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1 Inledning 

Välkommen till Hållbarhetsbarometern. Den är kommunens verktyg för att följa upp att vi 

stärker en hållbar utveckling i Mora och arbetet med en successiv måluppfyllelse i enlighet 

med strategi Hållbara Mora och Strategisk plan 2019-2022. Nyckeltalen är i huvudsak tagna 

ur Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. Nytt för i år är deras nyckeltalssamling för 

uppföljning av Agenda 2030 ur vilken ett antal nyckeltal hämtats. Årets Hållbarhetsbarometer 

följer tidigare års struktur, ett utvecklingsarbete pågår kopplat till Strategisk plan 2019-2022. 

 

1.1 Läsanvisning 

För att ge en bild av Mora kommuns hållbarhetsarbete används ett antal nyckeltal/mått. Alla 

mått har färgsatts - grön, gul, röd. Mått som hämtats i kommundatabasen Kolada har fått sin 

färg utifrån Moras placering i förhållande till andra kommuner. Grön färg = de 25% bästa . 

Röd färg= 25% sämsta. Gul färg= 50% mittersta. Övriga mått har fått sin färg genom intern 

bedömning.  

Var uppmärksam på att skalorna i diagrammen varierar, de utgår inte alltid från noll.  

I dokumentet används formuleringen ”Önskade lägen”. Dessa finns i strategi Hållbara Mora 

och är antagna av kommunfullmäktige juni 2018. 

2 Hållbart samhälle - om begreppet 

Ett sätt att göra hållbarhetsbegreppet mer konkret är att definiera det i termer av olika 

dimensioner eller kategorier av fenomen, resurser och processer, exempelvis genom att tala 

om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Modellen som numera är vedertagen inom 

hållbarhetsforskningen förtydligar att de tre hållbarhetsperspektiven miljömässig, social och 

ekonomisk är beroende av varandra. Den visar att det ekonomiska systemet är en del av det 

sociala och att det sociala är en del av det miljömässiga. Det ekologiska systemet är basen och 

sätter gränser för de övriga dimensionerna. 

Mål: Social hållbarhet i form av välfärd, trygghet, vård, skola omsorg, kultur, fritid, arbete 
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och delaktighet 

Medel: Ekonomisk hållbarhet i form av politiska beslut, ekonomisk balans och 

resurshushållning 

Villkor: Miljömässig hållbarhet i form av ekosystemtjänster, naturresurser, planetens absoluta 

gränser 
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3 Miljömässig hållbarhet 

Beskrivning 
Miljömässig hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund 

för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och ekonomisk hållbarhet). Den handlar 

om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel 

produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering, rekreation. 

3.1 Energi 

Beskrivning 

Energi behandlas i strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 9, Aktivt arbete för 

fossilfritt och energieffektivt arbete. 

3.1.1 Slutanvändning av energi, totalt inom den geografiska kommunen, 

MWh/inv 

Kommentar 

  Sveriges slutliga energianvändning delas in i tre användarsektorer: industrisektorn 143 TWh, bostad- och 
service sektorn 146 TWh och transportsektorn 88 TWh. Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den 
använda energin, inklusive förluster, alltid är lika stor som den tillförda energin. 

Mängden tillförd energi i det svenska energisystemet har varit i stort sett oförändrad sedan mitten av 1980-talet 
och legat mellan 550 och 600 TWh per år. Under 2017 uppgick den totala tillförseln i Sverige till 565 TWh (378 
TWh slutlig användning och 195 TWh förluster). De senaste 30 åren har vi sett en stadigt ökad tillförsel av 
biobränslen. Under samma tidsperiod har tillförsel av råolja och oljeprodukter minskat kraftigt. Det beror 
framförallt på att vi idag sällan värmer bostäder eller lokaler med hjälp av olja. 

58% av elen som produceras i Sverige kom från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft, biobränsle och 
solkraft (år 2017). 

Källa: Energiläget 2019, Energimyndigheten 

MORA 

Den totala energianvändningen år 2017 i Mora är ca 740 GWh och 36 MWh/inv. Fördelning av 
energianvändningen mellan sektorer i Mora: Transportsektorn ca 40 procent, bostäder 24 procent och industrin 
21 procent. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv (Kolada, N45905). 

Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total 

slutanvändning av energi som sker inom den geografiska kommunens gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
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3.1.2 Fjärrvärmeproduktion förnybar, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Nyckeltalet anger andel producerad fjärrvärme som producerats med förnybart bränsle som till exempel etanol, 
rapsolja, trädbränsle, flis, pellets, biogas. 

MORA 

År 2017 ligger den förnybara andelen i fjärrvärmeproduktionen på ca 71 procent. Andelen består framförallt av 
biobränsle. I maj 2017 invigdes det nya biobränsleeldade värmeverket på industriområdet Heden. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%) (Kolada, 

N45929). 

 

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk. Produktion av förnybara bränslen, dividerat med total 

produktion. Oavsett producent, produktion i megawattimmar (MWh), inom det geografiska områdets gränser. 

För att skatta produktion av förnybara bränslen, har andel förnybar bränsleanvändning vid fjärrvärmeproduktion 

använts. Källa: Energimyndigheten och SCB 
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3.1.3 Elavbrott, minuter/kund 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
En väl fungerande elförsörjning är betydelsefull för både den enskilde och för samhällets funktion och dess 
utveckling. 

MORA 

Mora har kortare genomsnittlig avbrottstid per kund än Dalarna och Sverige. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund (Kolada, N45933). 

Total avbrottstid för långa avbrott under året, dividerat med antalet kunder. SAIDI inkluderar aviserade och 

oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. Kunder 

avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden. 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

3.2 Klimat 

Beskrivning 

Halterna av växthusgaser ökar och den globala medeltemperaturen ökar. De globala 

utsläppen fortsätter också att öka. Utsläppen behöver till år 2050 nå ned kring noll för 

att hålla temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och därmed 

begränsa klimatförändringarnas omfattning. Det kräver högre ambitioner i klimatsamarbetet 

globalt och inom EU, liksom skärpta och nya nationella styrmedel. 

 

Källa: Miljömålsuppföljning 2019, Naturvårdsverket 

 

Klimat behandlas i Strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 9, Aktivt arbetet för 

fossilfritt och energieffektivt arbete. 
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3.2.1 Utsläpp av växthusgaser, ton/år och inv. 

Kommentar 

  De redovisade värdena är territoriella utsläpp och där ingår inte de utsläppen som vi orsakar utomlands, s.k. 
indirekta utsläpp. 

Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990 men endast 0,5 procent mellan 
år 2016 och år 2017. Den långsiktiga utsläppsminskningen har framförallt skett mellan åren 2003 och 2014. 
Minskningen kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi och 
energieffektivisering och delvis av avstannad tillväxt inom industrin. Sverige har som mål att utsläppen av 
växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver minskningstakten i genomsnitt över 
perioden vara mellan fem och åtta procent per år (beroende på hur stor andel av kompletterande åtgärder som 
utnyttjas), oavsett om utsläppen minskar tidigt eller sent under perioden. Takten beror dock mycket på 
utsläppsutvecklingen för anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp inkluderar en produkts alla utsläpp som sker i alla led innan den 
konsumeras, oavsett var dess utsläpp sker. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen har varit relativt 
stabila kring 10 ton per person och år i Sverige. En nyligen publicerad rapport från FN:s klimatpanel IPCC visar 
utsläppsscenarier för att begränsa temperaturhöjningen till under 1,5 grader. Fördelade per person innebär 
scenarierna att de genomsnittliga utsläppen per person för alla länder bör vara mindre än ett ton per person till 
år 2050. Hushållens årliga konsumtion står för cirka sju ton växthusgaser per person enligt det 
konsumtionsbaserade beräkningssättet. För att nå de långsiktiga klimatmålen behöver konsumtionsmönstren 
förändras. De största utsläppsminskningarna som en privatperson kan göra är genom färre internationella 
flygresor, mindre köttkonsumtion och mer hållbara fordonstransporter. Två tredjedelar av utsläppen kommer 
från hushållens konsumtion och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar (i exempelvis 
byggnader och maskiner). 

Källa: Naturvårdsverket 

MORA  

Utsläppen i Mora ligger lägre än länet och Sverige och visar liksom dessa en svagt minskande trend. 

Önskat läge år 2022: 2,5 ton/år och inv 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv. (Kolada, N00401). 

 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska gränser, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Ibland kan 

enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp inom en kommuns gränser. Källa: RUS (Regional utveckling 

och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen 
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3.3 Transporter 

Beskrivning 

Bilen fortsätter att vara det dominerande transportslaget. Antalet personkilometer med bil har 

ökat de senaste två åren. Kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken uppvisar en marginell 

ökning av antalet personkilometer. 

 

Källa: Naturvårdsverket rapport 6890, Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella 

miljömål 2019  

 

Eftersom att transportsektorn står för en stor del av Sveriges utsläpp idag, har sektorn fått sitt 

eget klimatmål. För att uppnå transportsektorns klimatmål ska utsläppen från inrikes 

transporter ha minskat med 70% senast år 2030 jämfört med år 2010. Målet omfattar inte 

inrikesflyg, då flyget ingår i EU ETS, EU:s handelssystem för utsläppsrätter. 

 

Transportsektorn - alla inrikes transporter på land, till sjöss och med flyg - står idag för 

omkring en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Vägtrafiken orsakar mer än 90% 

av dessa utsläpp, och av den andelen står personbilarna för 66% av utsläppen, medan tunga 

lastbilar står för 19%. Att transportsektorns klimatmål uppnås är därför avgörande för att 

uppnå hela 2030-målet. Klimatpolitiska rådet bedömer dock att målet inte går att uppnå utan 

ytterligare politiska åtgärder, nuvarande förutsättningar räcker bara till att minska utsläppen 

med ca 35%. 

 

Mellan år 2010 och 2017 har vägtransporternas utsläppsintensitet förbättrats, och 

transportsektorns utsläpp har minskat med 19% tack vare att fordonens energieffektivitet har 

ökat och fossilinnehållet i bränslena har minskat. Efter år 2017 har utsläppsintensitetens 

förbättring saktat av på grund av ökande trafik. Lastbilstransporterna har störst förbättring, 

medan personbilarna har förbättrats i långsammare takt. 

 

Det finns teknisk och ekonomisk potential att nå transportsektorns 2030-mål, men då behövs 

betydande åtgärder inom tre områden: 

 

• Ett mer transporteffektivt samhälle. • Ökad elektrifiering. • Ökad andel bioenergi i 

effektivare fordon. 

 

Källa: Klimatrådets rapport 2019  

 

Kollektivtrafik, cykel och gång står för i genomsnitt 8 procent av resandet i länet vilket är lite 

lägre än genomsnittet för landet. Bilresandet står i genomsnitt för 86 procent av resandet. 

Utvecklingen i länet går dock åt rätt håll. Ett fortsatt arbete med att förbättra kollektivtrafiken 

och möjligheterna att gå och cykla i länets tätorter möjliggör en fortsatt positiv utveckling. 

 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna, Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2018 

 

Transporter behandlas i strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 5 Utveckla lärande 

för hållbar utveckling och hållbara livsstilar,  utvecklingsområde 8 Bidra till hälsofrämjande 

och hållbara miljöer och samhällen för alla samt utvecklingsområde 9 Aktivt arbete för 

fossilfritt och energieffektivt samhälle. 
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3.3.1 Andel fossiloberoende fordon, andel % geografiska området 

Kommentar 

    

Utvecklingen 2018 i fem punkter 

1. Minskad nybilsförsäljning. Första halvåret var bilförsäljningen mycket stark, och juni satte all time 

high för försäljning av både nya personbilar lätta lastbilar. Därefter sjönk registreringen kraftigt, vilket 
visade att många skaffade ny bil innan skattehöjningen när bonus malus trädde i kraft 1 juli. Totalt 
blev nybilsregistreringen 2018 den tredje högsta genom tiderna. 

2. Laddbart boomar. Andelen laddbara bilar ökade mycket kraftigt efter att bonus-malus infördes, till 

8,1 % mot 5,2 % 2017. I december var andelen ännu högre, 11,7%, vilket pekar på att ökningen 
kommer att fortsätta – om bara tillverkarna förmår leverera bilar. Sverige har därmed enligt 
preliminära siffror Europas tredje högsta andel laddbara bilar, efter Norge och Island. 6,2 % av 
marknaden var laddhybrider, 2,0 % rena elbilar.  

3. Gasbilar stampar, etanol är över, vätgas är obefintligt. Att gasbilarna får 10 000 kronor i bonus har 

inte kunnat förhindra att marknadsandelen minskar till 0,9 % av nybilsmarknaden, mot 1,0 % 2017. Ett 
problem har varit att gasbilar som formellt sett betraktas som efterhandskonverterade, trots att de är 
nya, inte omfattats av premien. Etanolbilarna stod 2018 för 0,3 % av nybilsmarknaden. Enbart fem 
vätgasbilar registrerades 2018, mot 14 året innan. 

4. Bensin är åter störst. Intresset för dieselbilar minskar, delvis för att skattebefrielsen för 

miljöbilsklassade snåldieslar upphört, men också för en hårdare bedömning av dieslars påverkan på 
luftkvalitet och klimat, inklusive förväntade begränsningar av hur dieselbilar ska kunna användas i 
städerna. Det betyder att bensin nu åter är vanligaste drivmedlet för nya bilar, med 46,9 % av 
marknaden mot 37,9 % för diesel, som var störst 2009–2017. Klimatmässigt är det oroande, eftersom 
andelen biobränsle är långt högre i dieseln än i bensinen. 

5. Transportfordon ställs också om. Inom lätta lastbilar var dieselns dominans total fram till 

halvårsskiftet. Efter att bonus malus införts och till skillnad från gamla supermiljöbilspremien också 
gäller lätta lastbilar, började eldrivna varianter säljas bättre. Registreringen har nästan fördubblats 
gentemot föregående år, från 460 till 757.  

Källa: 2030-sekreteriatet 

  

MORA 

Utvecklingen i Mora följer i stort sett Sveriges utveckling av fossiloberoende fordon dock på en lägre nivå. 
Målet till 2022 kommer inte att nås med nuvarande utvecklingstakt. 

Önskat läge år 2022: 20 procent 

 

Beskrivning nyckeltal 

Andel registrerade fossiloberoende fordon av totalt antal i den geografiska kommunen. (Fossiloberoende=etanol, 

gas, el, laddhybrid) Källa: Miljöfordonsdiagnos 
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3.3.2 Genomsnittlig körsträcka med bil, mil/inv 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som 
påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut men även av resvanor 
mm. För att nå klimatlagens (2017:720) mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi 
måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita. 

Källa: RKA, Agenda 2030 - nyckeltal för kommuner och regioner 2019 

MORA 

Den genomsnittliga körsträckan med bilar registrerade i Mora visar på en ökning liknande den i Dalarna och 
Sverige. Moras värden ligger under snittet i Dalarna men över Sverigesnittet. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Genomsnittlig körsträcka med bil, mil/inv (Kolada, U07917). 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Total körsträcka i mil och 

år med personbilar registrerade i det geografiska området dividerat med totalt antal invånare i det geografiska 

området. Avser körsträcka för bilar registrerade i det geografiska området och säger ingenting om i vilka 

geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer 

(Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där 

många företag och huvudkontor är lokaliserade). Källa: Trafa 
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3.3.3 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt 
avstånd. I den globala indikatorn har 500 m föreslagits som tröskel för vad som räknas som "Convention 
access" och därför har detta avstånd valts i nyckeltalet. Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna som bor i 
ett kollektivnära läge dvs inom 500 meter från en trafikerad hållplats eller station. 

Källa: RKA, Agenda 2030 - nyckeltal för kommuner och regioner 2019 

MORA 

Enligt nyckeltalet bor 77 procent av Moras befolkning i ett kollektrafiknära läge, vilket är högre än snittet i 
Sverige och Dalarna.  Detta är förvånande siffror som dock inte analyserats närmare. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) (Kolada N07418). 

 

Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin 

folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst 

en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och 

beaktar inte väg- och gatunät. Källa: SCB 

3.4 Natur 

Beskrivning 

Den biologiska mångfalden utarmas såväl i Sverige som globalt. Många arter och naturtyper 

utvecklas negativt och riskerar att försvinna helt på sikt. En rik biologisk mångfald är 

avgörande för att ekosystem ska fungera och bidramed ekosystemtjänster som att rena vatten 

och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. En utveckling av livskraftiga ekosystem är 

viktigt för att stå emot effekterna av klimatförändringarna samtidigt som klimatförändringarna 

har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Källa: Naturvårdsverket, Miljömålen 

– Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 

 

Flera sjöar och vattendrag har återhämtat sig från försurningen och kalkningsbehovet minskar. 

Skogsbrukets relativa påverkan på försurningen har dock ökat och fortsatt kalkning kommer 

behövs i flera decennier. Skog med höga naturvärden avverkas och arealen med gammal skog 

förutspås minska kraftigt till 2030. Trots åtgärder för att minska spridningen av miljögifter i 

länet så påträffas hundratals ämnen i länets ytvatten. Miljögifter sprids från bl.a. atmosfärisk 
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deposition och kemikalier i varor, produkter och avfall, styrmedel behövs för att bryta den 

negativa utvecklingen. Trots goda insatser inom natur- och kulturmiljövården utvecklas 

biologisk mångfald, vissa naturtyper, arter och kulturmiljöer negativt. Begränsade livsmiljöer 

för växter och djur är största hotet. Skötsel av ängs- och betesmarker försämras, betesdjuren 

blir färre och unika byggnader förfaller. De ersättningar som finns är otillräcklig för att kunna 

vända utvecklingen de kommande åren. Källa: Länsstyrelsen Dalarna, Regional årlig 

uppföljning av miljökvalitetsmålen 2018 

 

Området Natur behandlas inom strategi Hållbara Mora, utvecklingsområde 8, Bidra till 

hälsofrämjande och miljöer och samhällen för alla och utvecklingsområde 10, Naturens 

resurser är hållbart använda. 

3.4.1 Ekologiskt odlad åkermark, andel % 

Kommentar 

  Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart 
sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor. 

Den ekologiska produktionen utmärker sig på framför allt tre sätt: 

1. hur man hanterar skadegörare och ogräs 

2. hur man ger grödorna tillräckligt med näring 

3. att djuren har en viktig roll i produktionen. 

  

Källa: Jordbruksverket 

I utpräglad slättbygd har andelen åkermark som odlas ekologiskt ökat från cirka 8 procent till nära 12 procent 
mellan 2009 och 2017. Ekologisk produktion bidrar till en ökad variation i det homogena slättbygdslandskapet 
och medför positiva effekter för biologisk mångfald. 

Källa: Naturvårdsverket, Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 

MORA 

Andelen ekologiskt odlad åkermark i Mora har minskat och följer inte utvecklingen, som i Dalarna och Sverige 
visar en liten men stadig ökning. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%) (Kolada, N00403). Källa: Jordbruksverket 
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3.4.2 Skyddad natur, andel % 

Kommentar 

  Arbetet med naturskydd leds av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan med kommuner med flera. 
Det är miljöbalken som ger verkytg för arbetet med att skydda områden. Enligt Naturvårdsverket har ca 13 
procent av landytan i Sverige skyddats i någon form. 

Källa: RKA, Agenda 2030 - nyckeltal för kommuner och regioner 2019 

MORA 

Mora har ca 9 procent skyddad natur vilket är högre än i Sverige och Dalarna. Några exempel på skyddad 
natur i Mora: 

• Moras största naturreservat, Norra Mora Vildmark, ligger ca 5 mil norr om Mora. Reservatet bildades 
2008 och är ca 15 000 ha stort.  

• Vasaloppspåret bildades som naturreservat 1994 och är kanske Moras mest kända.  

• Alderängarna ligger nära tätorten och naturreservatet bildades 1998. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Skyddad natur totalt, andel (%) (Kolada, N85054). 

 

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område 

inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: SCB 
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3.4.3 Grundvattenförekomster god status, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Under 2018 har tillgång på grundvatten och dess kvalitet fortsatt att vara mycket aktuella frågor. Torkan under 
sommaren innebar låga grundvattennivåer i stora delar av landet. Bevattningsförbud var en av de åtgärder 
som ett stort antal kommuner införde för att säkra tillgången av grundvatten för dricksvattenanvändning. Flera 
kommuner anordnade också platser där personer med sinande brunnar kunde hämta vatten. 

Källa: Naturvårdsverket, Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018 

De nationellt låga grundvattennivåerna 2016–2017 samt torkan 2018 har lett till ett ökat intresse för 
övervakning av grundvattennivåer. Länsstyrelsen har inlett samtal med kommunernas vatten- och 
avloppsbolag samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att öka övervakningen av länets 
grundvattennivåer. 

Sett över en tjugoårsperiod har det årliga uttaget av naturgrus minskat till mindre än en tredjedel. Det är en 
positiv utveckling eftersom dricksvattenförsörjningen i länet till helt dominerande del baseras på 
grundvattenuttag och vattentäkterna ligger i anslutning till isälvsavlagringar med naturgrus. 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna, Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2018 

MORA 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) (Kolada, N85053). 

 

Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal grundvattenförekomster 

totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje 

kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas 

för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att 

ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. 

Källa: VISS, Länsstyrelserna. 
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3.4.4 Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Andel kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde är sedan länge en indikator för det nationella 
miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Med start våren 2018 samlar Länstyrelsen in en enkät från landets 
kommuner med uppgifter om bland annat kommunala vattentäkter totalt och antal täkter med 
vattenskyddsområde. Inrättande av vattenskyddsområde utgör en framtidssäkring av god dricksvattenkvalitet. 

Källa: RKA, Agenda 2030 - nyckeltal för kommuner och regioner 2019 

MORA 

Mora kommun har sju vattenskyddsområden. De ligger i Garsås, Gesunda, Heden, Risa, Riset, Siknäs och 
Venjan. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) (Kolada N85069). 

 

Antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde, dividerat med antal 

aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår. 

Källa: Länsstyrelsen 

3.5 Resurshushållning 

Beskrivning 

God hushållning med naturresurser är en avgörande fråga. Våra konsumtionsmönster behöver 

förändras och energieffektivisering behöver fokuseras. Det ökade intresset för träbyggande är 

positivt. Allt mindre avfall deponeras och matavfallsinsamlingen ökar. Samtidigt blir vi sämre 

på att sortera och mer avfall produceras per person. Det är betydelsefullt att minskade 

avfallsmängder är i fokus nationellt. 

 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna, Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2018 

 

Resurshushållning behandlas strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 10, Naturens 

resurser och ekosystem är hållbart använda. Under 2018 fastställdes också "Kommunal plan 

för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022". 
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3.5.1 Insamlat hushållsavfall, kg/person 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Utvecklingen för avfallshanteringen visar sammantaget en svagt negativ trend med en ökande mängd 
uppkommet hushållsavfall efter en tidigare inbromsning. Materialåtervinningen av detta avfall är lägre än för 
tidigare år. Positivt är att deponeringen av hushållsavfall minskar kraftigt. 

Källa: Naturvårdsverket rapport 6890, Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 

Dala Avfall, kommunerna och Länsstyrelsen samarbetar kring de kommunala avfallsplanerna. Alla kommuner 
har en aktuell avfallsplan framtagen genom samarbete mellan kommuner eller enskilda kommuner. Arbetet har 
genomförts i samarbete med den regionala gruppen för avfallshantering. 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna, Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2018 

MORA 

Moras avfallsplan "Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022" innehåller 
mål och åtgärder med fokus på att minska avfallsmängder och öka resursutnyttjande. Mora har mellan åren 
2016 och 2017 minskat hushållsavfallet med 4 procent. Målet, enligt avfallsplanen, är att år 2022 ligga under 
530 kg/person (2016 års värde). Tyvärr verkar inte den trenden hålla i sig och 2018 års värde visar på en 
ökning. Värdet för 2018 kommer från Nodava och det nationella systemet AvfallWEB eftersom Kolada inte har 
någon tillgänglig statistik ännu. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Insamlat hushållsavfall kommun, kg/person (Kolada U07801). 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kg hushållsavfall per 

invånare och år i kommunen. I hushållsavfall ingår kärl- och säckavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 

farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av 

hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det 

inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och 

in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras 

betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort 

inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat 

invånarantal speglas mängden avfall per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket 

underlättar jämförelser med andra kommuner. Källa: Avfall Sverige 
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3.5.2 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk 

behandling, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nya nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken. 
Avfallstrappan har fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Avfallstrappan 
nämner att allt avfall i så hög grad som möjligt ska återanvändas och återvinnas för att spara naturresurser. 
Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att på så sätt 
sluta kretsloppet. 

Källa: RKA, Agenda 2030 - nyckeltal för kommuner och regioner 2019 

Det komposterbara hushållsavfallet går sedan slutet av 2016 till Borlänge och förbehandlas där till en slurry 
som sen går till biogasanläggning utanför Stockholm där det blir fordonsgas och biogödsel. 

Källa: Nodava 

MORA 

Värdet för 2018 kommer från Nodava och det nationella systemet AvfallWEB eftersom Kolada inte har någon 
tillgänglig statistik ännu. Trenden visar på en minskning av insamling för materialåtervinning och nyckeltalet 
utvecklas inte i riktning mot målet. Målet i avfallsplanen för år 2022 är 51 procent. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) (Kolada U07414). 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram 

hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal 

kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår också den 

s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas. I 

hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 

industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av hushållsavfallet 

som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) även om det inte faller under 

kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige 
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3.6 Kommunens egna miljöarbete 

Beskrivning 

Strategi Hållbara Mora, med tio utvecklingsområden, antogs av kommunfullmäktige juni 

2018. Strategin har sin grund i Agenda 2030 och är ett stöd för den kommunala 

organisationen i arbetet för en stärkt social, ekonomisk och ekologiskt hållbarhet. 

Miljöperspektiven i strategin återfinns framförallt i område 5 Utveckla lärande för hållbar 

utveckling och hållbara livsstilar, område 8 Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och 

samhällen för alla. område, område 9 Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle 

samt område 10 Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda. 

3.6.1 Energianvändning i kommunala byggnader, kWh/kvm 

Kommentar 

  Energianvändningen per ytenhet i kommunala byggnader har mellan åren 1998 och 2018 minskat med 31 
procent. Mora kommun har de senaste åren arbetat med att kvalitetssäkra energistatistik och ytor. På 
nybyggnationer (Ekbacken Säbo och Canada LSS) har kommunen använt en ny metod (DUR-metoden) för att 
säkerställa att de ställda energikraven (74 kWh/m2 och år) för fastigheten uppfylls. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Tillförd köpt energi (uppvärmning och fastighetsel)  per ytenhet i kommunala byggnader. Källa: Egen 

sammanställning av Mora kommun och Morastrand AB 
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3.6.2 Koldioxidutsläpp byggnader, ton 

Kommentar 

  Koldioxidutsläppen (av fossilt ursprung)  från energianvändningen i våra kommunala byggnader (Mora 
kommun och Morastrand AB) fortsätter att minska och har jämfört med 1998 minskat med 81%. 
Energieffektivisering, minskad oljeanvändning, egen vidkraftsel samt minskad fossil andel i fjärrvärmen har 
bidragit till minskningen. Ökningen för Mora kommun mellan 2017 och 2018 härrör från en tillfällig ökning av 
mängden eldningsolja. En krånlande värmepump i Våmhus skola kan eventuellt vara en bidragande orsak. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Koldioxidutsläpp (fossilt ursprung) från energianvändning i kommunala byggnader.  

Källa: Egen sammanställning, EON 

3.6.3 Koldioxidutsläpp resor, ton 

Kommentar 

  Koldioxidutsläppen från vårt resande med bil är totalt (MK, MS och med egen bil i tjänst) i stort sett samma 
som för år 2017. Uppföljningen visar att vi, tvärtemot målsättningen, ökat våra utsläpp med 13 procent mellan 
åren 2010 -2018.  Målet till år 2022 bedöms vara svårt att nå. 

Önskat läge år 2022: Lägre än 464 ton/år 
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Beskrivning nyckeltal 

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor, grundat på inköpt mängd drivmedel samt resor i tjänst med egen 

bil. Källa: Egen sammanställning av drivmedelsleverantörers statistik samt uppgifter från lönekontoret 

3.6.4 Andel fossiloberoende fordon, andel % 

Kommentar 

  Sammanfattning av Miljöfordonsdiagnos kommunrapport 2019 

• Bäst på fossiloberoende fordon (PB) i kommuner med över 90 procent är Trollhättan och Malmö. För lätta lastbilar 
är Stockholm bäst med 90 procent 

• Öckerö är årets bästa elbilskommun och har nu 35 procent elfordon (PB+LLB). Kävlinge och Vingåker är goda 
tvåor, i år, med 32 respektive 31 procent 

• Två kommuner når en 70 procentig reduktion av fossila koldioxidutsläpp. Botkyrka och Lund 

• Helsingborgs och Botkyrkas fordonsflottor släpper ut mindre än 40 g koldioxid/km. 

• Kommuner når målet om en fossiloberoende personbilsflotta 2023, om målet är 70 procent fossiloberoende 
fordon. 

• Stockholm toppar listan över högst andel miljöbilar både för personbilar och lätta lastbilar med 94 respektive 80 
procent 

• Av landstingen har Region Skåne högst andel miljöbilar med 97 procent av personbilarna och 51 procent av de 
lätta lastbilarna. 

• Trenden hos de 10 bästa kommunernas är att de kan bli helt fossiloberoende om ett par år med rätt fordonsinköp 

• De 10 bästa kommunerna har 70 gånger högre andel gasbilar (PB) än Sverige i snitt 

• De 10 bästa kommunerna har 30 gånger högre andel elbilar (PB) än Sverige i snitt 

Källa: Miljöfordonsdiagnos 

MORA 

I Mora kommun, Morastrand och Moravatten AB finns totalt sett 230 fordon (177 personbilar och 53 lätta 
lastbilar) december 2018. Den fossiloberoende andelen är 9,6 procent och miljöbilsandelen 47,8 procent. 
Fördelning över bränsletyper (st): Bensin 19, Diesel 189, Etanol 15, El 3, HVO100 4. 41 fordon är äldre än 10 
år och 9 fordon är av 2018 års modell. 10 procent av fordonen har alkolås. 

Källa: Miljöfordonsdiagnos 

Jämfört med 2010 kan vi tyvärr se en minskning av andelen fossiloberoende fordon. Målsättningen till år 2022 
blir svår att nå och omställningstakten måste öka. I och med den nya förvaltningen av Mora kommuns fordon 
har förutsättningarna förbättrats för att arbeta mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta och därmed 
också minskade koldioxidutsläpp. 

Önskat läge år 2022: 50 procent 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Biobilsandelen av Mora kommun och Morastrand AB:s personbilar.  

Källa: Miljöfordonsdiagnos 
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3.6.5 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första 

månader enligt KKiK, andel % 

Kommentar 

  Kolada har inga tillgängliga uppgifter för 2018. 

 

MORA 

Data kommer från Mora kommuns egen sammanställning för helåret 2018. Trenden visar en minskning av 
ekologiska livsmedel de senaste åren. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (Kolada, U07409). 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kostnad i kronor för 

inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen. 

Avser ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra 

likvärdiga symboler där det finns en erkänd certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade 

innehåll. Mätningen avser årets första 6 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen 

 

4 Social hållbarhet 

Beskrivning 
Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, 

utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det 

individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan 

människor. De mänskliga rättigheterna är grundläggande för social hållbarhet. 
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4.1 Ge alla barn en bra start i livet 

Beskrivning 

Området behandlas i Strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 7, Ge alla barn en bra 

start i livet. 

4.1.1 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. Att 
leva en längre tid under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det nödvändigaste medför ofta stora 
direkta konsekvenser för barn och hindrar deras möjligheter till utveckling och deltagande. Barnfattigdom i 
Sverige minskar och inkomstskillnaderna ökar - barnfamiljer i de högre inkomstskikten har haft en stark 
inkomstutveckling efter krisen i mitten av 1990-talet, men utvecklingen har varit betydligt svagare för familjer 
med lägre inkomster. Barnfattigdom bland barn till ensamstående föräldrar har minskat, men jämfört med barn 
till sammanboende föräldrar är skillnaderna mellan olika familjekonstellationer fortfarande stora. För 
barnfamiljer med utländsk bakgrund avgörs de ekonomiska villkoren av svårigheter att komma in på bostads-
och arbetsmarknaden liksom förankring i de offentliga trygghetssystemen. 

Källa: Barnfattigdom i Sverige. 2018. Rädda Barnen 

Totalt 9 procent av alla barn i Sverige växer upp i hushåll med låg inkomst eller försörjningsstöd och andelen 
har varit relativt konstant de senaste åren. Andelen varierar mellan kommuner och är högst i storstäderna. 

Källa: Nyckeltal med barn och unga i fokus. Uppdrag Psykisk hälsa (SKL) 

MORA 

I Mora har andelen gradvis minskat genom åren. År 2017 är andelen i Mora 4,7 procent, vilket är avsevärt 
lägre än i Dalarna och Sverige. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (Kolada N02904). 

 

Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 

100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat 

socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 

1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa 

normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under 

året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder 

åldersgruppen 0-17 år. Fr.o.m 2011 framtaget med det nya hushållsbegreppet (tidigare familjer) samt ny 

populationsavgränsning: De som inkluderas ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha 

varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets disponibla inkomst ska vara skild från 

0 kr. Källa: SCB 
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4.1.2 Ohälsotal, totalt 

Kommentar 

  Sjukfrånvarons utveckling kännetecknas av stora variationer över tid. Trots att sjukfrånvaron minskar kvarstår 
den relativa skillnaden mellan kvinnor och män. Områden som förefaller har störst betydelse för att förklara 
dessa skillnader är den könssegregerade arbetsmarknaden, jämställdhet och kvinnors dubbelarbete liksom 
skillnader i sjukskrivningsdiagnos - psykisk ohälsa som orsak till sjukfrånvaro är vanligare bland kvinnor. 

Källa: Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018. Försäkringskassan. 

  

MORA 

Allt sedan 2015 har ohälsotalet i Mora minskat och 2018 uppgår ohälsotalet till 29,6 dagar. 

Här finns stora könsskillnader, där kvinnor i Mora (34,7 dagar) liksom i Sverige (34,5) och i Dalarna (34,7), har 
betydligt högre ohälsotal än män. Män i Mora 24,7 dagar - Sverige 22,4 dagar - Dalarna 23,4 dagar. 

  

  

  

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Ohälsotal, dagar (Kolada, N00957). 

 

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 

aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med 

sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning 

divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan 
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4.1.3 Återstående medellivslängd vid födseln, kvinnor, kommun, år 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. I 
Sverige har medellivslängden aldrig varit så hög som de senaste åren.Ökningen i medellivslängd förklaras 
sedan flera decennier av minskad dödlighet i högre åldrar i stället för, såsom tidigare i historien, minskad 
dödlighet bland barn. År 2018 var medellivslängden bland Sveriges kvinnor 83,8 år och bland män 80,2 år. 
Kvinnor lever längre, men under flera decennier har könsskillnaderna minskat eftersom mäns medellivslängd 
ökat snabbare än kvinnors. Den förväntade medellivslängden har ökat för nästan alla förutom gruppen kvinnor 
med endast förgymnasial utbildning. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

Medellivslängd för kvinnor i Mora är 84,1 år, vilket är högre än kvinnor i Dalarna (83,8 år) och Sverige (83,8 
år). Kvinnor i Mora lever i genomsnitt 2,4 år längre än män i Mora. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år (Kolada, N00925). 

 

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för kvinnor födda i Sverige, 

kommun. Källa: SCB 
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4.1.4 Återstående medellivslängd vid födseln, män, kommun, år 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. I 
Sverige har medellivslängden aldrig varit så hög som de senaste åren.Ökningen i medellivslängd förklaras 
sedan flera decennier av minskad dödlighet i högre åldrar i stället för, såsom tidigare i historien, minskad 
dödlighet bland barn. År 2018 var medellivslängden bland Sveriges kvinnor 83,8 år och bland män 80,2 år. 
Kvinnor lever längre, men under flera decennier har könsskillnaderna minskat eftersom mäns medellivslängd 
ökat snabbare än kvinnors. Den förväntade medellivslängden har ökat för nästan alla förutom gruppen kvinnor 
med endast förgymnasial utbildning. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

Medellivslängd i Mora är 81,7 år, vilket är högre än män i Dalarna (80,3 år) och Sverige (80,2 år). Män i Mora 
lever i genomsnitt 2,4 år kortare än kvinnor i Mora. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år (Kolada, N00923). 

 

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för män födda i Sverige 

kommun. Källa: SCB 

4.2 Ge alla barn och unga goda förutsättningar under tiden i 

skolåldern 

Beskrivning 

Barn och unga i Mora, Dalarna och Sverige har goda uppväxtvillkor och god hälsa jämfört 

med andra delar av världen. Ändå finns stora skillnader i t.ex. studieresultat, förutsättningar 

för lärande och deltagande i fritidsaktiviteter mellan olika delar av länet och olika grupper av 

barn och unga.   

 

Fokusområdet rör insatser som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa genom 

att barn och unga ges goda förutsättningar under tiden i skolåren. Såväl vårdnadshavare och 

verksamheter som möter barn bör och unga engageras i ett sådant utvecklingsarbete.   

 

Området behandlas i Strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 6, Ge barn och unga 

goda förutsättningar genom skolåren. 



Mora, Hållbarhetsbarometer rapport 2019 30(58) 

4.2.1 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 

andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 

Detta nyckeltal visar andelen elever som uppnått lägsta behörighetsnivån till gymnasiet (behörighet till 
yrkesprogram). 

Andelen elever med gymnasiebehörighet i årskurs 9 har generellt sjunkit under perioden 2006-2018, även om 
en svag uppgång kan ses igen sista året. Totalt 84 procent av alla elever i årskurs 9 är behöriga till ett 
yrkesprogram år 2018. Andelen varierar dock mellan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Det finns 
stora skillnader i andel beroende på föräldrarnas utbildningsnivå.  

Källa: Folkhälsans utveckling 2019. Folkhälsomyndigheten 

MORA 

Resultaten i Mora har förbättrats något men värdet är lägre än i riket och Dalarna. Här finns tydliga 
könsskillnader, kvinnor i Mora (85,5%) uppnår bättre resultat än män (76,6%). 

Önskat läge år 2020: Minst 84 procent ska vara behöriga till yrkesprogram senast år 2020. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) (Kolada N15428). 

 

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha 

fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha 

gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 

engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända 

betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till 

gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften 

avser läsår. Källa: SCB och Skolverket 
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4.2.2 Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, 

andel % 

Kommentar 

  Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor och besvaras bland annat av elever i 
årskurs 5. I årskurs 5 är inte könsskillnader lika tydliga och genomgående som bland äldre elever. 

Källa: Skolenkäten. Resultat 2018. Skolinspektionen. 

MORA 

I Mora 2018 är andelen som känner sig trygga i skolan 86 procent, vilket är högre än i riket (82%) och i 
Dalarna (82%). 

  

  

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) (Kolada, N15559). 

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på 

påståendet "Jag är nöjd med min skola som helhet", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. 

Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat 

skolans elever i årskurs 5. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den 

aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan 

huvudman. Källa: Skolinspektionen 
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4.2.3 Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. I riket 
var andelen elever i gymnasieskolan som tagit examen inom fyra år efter påbörjad utbildning 71 procent år 
2018. Det var en högre andel flickor, 75 procent, jämfört med pojkar, 68 procent, som tog examen inom fyra år. 
Det var vanligare att ha tagit examen inom fyra år om elevens föräldrar hade gymnasial eller eftergymnasial 
utbildningsnivå, än om föräldrarna hade förgymnasial utbildning. Det var också vanligare att ha tagit examen 
inom fyra år bland elever födda i Sverige, jämfört med elever från övriga födelseregioner. Andelen elever som 
tagit gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning varierade beroende på län med som högst 78 
procent och som lägst 67 procent 2018. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

I Mora var andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 69 procent år 2018, för flickor 70 procent och 
pojkar 69 procent. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) (Kolada N17461). 

 

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som med examen inom 4 år, 

inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan, inkl. 

IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte 

blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB 
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4.2.4 Jag känner mig trygg i skolan, elever årskurs 9, positiva svar, 

andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor och besvaras bland annat av elever i 
årskurs 9. 

Skolenkäten visar att den absoluta majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Nära 8 av 10 elever i 
årskurs 9 uppger att de känner sig trygga i skolan. Här finns skillnader mellan flickor och pojkar där flickor 
svarar mer negativt. 

Källa: Skolenkäten. Resultat 2018. Skolinspektionen. 

MORA 

I Mora 2018 är andelen som känner sig trygga i skolan 84 procent, vilket är högre än i riket och i Dalarna. 
Andelen är högre bland pojkar. 

Önskat läge år 2022: Minst 85 procent av eleverna ska känna sig trygga i skolan. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (Kolada N15533). 

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på 

påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. 

Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat 

skolans elever i årskurs 9. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den 

aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan 

huvudman. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Skolinspektionen 

4.3 Ge alla förutsättningar till egen försörjning 

Beskrivning 

Känslan av kontroll över det egna livet är central för människor och grundläggande för hur 

hälsan utvecklas. Genom insatser som stärker människors förutsättningar att försörja sig och 

vara delaktiga i samhället är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.  

 

Fokusområdet omfattar insatser som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa 

genom att skapa förutsättningar för egen försörjning för invånare i arbetsför ålder.  

 

Området behandlas i Strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 4, Stödja vägen till 

arbete. 
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4.3.1 Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel % av befolkning 

Kommentar 

  En person som varit arbetslös mer än ett halvår räknas som långtidsarbetslös. 

Långtidsarbetslösheten har under 2006-2017 varit något högre bland män än bland kvinnor och högre bland 
den äldre befolkningen, 55-64 år. Det förekom även skillnader mellan utbildningsgrupper, med lägst 
arbetslöshet i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå och högst i gruppen med förgymnasial 
utbildningsnivå. Långtidsarbetslösheten var lägst bland personer födda i Sverige och högst bland personer 
födda utanför Europa 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

I Mora är andelen långtidsarbetslösa lägre än i riket och i Dalarna och andelen män är högre, 2,1 procent, 
jämfört med kvinnors andel, 1,6 procent. 

  

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av befolkning (Kolada N00955). 

 

Antal personer 25-64 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex 

månader, dividerat med antal invånare 25-64 år i kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från 

mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB 
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4.3.2 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 

år efter avslutad gymnasieutbildning, andel % 

Kommentar 

  En slutförd gymnasieutbildning är ett kvitto på att man har utvecklat förmågor som är viktiga både i arbetslivet 
och för vidare studier. En avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden är om man gått tre 
år i gymnasieskolan eller inte. Ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto större andel befinner sig 
utanför såväl arbete som studier. 

Källa: En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 
gymnasieutbildning. SOU 2016:77 

MORA 

Allt fler unga är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, i såväl 
riket och Dalarna som i Mora. I Mora år 2017 är skillnaden mellan kvinnor och män markant , bland kvinnor är 
andelen 86 procent och bland män 68 procent. 

Önskat läge år 2022: Minst 80 procent av ungdomarna ska vara etablerade på arbetsmarknaden eller 
studera 2 år efter avslutad gymnasieutbildning år 2022. 

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel 

(%) (Kolada N17434). 

 

Andel av eleverna folkbokförda i kommunen och med erhållet slutbetyg eller motsvarande år T-2 som var 

etablerade på arbetsmarknaden år T. Avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett 

huvudman för skola eller elevens studieort. Källa: SCB och Skolverket 
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4.3.3 Ginikoefficient, index 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 

Ginikoefficientern används för att mäta inkomstfördelning. Ett lågt värde innebär mindre skillnader och ett högt 
värde större. 

Inkomstojämlikheten i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv, men den har ökat relativt kraftigt under 
perioden 2011–2016. En ökning har skett i nästan samtliga kommuner. I storstadsregionerna är den växande 
inkomstojämlikheten en utmaning eftersom den bidrar till segregation och påverkar människors livschanser. En 
låg inkomstspridning kan å andra sidan vara en utmaning i andra kommuner, eftersom det är ett uttryck för 
bristfällig tillgänglighet till högbetalda jobb. 

Källa: Sveriges nya geografi 2018. Arena för tillväxt 

MORA 

Mora tillhör de kommuner med minst skev inkomstfördelning, den är lägre än det nationella genomsnittet. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Ginikoeffecient, index (Kolada N00956). 

 

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika 

stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad 

förvärvsinkomst. Källa: SCB 
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4.3.4 Lämnat etableringsuppdraget och börjar arbeta/studera, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. Allt 
fler nyanlända går till någon form av jobb eller utbildning. Det finns flera förklaringar till de goda resultaten: en 
stark arbetsmarknad, subventionerade anställning som till exempel extratjänster och ett tydligare fokus på 
arbetsnära aktiviteter, utbildning och jämställdhet under tiden i etableringsuppdraget är några av de viktigaste. 

Källa: Arbetsförmedlingen 

MORA 

2018 har 62 procent i Mora fått jobb eller börjat studera 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag. Det är en 
markant ökning om man jämför med året innan, då andelen var 38 procent. Andelen är betydligt högre än i 
riket och länet. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (Kolada N00973). 

 

Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar 

nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. 

Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 

arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. 

Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb, 

extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. 

En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. 

Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 
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4.3.5 Elever på SFI klarar minst två kurser, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med olika behov och förutsättningar. En 
del av de individer med kort tidigare utbildning kommer att vara studieovana individer som saknar 
grundläggande utbildning, varav några även är illitterata. För många elever, särskilt de med kort tidigare 
utbildning, tar det lång tid att uppnå godkänt betyg. 

Källa: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet. Sveriges regering 

MORA 

2017 klarade hälften, 51 procent, av eleverna i Mora minst två kurser från påbörjad studieväg två år tidigare. 
Ökningen är stor jämfört med år 2016 då andelen i Mora, 33 procent, var betydligt lägre än i länet (53%)och 
riket (50%). 

 

Beskrivning nyckeltal 

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Kolada 

N18409). 

 

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser från påbörjad studieväg av nybörjare två år tidigare.  Alla elever 

som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat hela SFI 

ingår. Källa: SCB 
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4.3.6 Långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Behovet av ekonomiskt bistånd skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Ekonomiskt bistånd är vanligast i de 
yngre ålderskategorierna. Det finns många orsaker till varför kvinnor och män inte kan försörja sig och sin 
familj. Oftast beror det på omständigheter som arbetslöshet, sjukdom eller andra sociala försörjningshinder. 
Andelen invånare med ekonomiskt bistånd varierar mycket mellan olika kommuner. Exempelvis påverkar 
befolkningssammansättning, arbetsmarknad och befolkningens utbildningsnivå det samlade behovet av 
ekonomiskt bistånd. Källa: Statistik om ekonomiskt bistånd 2017. Socialstyrelsen 

Barnens perspektiv är centralt. Ett sätt att beskriva de skilda ekonomiska villkoren som barn växer upp under 
är att titta på barn som växer upp i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Att växa upp i ekonomisk 
utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser utan påverkar barns möjligheter inom en rad områden, inte 
minst socialt där bristen på pengar kan leda till utanförskap. 

Källa: Samling för social hållbarhet, delrapport 1, Ge alla barn en bra start i livet. Region Dalarna 

 MORA 

I Mora är andelen vuxna biståndsmottagare relativt låg, jämfört med riket och länet, och stabil över tid. I Mora 
minskade det långvariga biståndet något år 2017 (0,4%) i jämförelse med 2016 (0,5%). 

Med stöd i ytterligare ett nyckeltal, Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
(se Kolada U31809) ser vi att andelen i Mora (0,6%) är stabil över tid och på en mycket lägre nivå än i riket 
(1,7%) och länet (2,2%). 

  

  

  

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (Kolada N31816). 

 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna invånare 

(18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa: Socialstyrelsens register över 

ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen 
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4.4 Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen 

Beskrivning 

Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. En god 

samhällsplanering kan verka hälsofrämjande, medan en dålig kan påverka människors hälsa 

och samhällets sociala sammanhållning negativt.  

 

Fokusområdet omfattar insatser för utveckling av hälsofrämjande och hållbara miljöer. 

Fokusområdet berör alla stadens invånare, det vill säga alla grupper och åldrar.  

 

Området behandlas i Strategi Hållbara Mora under utvecklingsområde 8, Bidra till 

hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för alla. 

4.4.1 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel % 

Kommentar 

  Självskattat hälsotillstånd är en indikator som visar hur människor uppfattar sin egen hälsa. Forskning har visat 
att självskattad hälsa verkar kunna förutsäga en persons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

Den självskattade hälsan är fortsatt god, men det finns stora skillnader, dels mellan kommuner, dels mellan 
kön. Andelen som uppgav bra eller mycket bra hälsa år 2018 var högre bland män än bland kvinnor. Unga 
uppgav oftare bra eller mycket bra hälsa än äldre. Andelen invånare som uppgav en bra eller mycket bra hälsa 
var också högre i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå, jämfört med gruppen med förgymnasial 
respektive gymnasial utbildningsnivå. Födelseland är ytterligare en faktor. Bland personer födda i Sverige 
uppgav 72 procent bra eller mycket bra hälsa, i gruppen födda i övriga Norden var andelen 60 procent och 
bland personer födda i övriga Europa samt utanför Europa var andelen med bra eller mycket bra hälsa 72 
respektive 74 procent. Oavsett födelseregion uppgav en högre andel män än kvinnor bra eller mycket bra 
hälsa under 2018 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

Inga uppgifter på Moranivå för 2018. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) (Kolada U01405). 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som i Nationella 

folkhälsoenkäten svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" 

dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka 

förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på 

lika villkor (HLV) 
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4.4.2 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv. 

Kommentar 

  Måttet är en summering av flera brottstyper mot person. Statistiken över anmälda brott omfattar endast den 
andel av brott som kommer till polisens och andra brottsutredande myndigheters kännedom och belyser 
således långt ifrån alla brott som begås i samhälle. 

Benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till exempel på grund av förändrade attityder i samhället 
eller ändrade försäkringsvillkor. Detta innebär att det för många brottstyper är svårt att utifrån de anmälda 
brotten avgöra om brottsligheten i samhället ökar eller minskar. 

Källa: Anmälda brott 2018. Brottsförebyggande rådet. 

MORA 

Under 2017 och 2018 minskade antalet våldsbrott i Sverige och Dalarna jämfört med tidigare år. För Moras del 
är andelen anmälda våldsbrott lägre än i riket och Dalarna. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare (Kolada N07403). 

 

Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov 

kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, 

antal/100 000 inv. Brotten är en aggregering av kommunerna i länet. Fr.o.m. 2015 så avses endast de brott som 

kunnat härledas till en kommun. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet men inte kunnat kopplas till 

en specifik kommun. Källa: BRÅ 
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4.4.3 Valdeltagande i senaste kommunvalet, % 

Kommentar 

  Valdeltagandet ökar i Sverige. Resultat av riksdagsvalet 2018 visar det högsta valdeltagandet sedan 
1985, 87,2 procent. I kommunfullmäktigevalen blev valdeltagandet 84,1 procent, vilket är det högsta sedan 
1994. 

Källa: SCB 

MORA 

I Mora har röstdeltagandet ökat i såväl riksdagsval som kommunval och 2018 nås rekordresultat: riksdagsval  
86,6 procent, kommunval 84,4 procent. 

Valdeltagande i kommunvalet  2018 i Mora (84,4%) är i nivå med riket (84,3%). 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (Kolada N05401). 

 

Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, 

multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB 
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4.4.4 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice 
och att fullt ut vara delaktig i samhället. Digitaliseringen kommer också att kunna bidra med en omfattande 
effektivisering av det offentliga och till en förbättrad samhällsservice och livskvalitet för medborgarna. Men för 
att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att framgångsrika företag ska 
kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga ska kunna effektivisera servicen till invånarna 
måste alla ha säker och snabb tillgång till internet. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 

Källa: Sverige helt uppkopplat 2015 - en bredbandsstrategi. Regeringskansliet 

För att skapa ett större digitalt innanförskap krävs insatser som eliminerar hinder, exempelvis bristande tillgång 
till internet, till hårdvara och kunskap. Källa: En studie om digitalt utanförskap. Svenska Stadsnätsföreningen 

MORA 

I Mora ökar andelen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek i rask takt, från 25 procent år 2010 till 
2018 års nivå, 65 procent. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (Kolada N07900). 

 

Andel av områdets hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. PTS (Post- och 

telestyrelsen) begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda parter, underlaget matchas sedan med 

Fastighetsregistret. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för kartläggningen. 

För tillgång till riktigt höga hastigheter, 100 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd 

timme, fordras idag trådbundna accesstekniker i form av fiber- eller kabel-tv-nät. Avser situationen 1 oktober. 

T.o.m. 2014 avsågs befolkning istället för hushåll. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning 
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4.4.5 Valdistrikt med lägst valdeltagande, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. En 
demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter. Ett lågt valdeltagande i ett visst 
valdistrikt innebär lägre grad av representation från det valdistriktet och lägre grad av aktivt socialt deltagande i 
samhällslivet. Nyckeltalet kan avvika stort från det genomsnittliga valdeltagandet i kommunal- eller 
landstingsvalet och på så vis ge viktig information om olikheter i området och väcka frågor om orsakerna. 

Källa: Agenda 2030. Nyckeltal för kommuner och regioner. Vägledning, mars 2019. Rådet för främjande av 
kommunala analyser 

MORA 

I Mora var det genomsnittliga valdeltagandet 84,4 procent. I det valdistrikt i Mora med lägst valdeltagande var 
andelen 78,7 procent. Jämförelser visar dock att valdeltagandet i Mora inom denna kategori är högre än i riket 
(72,7%) och länet (76,5%). 

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) (Kolada N05831). 

 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval. Beräknas utifrån antal avgivna röster i senaste 

kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: 

Valmyndigheten och SCB 
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4.4.6 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs-och kapitalinkomster och 
transfereringar minus skatt och övriga Vid värdet 100 har kvinnor och män lika stora disponibla 
mediannettoinkomster 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. När kvinnors och mäns löner år 2017 jämförs har 
kvinnor i genomsnitt 88,7 procent av mäns lön. En viktig förklaring till att kvinnors och mäns genomsnittslöner 
skiljer sig åt är den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika 
yrken och att dessa yrken har olika lönenivåer. 

Källa: Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017. Medlingsinstitutet 

MORA 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Mora fortsätter att minska. Jämförelser i Mora år 2017 mellan 
kvinnors och mäns mediannettoinkomst visar att kvinnor har 83,7 procent av mäns lön. Skillnaderna är 
påtagliga, men de är mindre i Mora jämfört med riket och Dalarna. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) (Kolada N00952). 

 

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst, avser personer 20 

år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria 

inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. 

Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och 

bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet dividerat med personer som var 

folkbokförda både den 1 januari och den 31 december, och som tillhörde en familj med disponibel inkomst skild 

från noll kronor. Källa: SCB 
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4.4.7 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna. Rikssnittet för pappors uttag ligger år 2018 på 29,3 procent. 
Till ett jämställt uttag är det dock långt kvar. 

Källa: Försäkringskassan 

TCO har tagit fram siffror som visar att trots den positiva utvecklingen att pappor tar successivt högre andel av 
föräldrapenningdagarna är mammor borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet innan barnet fyller två år. Att 
jämföra med pappor som i snitt är borta 3,8 månader barnets två första år. Det här skapar ojämställdhet i 
arbetslivet och inkomstskillnader mellan kvinnor och män. 

Källa: TCO 

MORA 

Kvinnor i Mora tar ut majoriteten av föräldrapenningdagarna, 72 procent, medan männens andel är 28 procent. 
Männens andel ökar över tid och är 2018 i nivå med riket och Dalarna. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) (Kolada N00943). 

 

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut. Källa: Försäkringskassan 
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4.4.8 Nöjd medborgarindex bemötande och tillgänglighet 

Kommentar 

  I Förvaltningslagen (2017:900) beskrivs vad myndigheters bemötandeuppdrag består av och vad som bör 
karaktärisera bemötandet. En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda. Vidare ska 
kontakterna med enskilda vara smidiga och enkla. 

MORA 

Mora kommuns invånare är mer nöjda med kommunens verksamhet än tidigare och mer nöjda än invånarna i 
andra kommuner. 

Önskat läge år 2022: Nöjd-Medborgar-index, bemötande och tillgänglighet 65 

 

Beskrivning nyckeltal 

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet (Kolada U00400). 

 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medborgarnas bedömning 

av bemötande och tillgänglighet i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur lätt det 

är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Hur nöjd är du med hur du blir 

bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Hur nöjd är du med den 

servicen du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?" och "Hur nöjd är du med 

möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer?" samt huruvida man varit i kontakt med en 

tjänsteman eller annan personal i kommunen under de två senaste åren. Källa SCB:s medborgarundersökningar 
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4.4.9 Andel unga som upplever att de har möjligheter att föra fram åsikter 

till dem som bestämmer i kommunen. 

Kommentar 

  Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Ett ungdomsperspektiv är centralt i arbetet för att nå en 
hållbar utveckling, både lokalt och regionalt. Unga ska ha möjlighet att göra sina röster hörda och kunna vara 
med och påverka i frågor som rör dem. Andelen unga i Dalarna som anser att de har bra möjligheter att föra 
fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen har sedan 2015 minskat något på högstadiet och ökat 
något på gymnasiet. Andelarna är fortfarande lägre än önskat. 

Källa: LUPP 2018, Region Dalarna. 

MORA 

Andelen unga i Mora som upplever att de har bra möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer 
i kommunen följer utvecklingen i Dalarna. Andelen har minskat något på högstadiet och ökat något på 
gymnasiet. Förändringarna är marginella och kan bero på olika faktorer. De kan inte härledas till några 
specifika insatser i kommunen. 

Önskat läge år 2022: 50 procent  

 

Beskrivning nyckeltal 

Enkätundersökningen Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - är ett verktyg för att ta reda på hur ungas 

livssituation ser ut lokalt, regionalt och nationellt. 

Lupp är utformad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I Mora genomförs 

undersökningen bland alla elever på högstadiet och gymnasiet var tredje år. Resultatet ska användas som 

underlag i beslut som rör unga, och vara ett verktyg vid uppföljning och planering av kommunens verksamheter. 

Sedan 2015 gör alla Dalarnas kommuner Lupp-undersökningen samtidigt, vilket gör att resultatet även kan 

jämföras och analyseras på regional nivå. 

Moras värden avser elever som går i skola i Mora kommun. 
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5 Ekonomisk hållbarhet 

5.1 Kommunkoncernens ekonomi 

5.1.1 Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv 

Kommentar 

  Mora 

Moras resultat ligger klart under snittet. Dock beror detta till största delen på kostnaden för lösen av 
räntederivat i Morastrand AB. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv (Kolada N03111) 

Kommunkoncernens resultat före extraordinära poster dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. 

Denna post visar resultatet för kommunkoncernens löpande verksamhet före eventuellt förekommande 

extraordinära poster. Källa: SCB 
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5.1.2 Soliditet kommunkoncern, % 

   

 

Beskrivning nyckeltal 

Soliditet kommunkoncern, (%) (Kolada N03110) 

Kommunkoncernens egna kapital dividerat med tillgångarna i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden 

intjänade före 1998. Källa: SCB 

5.1.3 Skattesats till kommun, % 

Kommentar 

  2018 gjordes en skatteväxling i Dalarna med Landstinget avseende kollektivtrafik, skolkort och färdtjänst där 
Landstinget nu blev huvudman. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Skattesats till kommun, (%) (Kolada N00901) 

Skattesats till kommun. Källa: SCB 
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5.1.4 Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv 

Kommentar 

  2016 hade Mora en stor investeringsbudget. Detta utfall måste dock ställas i relation till i vilken grad 
investeringarna är självfinansierade, dvs om kommunen har tvingats ta upp lån för att finansiera 
investeringarna. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv (Kolada N03141) 

Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar, tkr, kommun dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag 
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5.2 Kommunens invånare 

5.2.1 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel% 

Kommentar 

  En väl fungerande arbetsmarknad är en arbetsmarknad som präglas av hög sysselsättning och låg 
arbetslöshet och där hela arbetskraftens potential tas tillvara. 

MORA 

Andelen förvärvsarbetande är hög i Mora 83,4 procent, något högre bland män (83,9) än bland kvinnor 
(82,8%). 

Jämfört med riket (80,1%) och Dalarna (80,8%) så är andelen förvärvsarbetande högre i Mora (83,4%). 

 

Beskrivning nyckeltal 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (Kolada N00914). 

 

 

Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med 

förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med 

inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
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5.2.2 Demografisk försörjningskvot 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. Den 
demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver 
sig själv. 

Sveriges befolkning blir, i likhet med många andra länder, allt äldre. Fram till år 2070 beräknas andelen äldre 
öka kraftigt samtidigt som andelen personer i minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska 
försörja allt fler 

Källa: Ekonomifakta 

MORA 

Den demografiska försörjningskvoten i Mora var år 2018 0,91 och den har visat en stadig ökning de senaste 
10 åren (den var 0,79 år 2009).  

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Demografisk försörjningskvot, kommun (Kolada N00927). 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år 

och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Källa: SCB 
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5.2.3 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel % 

Kommentar 

  Ett av de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) föreslår som uppföljning av Agenda 2030. 
Utbildningsnivån ökar i Sverige. Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i 
storstadskommuner och residensstäder. Det förklaras till stor del av att där finns det många arbetsplatser inom 
branscher som har en stor andel högutbildade. Tillgången till ett stort utbud av högre utbildning och en relativt 
ung befolkning är andra bidragande faktorer. Kvinnor har högre utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning, än 
män. Unga kvinnor är högst utbildade, bland kvinnor i åldern 25-34 år har mer än hälften en eftergymnasial 
utbildning. Totalt har de utrikes födda en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det 
gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten; 44 procent av de inrikes födda i åldern 25–64 år är 
eftergymnasialt utbildade jämfört med 41 procent av de utrikes födda. 

Källa: Befolkningens utbildning 2018, SCB 

Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande ut 
bildningsnivå individers hälsa och förutsättningar för god hälsa förbättras med stigande utbildningsnivå. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

Generellt är det en positiv trend i Mora, andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ökar. Av 
kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Mora har 43 procent någon form av eftergymansial utbildning. 
Motsvarande andel bland männen i Mora är  25 procent. Riksgenomsnittet för kvinnor är 40 procent och för 
män 27 procent. 

  

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (Kolada N01982). 

Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: SCB 
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5.2.4 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel % 

Kommentar 

  Unga som varken arbetar eller studerar är en särskilt utsatt grupp då de riskerar att få det svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden genom att de går miste om kunskaper och erfarenheter som krävs för att få ett arbete i 
framtiden. Arbetslöshet ökar risken för negativa hälsoutfall, och sambandet mellan arbetslöshet och nedsatt 
psykisk hälsa är särskilt tydligt. Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp, med en särskilt 
hög andel unga utrikes födda kvinnor och även en överrepresentation av unga med funktionsnedsättning. 
Andelen unga som varken arbetar eller studerar är högre i gruppen personer födda i övriga Europa och utanför 
Europa, jämfört med gruppen unga födda i Sverige. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

MORA 

År 2017 var andelen unga i Mora som varken studerar eller arbetar 9,7 procent. De tre senaste åren, från 
2015 2017, en högre andel män som varken studerar eller arbetar. 

  

 

Beskrivning nyckeltal 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada N02906). 

 

Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar dividerat med totalt antal invånare 17-24 år, 

multiplicerat med 100. Avser de som är bedömda som ej förvärvsarbetande under november enligt SCB:s 

registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) aktuellt år och inte är inskriven på någon form av studie under 

hösten aktuellt år. Till och med år 2014 exkluderades också de som arbetspendlat till Norge och Danmark. Källa: 

SCB 
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5.3 Näringslivsklimat 

5.3.1 Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 

Kommentar 

  Utfall enligt snittet i riket. Något högre jämfört med snittet i Dalarnas län. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare (Kolada N00941). 

Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda 

näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen från 

annan kommun ingår inte. Källa: Bolagsverket och SCB 
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5.3.2 Nettoinpendling till kommun, andel % 

Kommentar 

  Mora har en mycket positiv nettoinpendling till kommunen jämfört med snittet i riket, dvs det är fler som pendlar 
in till sin arbetsplats i Mora jämfört med de som som bor i Mora och pendlar till andra kommuner. Tyder på ett 
stort utbud av arbetstillfällen i kommunen. 

 

Beskrivning nyckeltal 

Nettoinpendling till kommun, andel (%) (Kolada N00924). 

Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun) minus antal 

utpendlare till kommunen dividerat med antal förvärvsarbetare som bor i kommunen (nattbefolkning). 

Multipliceras med 100 för redovisning i procent. Ett negativt värde indikerar att flera pendlar ut än in i 

kommunen. Källa: SCB 
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