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SAMMANFATTNING 
Detta dokument beskriver Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar för verksamheten i Mora 
Kommun 2015. Vi delar i huvudsak beskrivningen av kommunens ekonomiska förutsättningar så som de 
beskrivs i kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2015, men vi har på en del avgörande punkter 
avvikande meningar om hur befintliga ekonomiska resurser bör hanteras. 

Här sammanfattar vi de viktigaste avvikelserna jämfört med det av majoriteten framlagda förslaget från 
kommunstyrelsen. 

DEN STRATEGISKA PLANEN 

En generell skillnad är att det som i KS förslag beskrivs som ”nämndmål” av oss kallas ”ålägganden” för 
att tydliggöra att kommunfullmäktige faktiskt ger berörda nämnder ett tydligt uppdrag att arbeta med och 
redovisa de angivna effektmålen. 

Skarpare miljömål 
Vi vill skärpa skrivningen av kommunens miljömål från ”Mora ska vara ett hållbart samhälle” till 
”Klimatbelastningen per person i Mora ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte 
äventyrar jordens klimat.”  

Det betyder att klimatbelastningen per invånare måste minska med minst 90 procent till 2050. Etappmål 
2020 för det geografiska området Mora kommun är en minskning med 40 procent per invånare, räknat 
från 2000. 

Se vidare sid 8.  

För att nå detta mål krävs säkert en grundlig genomgång och revidering av nämndernas ålägganden och de 
olika effektmålen, men tills vidare nöjer vi oss med de av majoriteten föreslagna. 

Nytt målområde och strategiskt mål 
Vi föreslår ett nytt målområde i den strategiska planen, ”Mora kommun – en attraktiv arbetsgivare” 
med det strategiska målet ”Mora kommun ska vara en arbetsgivare där människor vill arbeta” 

Det handlar om att Mora kommun ska se sin personal som en avgörande resurs för välfärd, inflyttning 
och utveckling och prioritera satsningar för att förbättra personalens arbetssituation. 

Se vidare sid 10. 

EKONOMIN 

Nämndernas ramar och kommunens reserver 
I förhållande till majoritetens förslag har vi gjort en del omfördelningar av de sk strukturmedlen, dvs 
medel för att i nämnderna kunna bedriva utvecklingsarbete med syfte att långsiktigt sänka kostnader eller 
åtminstone bromsa kostnadsutvecklingen. 

Vår grundsyn är att strukturmedel inte ska läggas ut i nämndernas ramar utan att det finns en tydlig plan 
för hur medlen ska användas för att vända eller bromsa kostnadsutvecklingen. Vi har därför återställt 
kommunens strukturreserv till 8 miljoner och minskat motsvarande i nämndernas ramar. Meningen är 
dock givetvis att strukturmedlem ska användas och kan sökas av resp nämnd när det finns en åtgärdsplan 
som kan behöva finansieras. 

Socialnämnden har en särskild situation, med obefintliga möjligheter till ytterligare effektiviseringar, 
samtidigt som behov/efterfrågan och nya krav på bland annat bemanning mycket snabbt driver upp 
verksamhetens kostnader. Vi har i vårt förslag ”permanentat” majoritetens förslag om strukturmedel och 
lagt till ytterligare 3,1 miljoner. Därigenom får Socialnämnden en ram som motsvarar den kostnadsnivå 
som indikeras av prognosen för 2014.  

Långsiktigt är detta dock långt ifrån tillräckligt och ett krav på ytterligare kostnadsminskningar på i 
genomsnitt 1% föreslås läggas ut på nämnderna. Effekten av detta under 2015 är svår att förutse, men bör 
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hamna på mellan 2 och 5 miljoner. Vi har därför valt att föreslå att effekten av denna åtgärd tillgodoräknas 
planeringsreserven, som i majoritetens förslag är satt till 0. 

Se vidare text och tabell på sid 17-18 

Investeringarna 
I investeringsbudgeten finns i majoritetens förslag ett outnyttjat investeringsutrymme för 
skattefinansierade investeringar på 20 miljoner, trots stora investeringsbehov. Vi har därför föreslagit 
följande förändringar: 

6 800 tkr avsätts för genomförandet av tidigare beslutad gång- och cykeltunnel under rv 70.  

Det handlar om att skapa en säkrare skolväg mellan Rödmyren/Hinriksheden och Noretskolan, och att 
binda samman handelsområdet i Noret med bostadsområdena. 

2 000 tkr avsätts för att bygga en gång- och cykelväg mellan Färnäs och Nusnäs för bättre miljö och 
trafiksäkerhet. 

Den gemensamma IT-nämnden föreslås få en utökad investeringsram från 2 000 tkr till 7 850 tkr.  

IT-nämndens kostnader tas ut via tjänstekatalog och uppdragsersättning från nämnder/styrelser i hela 
samverkansområdet (Mora, Orsa, Älvdalen) i proportion till nyttjandet. Eftersom nämndens 
investeringsbehov är helt efterfrågestyrd finns egentligen ingen anledning att ens sätta något tak för 
nämndens investeringar, annat än ur en likviditetsmässig aspekt. Hur mycket som ska satsas på IT för 
verksamheternas olika behov är en fråga för respektive nämnd och detta styr därför helt och hållet IT-
nämndens behov av investeringar. 

De investeringar som görs på uppdrag av Orsa och Älvdalens kommuner betraktar vi dessutom som 
avgiftsfinansierade och ska därför inte heller belasta Mora kommuns ram för skattefinansierade 
investeringar. 

Utan att kunna värdera påverkan på investeringsramarna under åren 2015-2017 vill vi också poängtera att 
medel för nya VA-planer kommer att krävas enligt åläggande från Länsstyrelsen och utarbetandet av VA-
plan. Kommunen måste ha en beredskap att hantera dessa investeringar om inte kostnaderna ska drabba 
enskilda abonnenter. 

Se vidare sid 22. 
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VISION/MÅLBILD 2022:  
REGIONSTAD MORA – FÖR ETT AKTIVT LIV 
Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder 
möjligheter för människor att trivas, utvecklas och framför allt leva ett aktivt liv. 

Målbilden pekar ut riktningen för hur Mora ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Det är en målbild 
som beskriver hur det ser ut i kommunen i framtiden. Det är ur visionen tillsammans med övriga 
styrdokument, uppdrag och regelverk som nämndernas verksamhetsplanering utformas. Respektive 
nämnd uttolkar och föreslår verksamhet som ska möta invånarnas behov av service; vård, skola, omsorg, 
trygghet, kultur och fritid. Företagare ska erbjudas stöd och service för att ges de bästa möjligheterna att 
etablera sig i kommunen. Ett långsiktigt perspektiv som grund för planering bidrar till hållbar utveckling, 
kvalitet och resultat med en ekonomi i balans. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

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. 

Processen för planering och uppföljning bygger på en styrmodell där kommunens verksamheter styrs med 
en vision, övergripande strategiska mål och gemensam värdegrund. Med visionen som grund, hänsyn till 
omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal strategiska mål som 
riktar sig till en eller flera nämnder. Målen är formulerade som den effekt kommunen vill uppnå. 

Kommunfullmäktige beslutar dessutom om ett antal ålägganden med tillhörande måttsatta effektmål. 
Varje nämnd formulerar därefter nämndmål utifrån kommunfullmäktiges ålägganden och egna åtaganden 
med utgångspunkt från kommunfullmäktiges prioriterade mål. Nämnden kan också skapa helt egna 
resultatmål inom verksamheten. För att kunna följa upp vidtagna insatsers resultat anges mått för 
respektive effektmål där ambitionsnivån anges för varje enskilt år. Vid bedömning av måluppfyllelse sker 
en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningar och en kvalitativ uppföljning som redovisas 
från nämnderna i samband med uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.  

Den strategiska planen fastställs för mandatperioden av kommunfullmäktige och den styr 
verksamheternas inriktning tillsammans med övriga styrdokument i kommunen. 

Struktur för mål- och resultatstyrning 

(Detta stycke ersätter sid 6 och del av sid 5 i majoritetens förslag) 
Strukturen för mål- och resultatstyrning är byggd på fyra nivåer: fem målområden, tio strategiska mål, och 
17 av kommunfullmäktige fastställda ålägganden (i nämndplanerna kallade nämndmål) med tillhörande 
effektmål där mått och målnivåer/målkriterier angetts. 

Styrmodellen ska ge kommunfullmäktige svar på måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret 
och planeringsperioden. Strategin utgör grunden för den årliga kommunplanen och följs upp i 
årsredovisningen. Genom egna eller ålagda nämndmål åtar sig nämnderna att uppnå de uppsatta målen i 
den strategiska planen. Utöver målen kan nämnderna styras genom särskilda direktiv eller uppdrag.  
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STRATEGISK PLAN FÖR MORA KOMMUN 2015–2018 
(Sid 6–9 ersätter sid 7–9 i majoritetens förslag) 

För att tydliggöra ansvaret för genomförandet och uppföljningen av de olika delarna i den strategiska 
planen har ett antal specifika effektmål, med tillhörande mått, lagts ut som ålägganden till vissa nämnder 
och styrelser att införas som obligatoriska nämndmål. Utöver detta kan nämnderna i sina nämndplaner 
givetvis fastställa andra åtaganden med tillhörande effektmål, som bidrar till uppfyllandet av de strategiska 
målen. 

MÅLOMRÅDE: LEVA OCH VÄXA I MORA 

Strategiskt mål: Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet 
Åläggande För -  o ch  Grundskolenämnden :  Kunskapsresu l ta t en  skal l  fö rbät t ras  i  g rundskolan .  

Mått                                                                                                       Mål 2015 Mål 2016       Mål 2017 

Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6                          85 %         

Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9                          85 %         

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9                                                   220  

Behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program          (oklar måleffekt)  

Strategiskt mål: Mora ska ha en stark gymnasieskola utifrån ett samlat behov  
Åläggande Gymnas i enämnden :  Ökad ande l  e l ev er  skal l  uppnå målen i  de  s tud ie fö rber edande  o ch  
yrkes förberedande programmen  

Mått                                                                                                           Mål 2015 Mål 2016       Mål 2017 

Andel elever med högskoleförberedande examen                                           93 %   

Andel elever med yrkesexamen                                                                       93 %                 

Åläggande Gymnas i enämnden :  Attrakt iv  gymnas i e sko la  i  r eg ionen 

Mått                                                                                                     Mål 2015 Mål 2016       Mål 2017 

Andel förstahandssökande från kommuner i förvaltningsområdet             75 %                 

Strategiskt mål: Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av 
hög kvalitet 
Åläggande Soc ia lnämnden :  Brukare/anhör iga  ska känna s ig  t rygga  o ch  nö jda med den vård o ch  
omsorg  som ges  

Mått                                                                                                 Mål 2015            Mål 2016       Mål 2017 

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda                                      92 %                   

inom hemtjänsten 
  

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda                                      88 %                   
med sitt särskilda boende                

Åläggande Soc ia lnämnden :  Vården av  mul t i s juka ä ldre  ska samordnas  o ch  kva l i t e t s säkras 

Mått                                                                                                Mål 2015  Mål 2016      Mål 2017 

Andel personer med registrering i Palliativa registret                              90 %   

Andel brukare som har riskbedömts i Senior Alert                               100 %  
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MÅLOMRÅDE: HÅLLBARA MORA 

Tydligare strategiskt mål för klimat- och miljöansvar 

Strategiskt mål: Klimatbelastningen per person i Mora ska vara på en nivå som, om 
den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat.  
Det betyder att klimatbelastningen per invånare måste minska med minst 90 procent till 2050. Etappmål 
2020 för det geografiska området Mora kommun är en minskning med 40 procent per invånare, räknat 
från 2000. 

Åläggande Kommunstyr e l s en :  Mora kommun ska skapa föru tsä t tn ingar  fö r  e t t  hå l lbar t  r e sande 

Mått                                                                                                  Mål 2015 Mål 2016     Mål 2017 

Antal resande med buss                                                                       370 000           

Åläggande Tekniska nämnden :  Kold ioxiduts läppen f rån energ ianvändningen i  kommunens  
byggnader  ska var j e  år  minska jämför t  med för egående  år  

Mått                                                                                                  Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

Mängd koldioxid från energianvändningen i byggnader ägda av  

Mora kommun och Morastrand AB                                                 >5 % minskning 
                

Åläggande samt l i ga  nämnder :  Ko ld ioxiduts läppen f rån kommunkoncernens  r e sor  ska var j e  år  
minska jämför t  med för egående  år  

Mått                                                                                                  Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

Mängd koldioxid från Mora kommuns och de kommunala bolagens    

Resor (mängd i ton)                                                                   >5 % minskning 
  

Andel miljöbilar (personbilar) i koncernens bilpark                          > 55 %        

Åläggande Byggnadsnämnden o ch  Tekniska nämnden :  Fler  aktörer  ska bygga  i  t rä  i s tä l l e t  f ö r  
be tong  

Mått                                                                                                     Mål 2015 Mål 2016   Mål 2017 

Andel påbörjade lägenheter i flerfamiljshus med trästomme                   50 %                  

Strategiskt mål: Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk 
hushållning 
Åläggande  samt l i ga  nämnder :  Kos tnadse f f ekt iv  v erksamhet  o ch  organisa t ion  

Mått                                                                                                   Mål 2015 Mål 2016    Mål 2017 

Årets resultat i andel av skatteintäkter och generella statsbidrag               0,5 %    > 2  %           > 2 % 

Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som sker med  

egna medel                                                                                              100 % 
     100 %          100 % 

Låneskuld i koncernen per invånare (kr)                                             < 55 000 < 55 000   < 55 000 

Utreda och vidta åtgärder för att långsiktigt minska  
kostnadsvolymen med 1% jmf med 2014 års ramar                             4 000 tkr 8 000 tkr      10 000 tkr 
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MÅLOMRÅDE: MORA – EN REGIONSTAD MED DRIVKRAFT 

Strategiskt mål: Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen 
Åläggande Kommunstyre l s en :  Mora ska ta  ansvar  fö r  r eg ionens  u tve ck l ing 

Mått                                                                                                  Mål 2015   Mål 2016     Mål 2017 

Förvärvsfrekvens i Mora kommun                                                       > 80 %   

Antal nystartade företag (st)                                                                      100   

Placering i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet                (relevans?)  

NKI företagsklimatet SKLs insikten                                                       (mått?)  

Servicemätning bemötande                                                                     (mått?)   

Åläggande Kommunstyre l s en :  Driva ,  samordna o ch  fö l ja  upp kommunens  övergr ipande f y s i ska 
p laner ing  

Mått                                                                                                        Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

Antal påbörjade nyproducerade lägenheter (st)                                                20          20                 20 

Åläggande Kommunstyre l s en :  Skapa föru tsä t tn ingar  fö r  minskat  b idragsberoende  

Mått                                                                                                        Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd               18 %         16 %            14 % 

Strategiskt mål: Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum 
Åläggande Kul turnämnden :  Moras  kul tur l iv  kännet e cknas av  en  mång fa ld  av  u tbud o ch  akt iv i t e t e r  
med ly skra f t  o ch  med möj l i ghe t  t i l l  e g e t  engagemang  

Mått                                                                                                      Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017 

NMI - Nöjd Medborgar Index – Kulturutbud                                               64                   

MÅLOMRÅDE: MORA – TRYGGT, JÄMLIKT OCH TRIVSAMT 

Strategiskt mål: Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla 
Åläggande Kommunstyre l s en :  Medborgarna skal l  känna s ig  t rygga  i  kommunen. 

Mått                                                                                                       Mål 2015     Mål 2016     Mål 2017 

Medborgarnas upplevda trygghet (index)                                                     76                     

Strategiskt mål: Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och 
inflytande 
Åläggande Kommunstyre l s en :  Medborgarna skal l  g e s  mö j l i ghe t  a t t  de l ta  i  kommunens  u tve ck l ing 

Mått                                                                                                           Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017                 

Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter (index)     50   

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling                            71 %                          

(Andel som % av maxpoäng) 
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MÅLOMRÅDE: MORA KOMMUN – EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Ett nytt målområde och nytt strategiskt mål 

Strategiskt mål: Mora kommun ska vara en arbetsgivare där människor vill arbeta 
Mora kommun ska se sin personal som en avgörande resurs för välfärd, inflyttning och 
utveckling. 

Åläggande Kommunstyre l s en :  Nämnderna ska pr ior i t e ra  r ekry t e r ing  av  per sona l  o ch  i  de t  arbe t e t  
pr ior i t e ra  sa t sn ingar  på persona l  fö r e  andra sa t sn ingar .  

Mått                                                                                                           Mål 2015 Mål 2016      Mål 2017                 

Personalens nöjdhet på jobbet (HME-index)                                               75 77                     80 

Antal tillsvidareanställda med heltid                                                             68% 70%                  75% 
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KOMMUNPLAN 2015 MED UTBLICK MOT 2016-17 
(Sid 10-11 ersätter sid 10 i majoritetens förslag) 

Kommunplanen redogör för kommunens politiska vilja med verksamhet och ekonomi. Här redovisas 
vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Kommunplanen är kommunens budget enligt 8 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 på hösten för att gälla under 
kommande år samt med utblick över ytterligare två år.  

PRIORITERING 2015 

Mora kommuns inriktning för 2015 ska särskilt fokusera på äldreomsorg och skola. Mora kommun ska 
prioritera bemanningen inom den kommunala omsorgen. Mora kommun ska dessutom prioritera lärarna 
och skolans grunduppdrag genom att minska lokalkostnader och effektivisera organisationen. På så sätt 
kan Mora kommun prioritera personaltätheten i äldreomsorgen och kraftsamla skolans resurser för att ge 
lärarna förutsättningar att göra sitt jobb med hög kvalitet. 

Mora kommun ska också höja ambitionsnivån för sitt miljö- och klimatarbete. EPC-projekten för att 
effektivisera energianvändningen i kommunens fastigheter och lokaler, respektive Morastrands bostäder 
ska fortsätta, och en kraftsamling för att minska utsläppen ska göras etappvis. Kommunen kommer spara 
pengar genom att minska sitt oljeberoende och vi får en bättre miljö. På sikt räddar vi också snön åt våra 
barn och barnbarn. 

SÄRSKILD INRIKTNING 

Vård, skola och omsorg är kommunens huvuduppgifter. Det innebär att verksamhet som bidrar till 
utveckling och resultat för att kunna uppfylla huvuduppgifterna är prioriterad. Därutöver finns ett antal 
frågor/områden som har stor betydelse för Moras möjligheter att utvecklas. 

God service till företag 
Under 2014 har en näringslivsstrategi utarbetats. Ett framgångsrikt näringsliv är grundläggande för hela 
Moras utveckling. Ett bra företagsklimat skapas där gott samarbete finns. Det ställer krav på samtliga delar 
av den kommunala organisationen vad gäller bemötande och kommunikation, tillgänglighet och service. 

Ett företag i Mora kommun ska alltid få god service och ett gott, professionellt bemötande med kortast 
möjliga handläggningstider. Kommunens handläggning ska präglas av god samverkan och samordning 
mellan alla berörda delar av organisationen. 

Den kommunala verksamheten i sin helhet har också stor betydelse för näringslivets möjligheter att verka 
och utvecklas. Detta gäller speciellt trafik- och infrastrukturfrågor och kompetensförsörjningfrågor. 

Infrastrukturfrågor 
”Genomfart Mora” är ett samarbetsprojekt med trafikverket med syfte att förbättra trafikflödet genom 
Mora. Medel till projektet finns nu avsatta i den nationella transportplanen och Trafikverket har tillsatt en 
projektledare. Förutsättningarna för att delar av projektet kan börja förverkligas under de närmaste åren, 
med hjälp av kommunalt förskotterade investeringar, är därför relativt goda. Prioriterat är i så fall en 
effektiv trafiklösning för att hantera trafiken till och från Mora Resecentrum. 

Fokus ska också läggas på att utveckla Mora-Siljan Flygplats som ett nav för besöksnäringens och 
reguljärflygets behov av flygtrafik till och från norra och västra Dalarna. 
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Attraktiv arbetsgivare 
En kompetensförsörjningsstrategi har upprättats tillsammans med Orsa och Älvdalen. Strategin är ett 
underlag för planering av kommunernas långsiktiga kompetensbehov. Strategin berör samtliga nämnders 
planering. I detta arbete är det också viktigt att stärka kommunens förmåga att som arbetsgivare erbjuda 
bra villkor för alla sina anställda. 

Samtidigt är det av betydelse att lyfta kompetensförsörjningen till en strategisk fråga för både kommun 
och näringsliv på lokal och regional nivå. 

Sänkta lokalkostnader för bättre verksamhet 
Fullmäktiges tidigare beslut för en strategisk fastighetsförvaltning håller nu på att genomföras. Det handlar 
dels om att se över nuvarande och framtida lokalbehov och hur dessa ska tillgodoses, dels att se över 
kommunens internhyror, samt att följa upp och utvärdera kommunens upphandling av fastighetsskötseln. 

Lokalkostnader utgör en stor post i kommunens totala ekonomi. Genom att optimera lokaler och 
verksamhet framför allt inom skolans område finns stora möjligheter till ett effektivare lokalutnyttjande 
och därmed lägre kostnader. Lokaler som idag inte används eller planeras komma att användas i 
kommunens verksamheter bör avvecklas omgående för att minska den förlust som det innebär inom den 
samlade lokalhanteringen. En ny modell för internhyror införs från och med 2015 för att skapa incitament 
att lämna olönsamma lokaler. 

Effektivare användning av skattemedel 
Möjlighet till ökad samverkan och samarbete, internt och externt, ska övervägas i genomförande av 
projekt och inom kommunens verksamhetsområden med syfte att nå bättre resultat och effektivitet. 

Samtliga nämnder har i uppdrag att föreslå och omgående genomföra åtgärder som motsvarar en 
besparing på en procent av nämndens budgeterade kostnader 2014. Förslag och åtgärder ska redovisas i 
samband med verksamhetsuppföljningen efter mars månad. Detta är både en åtgärd för att skapa 
ekonomiskt utrymme för en liten planeringsreserv i 2015 år budget och en del i arbetet med analys och 
planering av kommunens framtida ekonomiska resultat.  
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANPERIODEN 

OMVÄRLDSFAKTORER SOM PÅVERKAR DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA 

Den globala återhämtningen är fortfarande mycket osynkroniserad där USA går betydligt bättre än övriga 
världen och framför allt bättre än Europa. Europa har under en tid bjudit på ekonomiska besvikelser där 
Tyskland slagit av på tillväxttakten och Italien återinträtt i recession under sommaren och inte minst 
konflikten i Ukraina som drabbar återhämtningen i den europeiska tillväxten. Den ekonomiska 
återhämtningen i USA taktar på och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Den amerikanska ekonomin drivs 
främst av en ökad inhemsk efterfrågan. Konsumenterna har minskat sitt sparande vilket kommer att ge en 
bra konsumtionsdriven tillväxt även under 2015. Under sommaren har tillväxten i Kina fortsatt att sakta in 
där regeringen har stimulerat ekonomin för att mildra de fallande fastighetspriserna. Detta har gjort att 
tillväxten i Kina borde ligga kvar runt sin måltillväxt. Omvärlden genomförde ytterligare sanktioner mot 
Ryssland i september. Tillsammans med de sanktioner som finns kvar sedan tidigare blir de ekonomiska 
konsekvenserna för rysk ekonomi rejäla med sämre tillväxt som följd. 

Med anledning av en svagare internationell utveckling har svensk ekonomi hittills i år utvecklats svagare än 
beräknat. SKL har därför skrivit ner BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent för 2014, men istället 
reviderat upp prognosen för 2015 till 3,3 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på 
inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker 
också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som exempelvis euroområdet 
bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Hushållens inkomster har under 
senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Med sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande 
sysselsättning bidrar detta till att hushållens reala inkomster ökar snabbt även i år, vilket påverkar 
konsumtionen positivt och ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.  

Med anledning av fortsatt svag prisutveckling har Riksbanken sänkt reporäntan under året och ligger nu på 
noll procent. Detta torde medföra att den svenska kronan kommer försvagas och således gynna exporten, 
vilket i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan kommer dra upp inflationstalen. Räntan 
förväntas ligga kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart, vilket enligt Riksbanken blir först i 
mitten av 2016. Vid den tidpunkten räknar även SKL med att efterfrågan i svensk ekonomi kommer att 
vara tillräcklig för att arbetsmarknaden ska kunna vara i konjunkturell balans.  

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt men trots nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år 
har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas 
positivt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar växer skatteunderlaget i riket 
omkring 2 procent såväl i år som nästa år. 

Prognoser för skatteunderlagets förändring i procent totalt för riket åren 2013 – 2018: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKL, okt  3,4 3,5 4,8 5,1 4,8 4,5 

Regeringen, okt  3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 

SKL, okt exkl. BP 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 4,5 

Regeringen, sep exkl. BP 3,7 3,2 4,8 5,5 5,3 4,6 

ESV, sep exkl. BP 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 

Källa: SKL 
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DISPONERING AV UTJÄMNINGSRESERV 

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 måste framgå av kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Om RUR får disponeras avgörs vid en jämförelse av utvecklingen för det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. 
Reserven får användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med nuvarande 
prognos är inte det möjligt för kommande år enligt tabellen nedan. 

Genomsnitt samt årlig utveckling av skatteunderlag, förändring i procent 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Snitt 10 år 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 

Årlig 4,0 3,7 3,9 4,7 4,9 4,8 4,5 

Differens 0,2 –0,1 0,0 0,8 0,9 0,7 0,4 

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 
2013-2033. 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 2013-2033 beräknas en ökning och år 2033 antas befolkningen uppnå 
20 293 invånare. Tillväxttakten hämmas av strukturen av en åldrande befolkning och som en följd därav 
ett större negativt födelsenettotal i slutet av prognosperioden. 

Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån SKL:s rekommendationer som bygger på en 
befolkningsutveckling i riket varför vi i beräkningsunderlaget räknat med ett invånarantal för Mora på 
20 000 vilket är ett avsteg från ovanstående befolkningsprognos men ligger i nivå med dagens 
invånarantal. 
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KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mora kommun har efter en rad av år med goda resultat nu en förändring som visar på en period med lägre 
resultatnivåer. Senaste åren har resultaten dessutom stärkts ytterligare med tillfälliga återbetalningar av 
premier från AFA försäkringar. Intäkterna ökar men så gör även kostnaderna på grund av ökade behov 
för flera verksamheter inom området för omsorg. Det är framför allt ökade kostnader på grund av 
demografiska förändringar samt ökad krav och uppdrag i enlighet med nya regleringar. Socialnämnden, 
gymnasienämnden och för- och grundskolenämnden har sedan några år tillbaks underskott i sin drift av 
verksamheterna. Nämnderna har tillskjutis medel för att täcka delar av ökade behov och för att vidta 
åtgärder för att utveckla och effektivisera för att på sikt nå en budget i balans. Parallellt med pågående 
handlingsplaner för åtgärder sker förändringar i omvärlden som försvårar arbetet med effektiviseringar. 

Det innebär att under kommande år behöver ytterligare åtgärder analyseras och vidtas för att klara 
eventuella volymförändringar och förändrade krav. Det innebär högre ställda krav på ständiga 
förbättringar och ökad effektivitet.  

RESULTAT 

När ekonomiska ramar fördelats och politiska prioriteringar fastställts bedöms årets resultat till 5,4 
miljoner kronor. För åren 2016 och 2017 är resultaten beräknade till 16,8 respektive 26,3 miljoner kronor. 
Resultatet 2015 ligger på den nivå som planeringsanvisningarna angav. Det innebär ett resultat som andel 
av skatteintäkter och generella statsbidrag på 0,5 procent och därmed ett planerat avsteg från det 
finansiella målet på över 2 procent. 

 

Resultat åren 2006-2013 samt prognos 2014 och budget 2015-2017 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 137 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. En viktig del i förvaltningsuppdraget 
är etiska aspekter på pensionsfondens placeringar. Den totala pensionsskulden uppgick vid det senaste 
årsskiftet till 631 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 88 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 2015 och framåt. Istället har 20 miljoner 
kronor per år avsatts till en lönereserv att användas för en gemensam lönebildningsprocess inom 
kommunen. Någon kompensation för allmän kostnadsökning sker i vanlig ordning 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 lönereserven får nämnderna 
kompensation i ramen i förhållande till utfallet av lönerevisionen. Den blir därefter nivåhöjande för 
kommande års ram. En resursfördelning utifrån förändringar i demografin finns med i den totala analysen 
vid översynen av ramfördelning. I analysen beaktas även förändrade förutsättningar som till exempel nya 
lagkrav, uppdrag med mera. Analysen bygger även på nettokostnader och standard kostnader som 
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jämförelse med andra kommuner.  Principerna för resurserfördelning kommer fortsatt att utvecklas under 
perioden. 

Hantering av ekonomiska reserver 
Även om nämnderna i många fall har tuffa ekonomiska förutsättningar kan inte alla tillgängliga medel 
läggas ut i nämndernas ramar. Kommunen behöver dels reserver för att hantera oförutsedda 
kostnadsökningar – den sk planeringsreserven, dels avsätta tillräckliga medel för att i nämnderna kunna 
bedriva utvecklingsarbete med syfte att långsiktigt sänka kostnader eller åtminstone bromsa 
kostnadsutvecklingen – den sk strukturreserven. 

Långsiktigt är ambitionen att kunna avsätta 8 000 tkr i strukturreserven och minst 4 000 tkr i 
planeringsreserven varje år. Den svåra ekonomiska situationen i några av våra nämnder gör dock att vi för 
2015 inte ser det som möjligt att inledningsvis avsätta några medel i planeringsreserven (se nedan). En tuff 
kostnadsutveckling och ett stort behov i några nämnder att skapa nya, mer hållbara strukturer för 
verksamhet och lokalutnyttjande gör däremot att vi ser ett starkt behov av att behålla nivån på 
strukturreserven på 8 000 tkr för 2015. 

Medel ur strukturreserven ska av kommunfullmäktige under året kunna läggas ut på nämnderna för att 
finansiera tydliga åtgärdsplaner eller täcka kostnader för beslutade åtgärder som inte får full effekt under 
2015. 

Krav på 1 procents kostnadsminskning 
Ett krav på ytterligare kostnadsminskningar på i genomsnitt 1% föreslås läggas ut på nämnderna. Effekten 
av detta under 2015 är svår att förutse, men bör hamna på mellan 2 och 5 miljoner. Vi har därför valt att 
föreslå att effekten av denna åtgärd tillgodoräknas planeringsreserven, som i majoritetens förslag är satt till 
0, för att kunna möta en väntad men hittills ofinansierad kostnadsutveckling inom främst Socialnämnden, 
då kommunens budgeterade resultat som helhet på drygt 5 miljoner inte kommer att räcka som 
ekonomisk buffert. 

Nedan följer en sammanställning av de förändringar som skett i förslaget för respektive nämnd år 2015 
utöver ram för lönerevision: 

För- och grundskolenämnden 
För- och grundskolenämnden står inför stora utmaningar, med nya krav och en svårarbetad struktur. Vår 
bedömning är dock att det fortfarande finns möjligheter att, genom en förändrad skolstruktur, minska 
kostnaderna och samtidigt öka kvalitén i verksamheten. 

Nämnden får 1 400 tkr i ramförstärkning utöver revidering enligt resursfördelning. Därutöver har för- och 
grundskolenämnden möjlighet att ur strukturreserven begära medel för åtgärder som syftar till att 
långsiktigt förändra organisation eller struktur för att nå en lägre kostnadsnivå. 

Socialnämnden 
Socialnämndens behov ökar kraftigt till följd av en åldrande befolkning, socialstyrelsens kommande 
bemanningskrav och behov av fler platser i särskilt boende. Vår bedömning är att ytterligare 
effektiviseringar inte längre är möjliga utan kraftigt försämrad kvalitet. Vi avser därför att utöka 
Socialnämndens ram med 7 600 tkr utöver revidering enligt resursfördelning. 

Kommunstyrelsen och Brandkåren 
Från Brandkåren överförs till Kommunstyrelsen en tjänst som säkerhetssamordnare. Brandkårens ram 
minskar därmed med 1 218 tkr. Den ökade kostnaden för kommunstyrelsen bör i princip kunna hanteras 
inom befintlig ram liksom kostnaden för hyresavtalet med Moraparken. Kommunstyrelsens ram höjs 
därför bara med 118 tkr. 

Gymnasienämnden 
Gymnasienämnden har förutom ungdomsgymnasium även ansvar för bland annat språkintroduktion och 
vuxenutbildning. Detta är verksamheter som påverkats starkt av fler elever, minskade statsbidrag och 
samtidigt ökade krav och därför kraftigt påverkat gymnasieskolans ekonomiska resultat. Att effektivisera 
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själva verksamheten ytterligare är därför svårt. Däremot finns goda möjligheter att genom bättre 
profilering och marknadsföring minska skolans nettokostnader. På lite längre sikt kan ett effektivare 
lokalutnyttjande också minska nämndens kostnader. 

Vi avser att höja nämndens ram med 500 tkr utöver revidering enligt resursfördelning. Därutöver har 
Gymnasienämnden möjlighet att ur strukturreserven begära medel för åtgärder som syftar till att 
långsiktigt förändra organisation eller struktur för att nå en lägre kostnadsnivå. 

Kulturnämnden 
Från Kulturnämnden överförs 3 256 tkr till Tekniska nämnden i samband med att budgeten för 
föreningsbidrag och ansvaret för hanteringen av desamma förs över. 

Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens ram ökar som en direkt följd av att man tar över vissa verksamheter från andra 
nämnder. Förstärkningen är totalt 3 656 tkr som i sin helhet finansieras av motsvarande ramminskningar 
hos de nämnder vars verksamhet man tar över. 

Valnämnden 
Valnämndens nettokostnad beräknas för 2015 inte överstiga 65 tkr, varför ramen sänks med 100 tkr. 

Nämndernas nettokostnadsramar förändras enligt följande mellan åren (jmf med 2014) 

 

 

  Planeringsanvisningar mars 2014 Kommunplan 2015 

  Ram inkl 
lön 9 mån 

Resurs-
förd 

Återtag 
strukturm Ram Lön 3 mån Reviderad 

resursförd 
Revidering 
+ omförd 

Reviderad 
ram 

Förändr m 
KS försl 

  2014 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015   

Revisorerna 909     909       909   

Kommunstyrelsen 90 334   -1 400 88 934 240   118 89 292 -2000 

Valnämnden 365   -200 165     -100 65 -100 

Service IS/IT 0     0       0   

Brandkåren 18 123     18 123 40   -1 218 16 945   

Byggnadsnämnden 10 820     10 820 75     10 895   

Tekniska nämnden 56 673   -1 000 55 673 90   3 656 59 419   

Kulturnämnden 28 695     28 695 120   -3 256 25 559   

Miljönämnden 3 830     3 830     165 3 995   
För- och 
grundskolenämnden 315 382 3 235 -2 000 316 617 1 675 750 1 400 320 442 -3000 

Gymnasienämnd 98 746 -2 092 -4 500 92 154 335 1 500 500 94 489 -1000 

Socialnämnden 431 271 451   431 722 1 900 500 7 600 441 722 3100 

Social mynd 0     0       0   

  1 055 148 1 594 -9 100 1 047 642 4 475 2 750 8 865 1 063 732 -3 000 
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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. 

Byggnation av resecentrum har pågått sedan hösten 2013 och är i stort sett färdigställt. Hela 
byggnationen beräknas uppgå till cirka 42 miljoner kronor varav tillväxtverket är med och finansierar 
med cirka 14 miljoner kronor.  

Ett energitjänsteprojekt (EPC) startades under 2013 och pågår till och med år 2015 motsvarande 
totalt 60 miljoner kronor. Projektets syfte är nå energibesparingar som sänker energi- och 
driftkostnader för kommunens byggnader, vilka således ska finansiera räntor och amorteringar inom 
cirka 15 år.  

I syfte att välkomna och informera genomresande, besökare och invånare om publika evenemang i 
kommunen samt ge viss samhällsinformation och en bild av Mora, har digitala vägtavlor satts upp 
vid två av Moras infarter.  

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. Under de senaste åren har fokus varit på att nå alla våra byar med fler än 50 hushåll. 
Det som återstår nu är att bygga anslutningsnät för fler områden vilket under året skett i området Öna. 
År 2009 tog regeringen fram en bredbandsstrategi för Sverige där målet är att 90 procent av 
befolkningen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Mora stadsnät arbetar nu på 
en handlingsplan för att Mora kommun ska nå dessa mål. Kostnaden för stadsnätet är till stor del 
avgiftsfinansierad via anslutningsintäkter beroende på anslutningsgrad. 

Avseende genomfartstrafiken i Mora har kommunen tidigare ingått avtal med Trafikverket, men det 
är först 2020 som Trafikverket har medel i den nationella planen till en planerad byggstart. 
Kommunen vill prioritera vägbiten mellan Strandens skola och Noretbron, som har den högsta 
trafikintensiteten, där fyra rondeller planeras. Projektering startar 2015 vilket skulle kunna innebära en 
tidigare byggstart om medel från nationella planen och kommunen finns tillgängliga tidigare. 
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Under året togs beslut om en centrumutvecklingsplan som ligger till grund för fortsatt arbete med en 
fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Planen bygger på tankar och idéer i visionsarbetet 
”Regionstad Mora”. Som en första etapp i planen planeras en upprustning/ombyggnad av 
Fridhemsplan samt Kyrkogatan/gågatan. Totalt beslutades en budget på 30 miljoner kronor där 
projektering pågår under hösten 2014 och entreprenaden startar våren 2015.  

Kommunstyrelsen beslutade under hösten vilket område som den nya brandstationen planeras ligga 
på där en planläggning nu ska påbörjas. Byggnationen beräknas kunna påbörjas under år 2016.  

För flygplatsen i Mora som drivs av AB Dalaflyget planeras en utbyggnad och anpassning av 
terminalen. I takt med stigande krav på passagerarutrymmen, säkerhetskontroll, bagagehantering, 
incheckning ökar kraven på flygplatsens utformning och infrastruktur. Även för passkontroll och tull 
ställs särskilda myndighetskrav på anpassade lokaliteter. Mora Siljans flygplats är av stor regional vikt 
då den ger norra Dalarna tillgänglighet till de globala marknaderna i Europa och övriga världen för 
den expanderade besöksnäringen liksom för övrigt näringsliv. Under hösten gjordes en upphandling 
som blev dyrare än budgeterat varvid projektet skjutits fram. Budgeterade medel på cirka 11miljoner 
kronor flyttas således fram till år 2015.  

En förstudie är påbörjad för att tillgodose Landstinget Dalarnas önskan om att etablera 
helikopterambulansverksamhet, vilket innebär om- och tillbyggnad för en helikopterhangar belägen 
på Mora Siljans flygplats. 

Socialnämnden har gjort en utredning gällande behovet av särskilda boenden för äldre som baseras på 
hur befolkningens åldersstruktur förväntas utvecklas framåt över en längre tidsperiod. Det innebär att 
runt 30-48 nya boendeplatser måste skapas från år 2016 genom en nybyggnation av ett äldreboende 
som planeras påbörjas under våren 2015. 

En förstudie om ett nytt snösystem mellan Prästholmen och Hemus är beslutad där kommunen tecknat 
avtal med Orsa Grönklitt samt Vasaloppet om arbete med tidig snö.  

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.  
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RESULTATBUDGET 
 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Verksamheternas netto −960 857 −1 022 387 −1 046 032 −1 070 032 −1 095 432 

Avskrivningar −45 723 −49 000 −49 000 −50 000 −50 000 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

−1 006 580 −1 071 387 −1 095 032 −1 120 032 −1 145 432 

      

Skatteintäkter 812 993 827 399 874 212 905 754 940 217 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

232 598 240 668 228 890 233 773 234 247 

Finansiella intäkter 10 343 14 300 2 730 2 730 2 730 

Finansiella kostnader −19 305 −11 300 −5 300 −5 400 −5 500 

NETTOINTÄKTER 1 036 629 1 071 067 1 100 482 1 136 857 1 171 694 

      
ÅRETS RESULTAT 30 049 −320 5 450 16 825 26 262 

Därav till pensioner, 
öronmärkning i EK 

−18 000 0 0 −6 000 −6 000 

      
ÅRETS RESULTAT 12 049 −320 5 000 10 825 20 262 
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INVESTERINGSBUDGET 
 Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2013  

Prognos 
2014 

Budget 
2015 

Plan 2016 Plan 2017 Finans-
form* 

Investeringsram    70 000 55 000 70 000 70 000  
Planerade/prognos investeringsprojekt    86 500 129 400 59 000 30 000  

Investeringar i planeringsfas:        

Genomfart 86 000 966 0    Sk 

Centrumutveckling 30 000                  1 000 20 000 9 000  Sk 

Brandstation, nybyggnad 70 000 948 0  40 000 30 000 Sk 

Noret GC-tunnel 7 800                       1 000 6 800   Sk 

Utbyggnad flygterminal 11 250                 1 500 9 750   Avg 

Helikopterhangar 20 000  0 20 000   Avg 

Nytt äldreboende 40 000  0 30 000 10 000  Avg 

Nya VA-planer    ? ? ? Sk 

Snösystem Hemus        
Summa  265 050 1 914 3 500 86 550 59 000 30 000  

Investeringar i genomförandefas:         

Resecentrum  27 300 8 300 19 000    Sk 

Energitjänsteprojekt (EPC) 60 000 19 400 23 200 20 000   Intern 

Digitala vägtavlor 2 800  2 800    Sk 

Stadsnätsutbyggnad  75 249 7 450    Avg 

Basbrandbil 3 250  3 250    Sk 

Ismaskin i Mora ishall 900  900    Avg 

Mobilt golv i Mora ishall 2 000  2 000    Avg 

Summa 96 250 102 949 58 600 20 000 0 0  

Löpande investeringar:        

Nya gång- cykelvägar   1 050 2 000   Sk 

Övr infrastrukturinvesteringar   7 650 5 000   Sk 

Fastighetsinvesteringar    3 200 2 000   Sk 

IT-utrustning gem nämnd   6 500 7 850   Sk/avg 

Inventarier nämnder   6 000 6 000   Sk 

Summa    24 400 22 850 0 0  

Totalt   86 500 129 400 59 000 30 000  

Varav:        

Skattefinansierad    51 450 46 800 49 000 30 000  

Avgiftsfinansierad    11 850 62 750 10 000 0  
Internfinansierad (EPC)   23 200 20 000    
*: Sk = Skattefinansierad, Avg = Avgiftsfinansierad 

Vi föreslår att ytterligare 11 650 tkr av investeringsutrymmet för skattefinansierade investeringar tas i 
anspråk enligt följande: 

Gång- och cykelvägar 
6 800 tkr avsätts för genomförandet av tidigare beslutad gång- och cykeltunnel under rv 70.  

Det handlar om att skapa en säkrare skolväg mellan Rödmyren/Hinriksheden och Noretskolan, och att 
binda samman handelsområdet i Noret med bostadsområdena. 
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2 000 tkr avsätts för att bygga en gång- och cykelväg mellan Färnäs och Nusnäs för bättre miljö och 
trafiksäkerhet. 

Den gemensamma IT-nämnden 
Den gemensamma IT-nämnden föreslås få en utökad investeringsram från 2 000 tkr till 7 850 tkr, varav ca 
40%, 3 100 tkr är att betrakta som avgiftsfinansierat i och med att de finansieras av tjänsteköp från Orsa 
och Älvdalens kommuner.  

IT-nämndens kostnader tas ut via tjänstekatalog och uppdragsersättning från nämnder/styrelser i hela 
samverkansområdet (Mora, Orsa, Älvdalen) i proportion till nyttjandet. Eftersom nämndens 
investeringsbehov är helt efterfrågestyrd finns egentligen ingen anledning att ens sätta något tak för 
nämndens investeringar, annat än möjligen ur en likviditetsmässig aspekt. Hur mycket som ska satsas på 
IT för verksamheternas olika behov är en fråga för respektive nämnd och detta styr därför helt och hållet 
IT-nämndens behov av investeringar. 

Beredskap för VA-investeringar 
Utan att kunna värdera påverkan på investeringsramarna under åren 2015-2017 vill vi också poängtera att 
medel för nya VA-planer kommer att krävas enligt åläggande från Länsstyrelsen och utarbetandet av VA-
plan. Kommunen måste ha en beredskap att hantera dessa investeringar om inte kostnaderna ska drabba 
enskilda abonnenter. 
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DRIFTSBUDGET 

 
Bokslut 

2013 
Budget 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Alternativ 

2015 Differens Plan 
2016 

Plan 
2017 

Skatteintäkter 817 412 837 891 826 548 870 972 870 972 0 905 754 940 217 
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 178 533 175 094 178 881 173 460 173 460 0 183 560 189 480 
Kostnadsutjämning −17 355 −3 374 −5 395 −9 760 −9 760 0 −9 760 −9 760 
Regleringsbidrag/avgift 9 154 3 137 4 636 3 637 3 637 0 −1 530 −6 976 
Strukturbidrag 2 250 4 080 4 316 4 320 4 320 0 4 320 4 320 
Införandebidrag 0  0 0 0 0 0 0 
LSS-utjämning 16 368 15 909 14 585 13 590 13 590 0 13 590 13 590 
Prel kommunal fastighetsavgift 43 648 42 678 43 645 43 593 43 643 50 43 643 43 643 
Slutavräkningar −4 419 0 851 3 240 3 240 0 0 0 
Summa skatter och 
statsbidrag 1 045 591 1 075 415 1 068 067 1 103 052 1 103 102 50 1 139 577 1 174 514 

         Finansiella intäkter 10 343 2 600 14 300 2 730 2 730 0 2 859 2 859 
Finansiella kostnader −19 305 −5 700 −11 300 −5 300 −5 300 0 −6 667 −6 667 
Strukturåtgärder 0 −9000 0 −5 000 −8 000 −3 000 −8 000 −8 000 
Avskrivningar −45 723 −49000 −49 000 −49 000 −49 000 0 −50 000 −50 000 
Kapitalkostnader 77 691 76000 76 000 77 000 77 000 0 77 000 77 000 
Lönereserv 0 −20000 0 −20 000 −20 000 0 −40 000 −60 000 
Planeringsreserv 0 −18800 0 0 0 0 −4 000 −4 000 
Personalomkostnad 197 084 205000 205 000 212 000 212 000 0 219 000 225 000 
Arbetsgivaravgift −161 672 −167000 −167 000 −174 000 −174 000 0 −179 000 −185 000 
Förändring pensionsavsättning −3 638 −3100 −3 100 −3 300 −3 300 0 −3 300 −3 700 
Årets intjänade, individuellt avs −30 840 −31000 −31 000 −32 000 −32 000 0 −34 000 −36 000 
Pensionsutbetalningar −24 869 −24000 −25 000 −25 000 −25 000 0 −26 000 −28 000 
Förändring semesterlöneskuld 1 372 0    0   Summa övriga poster 443 −44 000 8 900 −21 870 −24 870 −3 000 −52 108 −76 508 
Totalt intäkter 1 046 034 1 031 415 1 076 967 1 081 182 1 078 232 −2 950 1 087 469 1 098 006 
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NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR 

 
Bokslut 

2013 
Budget 

2014 
Prognos 

2014 
KS försl 

2015 
S-budget 

2015 Differens Plan 2016 Plan 2017 
 -Revisorerna −467 −909 −909 −909 −909 0 −909 −909 
 -Kommunstyrelsen −78 181 −85234 −87 504 −91292 −89292 −2000 −89292 −89292 
 -Valnämnd −66 −365 −65 −165 −65 −100 −65 −65 
 -Servicenämnd för IT  105 0 0 0 0 0 0 0 
 -Räddningstjänsten −17 409 −17223 −18 223 −16945 −16 945 0 −18 163 −18 163 
 -Byggnadsnämnden −9 605 −10315 −10 820 −10 895 −10 895 0 −10 895 −10 895 
 -Tekniska nämnden −52 135 −55063 −61 279 −59 419 −59 419 0 −59 419 −59 419 
 -Kulturnämnden −27 403 −27795 −25 439 −25 559 −25 559 0 −25 559 −25 559 
 -Miljö o hälsoskyddsnämnd i 
Orsa −3 644 −3740 −3 830 −3 995 −3 995 0 −3 995 −3 995 
 -För- o grundskolenämnden −313 752 −301912 −323 682 −323 442 −320 442 −3 000 −321 442 −321 442 
 -Gymnasienämnden −101 241 −92746 −101 646 −95 489 −94 489 −1 000 −93 489 −93 489 
 -Socialnämnden −426 925 −414771 −440 379 −438 622 −441 722 3 100 −436 622 −436 622 
 -Kapitalkostnader mot 
finansförv. 14 738 −10000 −3 511 −9 000 −9 000 0 −11 000 −12 000 
Summa nämnder −1 015 985 −1 020 073 −1 077 287 −1 075 732 −1 072 732 −3 000 −1 070 850 −1 071 850 
         Bruttoresultat 30 049 11 342 −320 5 450 5 500 −50 16 619 26 156 
Pensionsavsättningar mot 
eget kapital −18 000 −6 000 0 0 0 0 −6 000 −6 000 
Nettoresultat 12 049 5 342 −320 5 450 5 500 −50 10 619 20 156 
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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. 
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