, stadsnät, allmänna platser, 
mark, vindkraftverk, skog, kommunens anläggningar för idrott och fritid samt kommunens fastigheter. 

Tekniska nämndens ansvar är att tillhandahålla anläggningar och lokaler som ger förutsättningar för god 
arbetsmiljö och funktion till kommunens kärnverksamheter och allmänhet. 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Tekniska nämndens anslag för väg- och fastighetsunderhåll är i relation till behoven relativt lågt. 
Nämndens fastigheter finansieras i huvudsak av internhyra och en förutsättning för en budget i balans är 
att hyran revideras utifrån nämndens kostnadsförändringar.  
 

Verksamhets- och volymförändringar  
• Kommuns vägkapital sjunker årligen vilket successivt leder till större underhållsbehov  
• Renovering av Moragatan  
• Stadsnätet fortsätter att utvecklas och stort antal nya kunder har anslutits senare år  
• Avvecklade lokaler  

  
Utvecklingsfrågor  

• Satsning på utveckling av gång- och cykelvägnät  
• Fortsatt centrumutveckling  
• Förbättrad centrumparkering  

  
Förutsättningar  
Nämndens verksamheter behöver ständigt utvecklas och digitaliseras, upphandlingar av drifttjänster 
behöver utvecklas ytterligare och förmågan till uppföljning och efterlevnad av avtal, beslut om finansiering 
av det underhållsbehov som finns för Mora kommuns vägnät och beslut om nedskrivning av kommunens 
vindkraftverk alternativt försäljning.  
 

Anslutningsgraden för stadsnätsfiber i redan utbyggda områden kan 
påverkas antingen positivt eller negativt beroende på övrig tillgång på bredband från marknaden.   
Befolkningsutvecklingen som sker innebär ökat behov av boende för den äldre befolkningen. Det finns 
även behov av planlagd kommunal mark för att möta efterfrågan på tomter. 
 

Nämndens ambition är att utveckla varumärket Mora genom goda investeringar, en god service och ett 
professionellt bemötande med medborgaren i fokus. Detta ska stärkas genom en utvecklad 
kommunikation till allmänheten.  
 

Driftkostnader på grund av investeringar ska belysas och inarbetas i driftbudgeten. Konsekvenser kommer 
att redovisas och hanteras löpande i beslut om investeringar i enlighet med gällande riktlinjer för 
investeringar.  
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BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 1 879 2 064 2 064 2 064 2 064 

Övriga intäkter 151 267 136 106 136 106 136 106 136 106 

Summa intäkter 153 146 138 170 138 170 138 170 138 170 

KOSTNADER      

Personalkostnader -14 664 -16 246 -16 343 -16 343 -16 343 

Lokalkostnader -742 -748 -748 -748 -748 

Kapitalkostnader -55 936 -66 911 -64 411 -64 411 -64 411 

Övriga kostnader -122 278 -90 547 -90 547 -90 547 -90 547 

Ramförändringar   503 503 503 

Summa kostnader -193 620 -174 452 -171 546 -171 546 -171 546 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-40 474 -36 282 -35 779 -35 779 -35 779 

 
Fr.o.m. 2020 sker ingen intern kostnadsfördelning av administrationen och servicegrupp inom tekniska 
förvaltningen, vilket påverkar övriga intäkter och övriga kostnader.  

 

 

 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019  2020 2021 2022 2023 

Väg och park -37 523 -27 881 -27 881 -27 881 -27 881 

Fastigheter -2 578 8 055 8 055 8 055 8 055 

Fritidsanläggningar -2 685 3 626 3 626 3 626 3 626 

Föreningsverksamhet -116 -200 -200 -200 -200 

Skog och mark 80 -61 -61 -61 -61 

Stadsnät 2 348 4 564 4 564 4 564 4 564 

Administration 0 -21 885 -21 982 -21 982 -21 982 

Ramförändringar  -2 500 503 503 503 

Summa -40 474 -36 282 -35 779 -35 779 -35 779 
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BYGGNADSNÄMND 
 

Förvaltning Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ordförande Joakim Linder (MOP) 
Förvaltningschef Tommy Ek 

 
UPPDRAG 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden: 

• Byggande enligt plan- och bygglagen 
• Bostadsanpassningsbidrag 
• Mät- och kartfrågor samt geografiska informationssystem, GIS 
• Fastställande av lägenhetsnummer 

 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och 
landskapsmiljö. Nämnden ska också ta de initiativ som behövs i frågor om byggande och 
fastighetsbildning. För att kunna ta dessa initiativ krävs att man följer utvecklingen inom kommunen ur 
plan- och byggnadssynpunkt. 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
En viktig utvecklingsfråga är digitalisering och e-tjänster, att genomföra förändringar som leder till en 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Detta kan effektivisera stadsbyggnadskontorets verksamhet samt 
öka servicenivån till våra kunder.  
 

Handlingsplan för digitalisering tas fram under 2020. Arbetet med digitalisering hanteras 
i förvaltningsobjektsarkitektur (FOA) samhällsbyggnad, teknik och miljö. 
  
Ett inriktningsbeslut fattades av kommunstyrelsen 2020-10-06 gällande omorganisation av 
stadsbyggnadsförvaltning och miljöförvaltning innebärande att arbete skall ske för en gemensam miljö-
och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning. Underlag för att kommunfullmäktige ska kunna ta 
beslut om gemensam nämnd och förvaltning ska vara färdigt under våren 2021. Beslut togs även om att 
Mora kommun rekryterar förvaltningschef snarast. 

 

BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 0 400 400 400 400 
Övriga intäkter 13 189 12 130 12 130 12 130 12 130 

Summa intäkter 13 189 12 530 12 530 12 530 12 530 

KOSTNADER      

Personalkostnader -17 491 -19 440 -19 533 -19 533 -19 533 

Lokalkostnader -1 058 -1 069 -1 069 -1 069 -1 069 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader -5 964 -4 437 -4 438 -4 438 -4 438 

Ramförändringar   170 170 170 

Summa kostnader -24 513 -24 946 -24 870 -24 870 -24 870 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-11 324 -12 416 -12 340 -12 340 -12 340 

 
 
 
 
 



51  

 
 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Byggnadsnämnd -495 -535 -535 -535 -535 

Karta/Mät/GIS -2 396 -2 842 -2 842 -2 842 -2 842 

Bygglov -1 651 -2 538 -2 538 -2 538 -2 538 

Planer -1 622 -1 435 -1 435 -1 435 -1 435 

Administration -3 375 -3 408 -3 408 -3 408 -3 408 

Bostadsanpassning -1 786 -1 658 -1 658 -1 658 -1 658 

Löneöversyn 0 0 -94 -94 -94 

Ramförändringar   170 170 170 

Totaler -11 324 -12 416 -12 340 -12 340 -12 340 
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GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT 
 
 

Förvaltning IS/IT-enheten 
Ordförande Peter Egardt (S) Älvdalens 

kommun 
IS/IT-chef Matthias Grahn 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

 

 

UPPDRAG 

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

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

Nämnden ska genom samordning av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, 

säkerställa kompetensförsörjningen, och verka för kvalitetsförbättringar. Nämnden ansvarar för 

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

Stödet till kommunerna tillhandahålls i form av tjänster. 

 
 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nämnden fokuserar under planperioden 2021-2023 på digitalisering, säkerhet och objektförvaltning, 
detta med syftet att uppnå nämndmålen.  
Några av nyckelområdena framåt är:  

• Medborgarnas krav på e-tjänster som har kvalitet, snabb handläggning, hög tillgänglighet, inga                    
felaktigheter och hög säkerhet.  

• Arbetsgivarens behov av interna e-tjänster för att kunna uppnå en högre effektivitet, kvalitet, 
snabbare handläggning, ökad tillgänglighet minskade felaktigheter och högre säkerhet. Dessutom 
krävs interna e-tjänster för att kunna möta de demografiska problem som kommunerna står 
inför.  

• Säkerhet – i och med digitalisering så ökar behovet/kravet på informationssäkerhet och därmed 
IT-säkerhet och en god infrastruktur.  

• Objektförvaltning för att förvalta, utveckla och säkra verksamhetsnyttan för de digitala tjänster 
som skapas.  

•  
Händelser som kommer att ha betydande påverkan på vår, och övriga kommunala verksamheter,  
är i vilken takt digitaliseringen utvecklas i kommunerna och hur aktivt förvaltningsobjekten arbetar.  
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BUDGET 
Kostnadsbudgeten ryms inom samma tjänstekatalogpriser som 2020.  
 

Osäkerhetsfaktorer som påverkar budgeten är storleken på kommande års investeringar samt hur 
avförandet av gamla skolklienter kommer att se ut i alla tre kommuner.  

 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter            34 688           32 859             32 859           34 091           35 296 
Summa intäkter 34 688 32 859 32 859 34 091 35 296 

KOSTNADER      

Personalkostnader -14 649 -16 213 -16 450 -16 806 -17 170 

Lokalkostnader -807 -767 -767 -767 -767 

Kapitalkostnader -4 170 -6 054 -6 193 -6 326 -7 167 

Övriga kostnader -12 362 -9 825 -9 449 -10 192 -10 192 

Summa kostnader -31 988 -32 859 -32 859 -34 091 -35 296 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

0 0 0 0 0 

 
 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Strategi och ledning 
-2 528 -2 520 -3 002 -3 068 -3 136 

Drift 6 531 4 106 3 509 3 586 3 665 

Projektkontor 
-223 0 0 0 0 

Förvaltning  -1 080 -1 586 -507 -518 -529 

Återfört -2 700     

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

 
Förvaltning Gymnasieförvaltningen 
Ordförande Maria Eriksson (C) Älvdalens kommun 
Förvaltningschef Lena Rowa 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

 
UPPDRAG 
Gymnasienämnden erbjuder tolv nationella program varav sex högskoleförberedande och sex 
yrkesprogram. Mora gymnasium erbjuder idrottsutbildningar inom b.la. fotboll, ishockey, längdskidor, 
skidorientering, mountainbikeorientering och innebandy. Idrottseleverna motsvara mer än en tredjedel 
av eleverna, både riksrekryterande och lokala idrottsutbildningar. Skolan har även fem 
introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, 
yrkeshögskola, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser mot högskolor via Mora 
högskolecentrum.  
 

Syfte med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen 
och verka för kvalitetsförbättringar.  

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Antal elever som väljer Mora gymnasium i första hand från Mora, Orsa och Älvdalen är fortsatt hög och 
gymnasiet är dessutom en attraktiv skola avseende våra idrottsutbildningar. Lokalerna på 
gymnasieskolan behöver ses över för att fortsätta vara en attraktiv skola för såväl elever som personal.   

 

Kända förändringar som påverkar   
• Utbildningsplikt Vuxenutbildningen. Elever på vuxenutbildningen kan anvisas till utbildning om 

Arbetsförmedlingen ser att utbildning är vägen fram för att eleven ska bli anställningsbar. Detta 
innebär en ökning av undervisningstid på Vuxenutbildningen.  
 

• Fyllnadsgraden på gymnasieprogrammen. Fyllnadsgraden på programmen har stor betydelse för 
gymnasiets ekonomi. Vi behöver vara fortsatt attraktiva så att våra ungdomar från 
samverkanskommunerna fortsätter att välja gymnasiet i Mora. 
 

• IM, individuella programmet. Vi ser en ökning av elever som inte blir behöriga till gymnasiet och 
gymnasienämnden vill fokusera på att se en ökad andel elever som blir behöriga till 
gymnasieskolan från de individuella programmen.  
 

Framtid  
Mora gymnasium är en attraktiv gymnasieskola och för att behålla statusen behöver lokalerna renoveras 
och anpassas för dagens och framtidens pedagogik, fler elevbostäder behöver byggas. Gymnasienämnden 
behöver fortsätta ligga i framkant vad gäller digitalisering och utveckla fler e-tjänster för elever, 
vårdnadshavare och medarbetare.  
 

Tvärsektoriella fokusområden  
Digitalisera för hållbar utveckling. Gymnasieförvaltningen bidrar genom att fortsätta arbeta efter den 
redan upprättade digitaliseringsplanen (2018-2021) för förvaltningen, där vi nu går in på det tredje året. 
Vi ser att den pandemi som drabbat samhället har gjort så att den digitala nivån hos våra lärare ökat 
markant. Vi bidrar även genom att se över vilka processer som kan digitaliseras för ökad service till elever, 
medarbetare och vårdnadshavare.  
 

Bättre resultat ska uppnås vad avser service och bemötande: Gymnasieförvaltningen bidrar genom att 
följa upp detta genom enkäter till elever, medarbetare och vårdnadshavare och utifrån resultatet sätta in 
insatser för förbättringar.  
 

Samtliga beslut ska prövas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Gymnasieförvaltningen bidrar genom att 
fortsätta arbeta efter framtaget styrkort, där varje beslut prövas utifrån fyra perspektiv (elev, 
arbetsorganisation-utvecklingsorganisation, medarbetar och ekonomiskt) för att få hållbara och 
långsiktiga beslut som bidrar till att "Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential".  
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Ekonomi  
Under 2019 har rektorerna haft i uppdrag att effektivisera sin inre organisation och under 2020 har 
gymnasienämnden fattat beslut gällande nollintag på fyra gymnasieprogram inför ht-20.   
En extern utredning är genomförd utifrån att hitta effektiviseringsåtgärder som har låg påverkan på 
kärnverksamheten men hög monetär effekt. Gymnasienämnden ser över ytterligare åtgärder för en 
ekonomi i balans.  
 

 
BUDGET 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 3 956 4 498 4 498 4 498 4 498 

Övriga intäkter 16100 17 747 17 747 17 747 17 747 

Summa intäkter 20 056 22 245 22 245 22 245 22 245 

KOSTNADER      

Personalkostnader -66 492 -67 912 -68 355 -68 355 -68 355 

Lokalkostnader -11 477 -11 040 -11 040 -11 040 -11 040 

Kapitalkostnader -213  -253 -253 -253 -253 

Övriga kostnader -48 619 -44 740 -44 740 -44 740 -44 740 

Ramförändringar   1 910 1 910 1 910 

Summa kostnader -126 801 -123 945 -122 478 -122 478 -122 478 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-106 745 -100 700 -100 233 -100 233 -100 233 

 
 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Direkta -11 456 -10 034 -10 500 -10 500 -10 500 

Gymnasiet -76 661 -76 169 -73 400 -73 400 -73 400 

Gymnasiesärskolan -6 177 -6 329 -5 930 -5 930 -5 930 

Grundläggande 
vuxenutbildning 

-2 207 -2 301 -2 061 -2 061 -2 061 

Gymnasial 
vuxenutbildning 

-4 466 -4 395 -4 150 -4 150 -4 150 

Särskild 
vuxenutbildning 

-1 889 -1 942 -1 910 -1 910 -1 910 

SFI -2 846 -3 592 -3 340 -3 340 -3 340 

Högskolecentrum -1 044 -874 -850 -850 -850 

Besparingsåtgärder 0 3 937 0 0 0 

Ramomföringar   1 910 1 910 1 910 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-106 745 -101 700 -100 233 -100 233 -100 233 
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING 
 
 

Förvaltning Norra Dalarnas myndighetsservice 
Ordförande Anette Eriksson (C) Älvdalens kommun 
Myndighetschef Lukas Löfstrand 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

 

 

UPPDRAG 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning ansvarar för myndighetsutövning gällande 
äldreomsorg, funktionshindrade, familjerätt och systemadministratörer. 

I verksamheten för äldre- och funktionshinder 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 ett behov av stöd har rätt att få sin ansökan om bistånd/stöd prövad. 
Prövningen sker genom en formaliserad process, där myndighetsutövaren står för bedömningen av 
hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats, alternativt helt eller delvis avslår ansökan. 
Myndighetsutövaren avgör vem som har rätt till bistånd och vad för sorts bistånd som kan bli aktuellt. 
För de fall då bedömningen leder till ett avslagsbeslut är det i normalfallet överklagningsbart för den 
enskilde som då kan få sin sak prövad i förvaltningsdomstol. 

För familjerätten regleras verksamheten främst av föräldrabalken (FB) och SoL. Familjerätten handlar 
om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt faderskap och adoption. Flertalet av dessa frågor 
beslutas av allmän domstol där familjerätten lämnat yttranden/upplysningar/utredningar och i vissa 
frågor kan nämnden själv bestämma. En annan viktig del av familjerättens verksamhet är en rådgivande 
verksamhet, frivilliga samarbetssamtal. 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Utifrån den globala pandemi som just nu pågår kan förutsättningarna för de kommande åren komma att 
förändras i snabb takt, det är dock svårt att i nuläget veta hur och i vilken grad.   
 

Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och ekonomiska aktiviteter ska ske 
i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den ekonomiska planeringen ska utgå från 
försiktighetsprincipen.  
 

En översyn av socialtjänstlagen, Utredningen Framtidens socialtjänst, pågår och ska vara klar 1 juni 
2020. Utredaren ska bland annat se över om barnrättsperspektivet behöver förtydligas i socialtjänstlagen 
i och med att barnkonventionen blivit svensk lag samt ta fram en vägledning som ska fungera som stöd 
vid tolkningen av barnkonventionen. Utredaren har även fått i uppdrag att se om det behövs en 
särskild äldrelag samt utreda socialnämndernas möjligheter att delegera beslutanderätt.  
 

Inom samtliga tre kommuner beräknas andelen äldre öka under planeringsperioden.  

 

BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 17 155 17 611 18 918 18 918 18 918 

Summa intäkter 17 155 17 611 18 918 18 918 18 918 

KOSTNADER      

Personalkostnader -14 333 -14 737 -15 762 -15 762 -15 762 

Lokalkostnader -1 153 -1 193 -1 223 -1 223 -1 223 

Kapitalkostnader 0 0                     0                     0                    0 
Övriga kostnader -1 669 -1 681 -1 933 -1 933 -1 933 

Summa kostnader -17 155 -17 611 -18 918 -18 918 -18 918 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

0 0 0 0 0 
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MORA ORSA MILJÖNÄMND 
 
 

Förvaltning Miljökontoret Mora Orsa 
Ordförande Per-Erik Wiik (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Camilla Björk 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Orsa 

 

 

UPPDRAG 

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

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

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

biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som 

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

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

verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning. 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 Förslag till planering för 2021 antas av nämnden i värdkommunen (Orsa) under juni månad. 

 
 

BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 0 0 0 0 0 
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 
Summa intäkter 0 0 0 0 0 
KOSTNADER      

Personalkostnader -139 -208 -208 -208 -208 

Lokalkostnader      

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -5 034 -4 792 -4 982 -4 982 -4 982 

Summa kostnader -5 173 -5 000 -5 190 -5 190 -5 190 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-5 173 -5 000 -5 190 -5 190 -5 190 

 
 
 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

Verksamhetsområde 2019 2020 2021 2022 2023 

Miljönämnd -451 -245 -245 -245 -245 

Livsmedel -416 -360 -390 -390 -390 

Miljötillsyn -896 -987 -1 069 -1 069 -1 069 

Gemensam 
administration 

-2 856 -2 773 -2 841 -2 841 -2 841 

Kalkning -80 -145 -155 -155 -155 

Naturvård -475 -490 -490 -490 -490 

NETTOKOSTNAD, 
RAM 

-5 173 -5 000 -5 190 -5 190 -5 190 
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GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR LÖNEADMINISTRATION 
 
 
 

Ordförande Mikael Thalin (C) Orsa kommun 
Lönechef Lena Ullström 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Älvdalen 

 

 

UPPDRAG 

Nämndens verksamhet genomförs av Norra Dalarnas Löneservice och är en gemensam 

avdelning för löneadministration i Älvdalen, Orsa och Mora kommun. 

Den gemensamma servicenämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom 

löneområdet. Nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom löneområdet 

enligt var och en av kommunernas gällande författningar och frivilliga åtaganden samt 

samnyttja och säkra kompetensen och kvaliteten inom nämndens verksamhetsområde. 

Ambitionsnivån ska vara samma lönesystem och samma lönerutiner i alla anknutna 

kommuner. 

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

Nodava AB, Orsa Lokaler AB, Orsabostäder AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och systerbolag 

till dessa bolag. 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

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

Bolag Moravatten AB 
Ordförande Joakim Holback (C) 
VD Marilou Hamilton Levin 

Ägarförhållande Av Mora kommun helägt aktiebolag. 
Moravatten AB är delägare i Nodava AB 

 

 

UPPDRAG 

Bolaget ska äga och förvalta Mora kommuns återvinningscentral, vatten och avloppsanläggningar 

samt avfallsanläggningar. Bolaget ska, i de delar som ej innefattar myndighetsutövning, svara för 

renhållning i Mora kommun. Bolaget ska vidare vara ägare till Mora kommuns aktier i 

utförarbolaget Nodava AB som på Moravatten AB´s uppdrag ombesörjer verksamheten inom VA- 

och avfallsverksamheten i Mora kommun. 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
VA-avgifterna höjdes med 8 % inför 2020. VA-verksamheten står inför stora investeringar som inte 
genererar intäkt. Bland dessa kan nämnas Genomfart Mora, Moragatan mm. 

  
VA-utbyggnad till VA-planområde saknar kostnadstäckning för att balansera uppskattad kostnad. 

BUDGET 
 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

Rörelsens 
Intäkter 

66 508 66 952 68 000 69 000 71 000 

Rörelsens 
kostnader 

-62 420 -63 409 -64 395 -65 395 -66 395 

Avskrivningar -5 944 -6 960 -6 815 -6 815 -6 815 

Finansiella 
intäkter 

23 
0 0 0 0 

Finansiella 
kostnader 

-1 643 -850 -1 300 -1 600 -1 700 

RESULTAT -3 476 -4 267 -4 510 -4 810 -4 595 

   

 
INVESTERINGAR 

 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INVESTERINGAR 
TOTALT 

36 920 37 200 43 100 50 600 115 600 
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MORASTRAND AB 
 

Bolag Morastrand AB 
Ordförande Nicklas Lind (C) 
VD Tf Jan Djos 
Ägarförhållande Av Mora kommun helägt aktiebolag 

 

UPPDRAG 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mora kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta och förädla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar samt även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för 
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga 
verksamheten. 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Mora kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 
inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Morastrand har under de senaste åren stärkt bolaget ekonomisk och med dagens förutsättningar så ser vi 

möjligheter att bygga både bostäder och särskilda boenden de närmaste åren. Under 2018 löstes, pga de nya 

ränteavdragsbegränsningsreglerna, de räntederivat som bolaget hade bundit upp sig på höga räntenivåer under lång 

tid. Den årliga räntekostnaden kommer framöver att vara betydligt lägre.  
 

Några bostadsprojekt är igång och några planeras. Under åren 2016-2018 byggdes 77 lägenheter. Under 
2019 färdigställs 39 hyresrätter på 7 plan i området Tuvan. Fortsatt byggnation under 2020 av 
hyresrätter planeras genom förtätning i de av våra befintliga områden som har outnyttjade byggrätter 
kvar. Noret Norra är ett annat mycket intressant område att bygga bostäder på som Morastrand ser över. 
För att öka tillgängligheten har hiss installerats i de senaste nybyggnationerna och solpaneler monters 
där det är möjligt.  

 

Större renoveringsprojekt planeras och pågår, och kommer att genomföras etappvis inledningsvis i 
området Valhall.  
 
 

 BUDGET 

 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

Rörelsens 
intäkter 

177 190 183 430 205 000 191 000 237 000 

Rörelsens 
kostnader 

-118 442 -123 132 -118 000 -122 000 -120 000 

Avskrivningar -29 609 -30 997 -31 000 -33 000 -33 000 

Finansiella 
intäkter 

0 0 0 0 0 

Finansiella 
kostnader 

-7 153 -9 348 -10 000 -12 000 -13 000 

RESULTAT 21 986 19 953 46 000 24 000 71 000 

 

INVESTERINGAR 
 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 
 2019 2020 2021 2022 2023 

INVESTERINGAR 
TOTALT 

44 873 2 885 63 500 69 500 60 500 
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EKONOMISK ORDLISTA 
 
 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 

innehas. 

 

Avskrivningar 

Planmässig värdenedsättning av 

anläggningstillgångar i takt med att de förbrukas 

 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen och hur den 

förändrats under året. Tillgångarna visar hur 

kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- 

och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har 

anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt 

eget kapital). 

 

Eget kapital 

Kommunens totala kapital består av 

anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar 

mm), rörelsekapital (fritt kapital för framtida 

drift- och investeringsändamål). 

 

Finansieringsanalys 

Visar hur årets löpande verksamhet och 

investeringar har finansierats och hur 

verksamhetens likvida ställning har påverkats. 

 

Kapitalkostnader 

Benämning av internränta (kalkylmässig ränta) 

och avskrivning som verksamheter erlägger till 

finansförvaltningen som ersättning för de medel 

som finansierat en investering. 

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att 

betala skulder i rätt tid). Balanslikviditet = 

omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 

Betalningsberedskap i antal dagar: 

Likvida medel = (likvida medel/verk-samhetens 

nettokostnad) x 365 

 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder hänförbara till den 

löpande verksamheten. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag mm. 

 

Nettokostnader 

Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, 

avgifter och ersättningar. 

 

Långfristiga skulder 

Skulder överstigande ett år. 

 
Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två storheten, t ex 

likvida medel i % av externa utgifter (likviditet). 

 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel, kortfristiga fordringar, lager och 

förråd. Tillgångar som kommunen inte räknar 

med att ha kvar mer än högst ett år och som kan 

omsättas, dvs säljas och förvandlas till kontanter. 

 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter på de 

redovisningsperioder till vilka de hör. 

 

Resultaträkning 

Visar hur förändringen av det egna kapitalet under 

året har uppkommit. Det egna kapitalets 

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

 

Resultatenhet 

Verksamhet som finansieras med intäkter från 

utförda och sålda tjänster. Har ingen budgetram. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka. 

 

Soliditet 

Anger hur stor andel av de totala tillgångarna som 
kommunen själv äger. 



55  

 



56 

Mora kommun 
Fredsgatan 16, 792 80 MORA 

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

http://www.mora.se/

