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VI VILL RUSTA MORA FÖR FRAMTIDEN! 

 
Mora har en fantastisk historia och ett rikt kulturarv att förvalta och utveckla. Människorna i dessa bygder har 
alltid varit kreativa och självständiga. I den mylla som den svenska modellen utgör har näringsliv och 
innovationskraft genom decennierna utvecklat Mora till ett tydligt regioncentrum för norra Dalarna. 

Vi står nu delvis inför en ny era. Industrisamhället, baserat på tillverkning och ingenjörskonst, håller obevekligt 
på att ställa om till ett informations- och upplevelsesamhälle där information, kunskap och ”det goda livet” 
värderas högt. 

Mora har fantastiska förutsättningar att utvecklas även i denna nya era. Vi har naturen, vi har handeln, vi har 
aktiviteterna och upplevelserna. Men vi har också ett brett näringsliv med allt från naturnära jord- och skogsbruk 
till högteknologisk industriproduktion och en mängd tjänsteföretag att serva företag och offentlig förvaltning. 

Kommunen och den omgivande regionen är också stor nog att ha goda förutsättningar att erbjuda medborgarna 
en god offentlig service i form av skola, omsorg och vård. Vi har ett väl fungerande akutsjukhus. Men vi har 
också fått kämpa hårt, och ibland förlorat, för att behålla en del av medborgarna mycket efterfrågad offentlig 
service. 

Utmaningar saknas inte. Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre och fler barn, samtidigt som 
andelen förvärvsarbetande sjunker, innebär större behov av äldreomsorg och ställer högre krav på skolan, 
samtidigt som skatteunderlaget minskar. Detta kräver en stark och tydlig politisk ledning och en 
tjänstemannaorganisation med hög leveransförmåga. 

Med denna kommunplan lägger vi grunden för detta arbete. Vi försöker inte genomföra några stora, omvälvande 
reformer i det relativt korta perspektiv som en treårsplan innebär, men vi vill skapa förutsättningar och 
”andrum” för att ta fram en långtidsplan mot 2030 och sakta men säkert styra verksamheten mot högre kvalité 
och långsiktig hållbarhet.  

 

Lennart Sohlberg 
oppositionsråd 
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VÅR VISION FÖR MORA 
Vår vision är att Mora ska vara ett tydligt och starkt regioncentrum för norra Dalarna. Attraktivt för människor 
och företag, med ett brett utbud av upplevelser, handel, bostäder, sjukvård, arbets- och utbildningsmöjligheter, 
och där trygghet och närhet skapar trivsel och god livskvalitet för alla. 

VÅR VÄRDEGRUND 
Socialdemokraterna är ett politiskt parti som står för frihet, jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde! 

Frihet – för att alla ska kunna säga och göra det man vill, utan risk för liv, jobb och hälsa, så länge det inte 
inskränker på någon annans fri- eller rättigheter. 

Jämlikhet – för att alla, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller ekonomi, ska ges samma möjligheter 
till utbildning, jobb, ekonomisk utveckling och samhällets service. 

Solidaritet – för att vi alla tillsammans, på olika sätt, stöttar dem av oss som på grund av sjukdom, arbetslöshet 
eller andra omständigheter har det svårt. 

Alla människors lika värde – för att alla människor föds lika, men växer upp med olika sociala, ekonomiska 
och kulturella förutsättningar, förutsättningar som inte i något avseende definierar en människas värde! 
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VÅRA PRIORITERINGAR FÖR 2019-2021 
Skola och omsorg har problem och utmaningar att ta itu med. Utan en stark ekonomi, god planering och en 
personal som trivs kommer Mora få svårt att möta framtiden.  

Vi behöver en plan för framtiden 
De ekonomiska förutsättningarna för kommunerna har de senaste åren varit goda. Detta kan dock ändras snabbt 
efter höstens riksdagsval. Oavsett det står vi inför en gigantisk utmaning i att klara omställningen till ett fossilfritt 
energisystem och att hantera de utmaningar klimatförändringarna ställer oss inför och som nu börjar bli allt mer 
uppenbara. 

Allt planeringsarbete de kommande två-tre åren måste därför inriktas på att skaffa långsiktigt hållbara planer för 
skola, äldreomsorg, kompetensförsörjning och infrastruktur, liksom för klimat- och energiomställning, 
bostadsförsörjning och annan fysisk planering. Lika viktigt är att all denna långtidsplanering samordnas och ges 
en bred förankring i politiken och bland Moras medborgare. 

Detta arbete måste ske inom ramen för den planering som ändå måste göras. Några särskilda 
ekonomiska resurser ska inte behöva avsättas för detta. 

Skolan måste få möjlighet att utvecklas 
Politiken måste sluta detaljstyra i skolan! Vi ska istället skapa de organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningarna att åstadkomma långsiktig förbättring av resultat och kvalitet. En rejäl omstöpning av 
högstadiet står högt på agendan. 

Därför satsar vi ytterligare nära 4,7 miljoner på För- och Grundskolenämnden för förebyggande 
insatser och stöd till elever med behov av särskilt stöd, en ramhöjning som också ligger kvar 
under planperioden. 

Personalen måste trivas och må bra 
För att höja kvalitén i omsorgen vill vi göra kommunens arbetsplatser attraktivare, bland annat genom att 
prioritera ökad grundbemanning i både äldre- och barnomsorgen. Därigenom motverkar vi stress och 
sjukskrivningar och fler kommer att orka och vilja jobba heltid. 

Därför satsar vi ytterligare 3,8 miljoner på Socialnämnden för personalutvecklande åtgärder 
(fortbildning, heltid, fler fasta tjänster, motverka sjukskrivning), plus ytterligare 3 miljoner år 2020 
och 2 miljoner år 2021. 

Vi ökar också på posten ”Omställningsmedel” med 1 miljon för en utredning av ökad 
grundbemanning inom äldreomsorg och barnomsorg. 

Stopp för förfallet av våra fastigheter, gator och vägar 
Underhållet av kommunens fastigheter, gator och vägar har i många år fått stå tillbaka. Det är angeläget att vi nu 
värdesäkrar våra investeringar och höjer standarden inte minst på våra cykelvägar. 

Därför fördubblar vi investeringarna för underhåll av gator och vägar till 10 miljoner varje år under 
planperioden för att snabbare minska den stora ”underhållsskulden”. 

Kapitalkostnadsbudgeten för underhåll av gator och vägar ökas också i konsekvens med detta. 
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VERKSAMHETSPLAN MED MÅTT OCH MÅL 2019-2021 
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. 

Indelningen av de strategiska målen följer i stort den indelning efter målområden och 
strategiska mål som återfinns i majoritetens verksamhetsplan. I några fall har vi ändrat 
beskrivningen av det strategiska målet och/eller måttet och/eller föreslagna effektmål. I andra 
fall har vi helt strukit eller lagt till andra, såväl strategiska mål som mått och effektmål. 

Vi har också valt att lägga in resultatet 2017 som referensvärde där så varit möjligt. 

Observera också det av oss tillagda målområdet ”Attraktiv arbetsgivare” med tillhörande 
strategiska mål och åläggande. 

Vi vill också betona att vi vid kommande revidering är ödmjuka inför möjligheterna att hitta andra mått och 
nivåer på effektmålen som bättre styr mot den önskade utvecklingen. 

MÅLOMRÅDE: TILLVÄXT OCH UTVECKLING 

Strategiskt mål: Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen 
Åläggande Kommunstyrelsen: Mora ska ta ansvar för regionens utveckling 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Förvärvsfrekvens i Mora kommun 82,5% 
(2016) 83% 83% 83% 

Företagsklimatet SKLs insikten (NKI) 71 80 82 85 

Servicemätning, bemötande (NKI) 73 80 82 85 

Åläggande Kommunstyrelsen: Skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Antal påbörjade nyproducerade lägenheter (st) 40 70 70 70 

Strategiskt mål: Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande 
Åläggande Kommunstyrelsen: Medborgarna skall ges möjlighet att delta i kommunens utveckling 

 
Mått 

Resultat 
2016 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Medborgarnas upplevda möjlighet till påverkan i kommunens 
verksamheter (SCB/NII jämna år) 41 - 45 - 

Medborgarnas upplevelse av kommunens information kring 
kommunens verksamheter (SCB/NII jämna år) 56 - 60 - 

Strategiskt mål: Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum 
Åläggande Kulturnämnden: Moras kulturliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med 
lyskraft och med möjlighet till eget engagemang 
 
Mått 

Resultat 
2016 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Tillgång till kulturevenemang (SCB/NRI jämna år) 5,8 - 6,5 - 

Möjligheter att utöva fritidsintressen (SCB/NRI jämna år) 7,9  8,0  
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MÅLOMRÅDE: LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Strategiskt mål: Moras för- och grundskola ska ge alla elever bästa möjliga förutsättningar 
för ett gott liv 
Åläggande För- och Grundskolenämnden: Läsförståelse och studieresultat ska förbättras. 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Andel elever som kan läsa faktatext efter årskurs 3 – Siris 95,7% 98% 100% 100% 

Andel elever behöriga att söka till något av gymnasiets nationella 
program (yrkes- eller studieförberedande) – Siris 78,2% 82% 85% 88% 

Åläggande För- och Grundskolenämnden: Strategiska insatser med syfte att stärka elevernas fysiska 
och psykiska hälsa. 

 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Antal timmar planerad fysisk rörelse per vecka/läsår, utöver 
läroplanens gymnastikämne - ? ? ? 

Andel elever som får ett elevhälsosamtal varje läsår - 85% 90% 100% 

Strategiskt mål: Mora ska ha en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet  
Åläggande Gymnasienämnden: Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential  
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Andel elever med examen från högskoleförberedande program inom 
3 år – Siris 72,0% 75% 77% 79% 

Andel elever med examen från yrkesprogram inom 3 år – Siris 79,7% 83% 85% 87% 

Åläggande Gymnasienämnden: Mora Gymnasium ska vara en attraktiv gymnasieskola i regionen 

 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Andel förstahandssökande till Mora Gymnasium från kommuner i 
förvaltningsområdet – egen statistik 68,3% 71% 73% 75% 
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MÅLOMRÅDE: LIVSKVALITET FÖR ALLA 

Strategiskt mål: Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög 
kvalitet 
Åläggande Socialnämnden: Brukare/anhöriga ska känna sig trygga och nöjda med den vård och 
omsorg som ges 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Andel äldre som är mycket eller ganska nöjda inom hemtjänst – 
Kolada 87% 92% 95% 95% 

Andel äldre som är mycket eller ganska nöjda inom särskilt boende – 
Kolada 75% 85% 90% 90% 

Åläggande Socialnämnden: Vården av multisjuka äldre ska samordnas och kvalitetssäkras 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Andel personer med registrering i Palliativa registret 64% 90% 90% 90% 

Andel brukare som har riskbedömts i Senior Alert 34% 100% 100% 100% 

Strategiskt mål: Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla 
Åläggande Kommunstyrelsen: Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen. 
 
Mått 

Resultat 
2016 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Medborgarnas upplevda trygghet (SCB/NMI jämna år) 61 - 72 - 

 

MÅLOMRÅDE: VÅR HÅLLBARA KOMMUN 

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 ska 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 Kommunstyrelsen: Mora kommun ska skapa förutsättningar för ett hållbart resande 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor (SCB/NRI 
jämna år) 

4,4 
(2016) - 5,0 - 

Trafikarbetet med cykel ska öka  
(mått och mätmetod måste utvecklas) – ? ? ? 

Åläggande Tekniska nämnden och Morastrand AB: Koldioxidutsläppen från energianvändningen i 
kommunkoncernens byggnader ska varje år minska jämfört med föregående år 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mängden koldioxid från energianvändningen i kommunkoncernens 
fastigheter (i ton) 1 043 950 900 850 
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Åläggande samtliga nämnder och bolag: Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens resor ska varje 
år minska jämfört med föregående år 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Mängden koldioxid från resor i kommunkoncernen (i ton) 649 450 420 390 

Andel miljöbilar i koncernens personbilspark 64% 75% 85% 95% 

Strategiskt mål: Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk 
hushållning 
Åläggande samtliga nämnder: Kostnadseffektiv verksamhet och organisation 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Årets resultat i andel av skatter generella statsbidrag (långsiktigt 
>2%) 3,7% 1,9% 1,9% 2,1% 

Låneskuld i koncernen (inklusive bolag) per invånare (kr) 45 921 <65 000 <65 000 <65 000 

 

MÅLOMRÅDE: ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

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 Kommunstyrelsen: Nämnderna ska prioritera rekrytering av personal och i det arbetet 
prioritera satsningar på personal före andra satsningar. 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid 7,2% 6,0% 5,0% 4,0% 

Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst 67% 70% 80% 85% 

Åläggande Kommunstyrelsen: Kommunens löner skall vara jämställda och rättvisa. 
 
Mått 

Resultat 
2017 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Differensen mellan tillsvidareanställda mäns och kvinnors medellön i 
procent av männens medellön – alla yrken 6,4% 6,1% 5,8% 5,6% 
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EKONOMIN 
• Ändringar i drift- och investeringsbudgeten gentemot majoritetens förslag är grönmarkerade i de 

efterföljande tabellerna. 
• Investeringar som eventuellt kan låne- eller externfinansieras i enlighet med förslaget till ny ägande- och 

finansieringsprincip nedan har rosa-markerats i tabellen för investeringar. 
• Observera att vi förutom prognos för 2018 också redovisar budget 2018 i tabellerna för jämförelsens 

skull. 

Drift- och resultatbudget 
Kulturnämnden: 
27 000’ = 31’ mer i driftbudget för kapitalkostnaden arkivhyllor i investeringsbudgeten. 

För- och grundskolenämnden: 
365 000’ = 4 281’ mer i driftbudget för förebyggande insatser och stöd till elever med behov av särskilt stöd, en 
ramhöjning som också ligger kvar under planperioden. 

Socialnämnden: 
517 000’ = 3 800’ mer i driftbudget för personalutvecklande åtgärder (fortbildning, heltid, fasta tjänster motverka 
sjukskrivning), plus 3 000’ år 2020 och plus ytterligare 2 000’ år 2021. 

Kapitalkostnader för planerat underhåll väg: 
1 000’ = 500’ mer i driften pga av ökad investering i vägunderhåll. Konsekvensökning under resten av 
planperioden. 

Omställningsmedel: 
6 000’ = 1 000’ mer för utredning av ökad grundbemanning inom äldreomsorg och barnomsorg. 

Investeringsbudget 
Ny ägande- och finansieringsprincip: 

Fastigheter och andra investeringar för kommunens kärnverksamheter såsom skola, bibliotek och socialtjänst, 
inklusive administration, ska så långt som möjligt ägas och förvaltas av kommunen. 

Normalt ska bostäder inte ägas av kommunen utan av allmännyttan eller privata bostadsbolag. Detta ska gälla 
även äldreboenden, serviceboenden, etc, där vi dock förordar det kommunala bostadsbolaget eller 
hyresgästkooperativ som ägare. 

Idrotts- och fritidsanläggningar kan också ha idrottsföreningar eller eventuellt andra externa intressenter som 
ägare. 

Vid finansiering av ”framtida nyttigheter”, exempelvis nya skolor, nytt bibliotek eller andra helt nya 
verksamhetslokaler, ska lånefinansiering kunna prövas om investeringen inte ryms inom den egenfinansierade 
investeringsramen (avskrivningar + årets resultat) och om investeringen bedöms som mycket viktig för 
verksamhetens möjlighet att bedrivas effektivt och med god kvalitet. 

Likaså ska lånefinansiering alltid kunna övervägas för investeringar i lokaler med externa hyresgäster med 
långsiktiga hyresavtal. 

I samband med nyinvesteringar ska alltid en tydlig plan för avveckling av onyttiggjorda 
investeringar göras! 

Finansieringsbehov: 

Finansieringsbehovet (utöver avskrivningar + resultat) för 2019 ligger på knappt 90 miljoner i vårt förslag med 
1,9% resultatnivå. Lånefinansieras den eventuella ombyggnaden av ishallen minskar glappet till 30 miljoner. 

Ändring gällande inventarier nämnder: 

4 100’ = 250’ mer i investeringsmedel för arkivhyllor till kulturnämnden. 

Ändring gällande planerat underhåll av gator och vägar: 

10 000’ = 5 000’ mer varje år under planperioden för att snabbare minska ”underhållsskulden”. Ökade 
kapitalkostnader med anledning av detta är medräknat i vår driftbudget. 
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NÄMNDERNAS NETTORAMAR OCH DRIFTKOSTNADER 
 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget  
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Nämndernas nettoramar  
 

- Revisorerna −904 −909 −909 −909 −909 −909 
- Kommunstyrelsen −96 282 −85 199 −83 736 −99 288 −80 969 −80 969 
- Valnämnd −12 −200 −200 −200 −15 −15 
- Servicenämnd för IT  0 0 1 212 0 0 0 
- Mora Brandkår −17 887 −18 015 −18 218 0 −18 264 −18 264 
- Byggnadsnämnden −10 836 −11 516 −11 911 −11 776 −11 776 −11 776 
- Tekniska nämnden −55 426 −56 825 −65 555 −52 223 −52 223 −52 223 
- Kulturnämnden −26 555 −26 609 −27 329 −27 000 −27 000 −27 000 
- Miljö o hälsoskyddsnämnd i Orsa −4 789 −4 195 −4 582 −4 782 −4 395 −4 395 
- För- o grundskolenämnden −360 167 −354 235 −366 760 −365 000 −365 000 −365 000 
- Gymnasienämnden −91 142 −88 239 −92 988 −92 407 −92 407 −92 407 
- Socialnämnden −498 148 −503 181 −551 262 −517 000 −520 000 −522 000 
- Kapitalkostnader mot finansförv. −4 734 −5 000 −2 337 −16 900 −16 900 −16 900 
- Kapitalkostn planerat underhåll väg    

−1 000 −3 000 −4 000 
- Kapitalkostn planerat underhåll 
fastigh 

 
−500 −500 −1 500 −2 500 −3 500 

- Finans verksamhet   
2 800    

Summa nämnder −1 166 882 −1 154 623 −1 222 275 −1 189 985 −1 195 358 −1 199 358 
  

Finansförvaltningen 
 

- Strukturåtgärder 1 000 0 0 0 0 0 
- Kapitalkostnader 75 095 69 602 68 230 65 000 73 600 75 600 
- Lönereserv 2 995 −17 543 2 856 −16 000 −38 000 −60 000 
- Omställningsmedel 0 0 0 −6 000 −4 000 −4 000 
- Digitaliseringsmedel 0 0 0 −5 000 −5 000 −5 000 
- Hållbarhetsmedel 0 0 0 −5 000 −5 000 −5 000 
- Internhyra att fördela 0 0 0 −700 −700 −700 
- Personalomkostnad 246 647 253 000 257 600 273 000 281 000 290 000 
- Arbetsgivaravgift −203 152 −208 000 −208 000 −218 000 −225 000 −232 000 
- Förändring pensionsavsättning −1 493 −6 000 −2 500 −6 200 −8 000 −8 000 
- Årets intjänade, individuellt avs −38 442 −38 100 −38 100 −40 200 −42 100 −44 200 
- Pensionsutbetalningar −27 684 −29 000 −29 000 −30 000 −31 000 −31 000 
- Förändring semesterlöneskuld −7 307 0     

Summa finansförvaltning 47 659 23 959 51 086 10 900 −4 200 −24 300 
  

Verksamhet och finans netto −1 119 223 −1 130 664 −1 171 189 −1 179 085 −1 199 558 −1 223 658 
  

ÅRETS RESULTAT 44 166 30 413 258 20 432 28 298 32 505 
Resultat i % av skatt o statsbidrag 3,7 % 2,5 % 0,0 % 1,6 % 2,2 % 2,5 % 
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INVESTERINGSBUDGET 
 

Total 
budget 

Förbrukat 
tom 2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Investeringsram (budgeterat resultat+avskr)   
82 413 51 758 74 432 83 798 89 005 

Planerade/igångsatta 
investeringsprojekt 

  
107 700 92 250 136 940 198 510 157 260 

Finansieringsbehov   
25 287 40 492 62 508 114 712 68 255 

  

Investeringar i planeringsfas 
 

Genomfart 87 000 966   
1 000 29 000 30 000 

Nya särskilda boenden 80 500    
500 40 000 40 000 

Gemensam 7-9 skola enligt utredning 260 500    
500  

0 
Gymnasieskola enligt utredning 300 500     

500  

Arenautveckling 60 000    
15 000 45 000  

Kommunala kök 60 000    
2 000 13 000 15 000 

Rullskidbana, snösystem, mm i Hemus 30 000     
15 000 15 000 

Summa i planeringsfas 878 500 
   

19 000 142 500 100 000 
  

Investeringar i genomförandefas 
 

Ny brandstation 85 000 5 000 35 000 27 000 53 000   

Flytt av Arbete och Utveckling 7 000 1 000 7 000 500 1 000   

Centrumutveckling fas 2 19 000 500 19 000 20 500    

Utbyggnad förskolan (förskoleplan krävs) 18 000 100 3 000 4 500 9 200 7 000 14 000 
Inflygningsljus o viltstängsel (Mora 
flygplats) 

8 000 1 000 4 000 250 2 000 4 750  

Stadsnätsutbyggnad 10 000 137 000 7 000 7 000 3 000 1 000 1 000 
Summa i genomförandefas 147 000 

 
75 000 59 750 68 200 12 750 15 000 

  

Löpande investeringar 
 

Nya gång - cykelvägar   
2 000 2 000 7 000 3 000 2 000 

Övr infrastrukturinvesteringar   
3 000 2 800 2 800 1 800 1 800 

Övr fastighetsinvesteringar   
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Lokalbehov verksamhet   
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Upprustning centrummiljöer   
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Infrastruktur nätverk IT   
2 500 2 500 3 840 2 460 2 460 

Inventarier nämnder   
3 200 3 200 4 100 4 000 4 000 

Planerat underhåll fastigheter   
13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Planerat underhåll gator och vägar     
10 000 10 000 10 000 

Summa löpande 
  

32 700 32 500 49 740 43 260 42 260 
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SKATTER, STATSBIDRAG OCH FINANSIELLA POSTER 
Bygger på skatteprognos från 2018-10-19 
 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Skatter och statsbidrag 
 

Skatteintäkter 946 055 952 859 953 355 975 124 999 105 1 029 894 
Slutavräkningar −3 066 −3 602 −2 611 0 0 0 
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 196 378 192 259 189 590 196 044 199 492 203 816 
Kostnadsutjämning −10 444 −8 694 −10 033 −10 996 −11 303 −11 620 
Regleringsbidrag/avgift −197 3 071 3 201 8 968 14 140 12 581 
Strukturbidrag 2 267 2 280 2 279 2 285 2 285 2 285 
Tillf stöd flyktingsituationen 0 0 0 0 0 0 
Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 
LSS-utjämning 14 175 16 739 16 949 26 813 26 813 26 813 
Prel kommunal fastighetsavgift 44 665 53 358 52 910 53 764 53 764 53 764 
Byggbonus 2 581 0 1 000    

Välfärdsmedel 7 792 6 657 6 657 5 385 3 230 0 
Summa skatter och statsbidrag 1 200 206 1 214 927 1 213 297 1 257 387 1 287 526 1 317 533 
  

Finansiella poster 
 

Finansiella intäkter 16 817 4 000 14 500 4 000 4 000 4 000 
Finansiella kostnader −4 993 −5 850 −4 850 −7 870 −8 170 −8 870 
Avskrivningar −48 641 −52 000 −51 500 −54 000 −55 500 −56 500 
Summa finansiella poster −36 817 −53 850 −41 850 −57 870 −59 670 −61 370 
  

Summa  1 163 389 1 161 077 1 171 447 1 199 517 1 227 856 1 256 163 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Socialdemokraterna i Mora 
Box 67 • 792 21 Mora 

0250-59 37 10 
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