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Kommunal utvecklingsfond för samhällsviktig infrastruktur
Likvärdig standard på service i kommunens alla delar är viktig för att bibehålla 
befolkningen. När servicen försämras i ytterområdena händer det att folk känner sig 
tvungna att flytta, husen säljs och blir fritidshus för människor som bor (och skattar) i andra 
kommuner eller länder. Därmed minskar det kommunala skatteunderlaget som ska 
finansiera den kommunala servicen. 

För drygt 50 år sedan genomfördes en kommunreform då många kommuner slogs ihop 
till större enheter. Så även i vår bygd då Sollerön, Venjan, Våmhus och Mora blev en 
storkommun. En bärande anledning till den sammanslagningen var att man insåg att man i 
framtiden inte skulle klara en rimlig kommunal service till medborgarna om kommunerna 
var för små. I dag har vi liknande problem att hålla en bra standard på den kommunala 
servicen i kommunens ytterområden vilket innebär en avfolkning i samband med att 
samhällsviktig infrastruktur minskar eller försvinner på det lokala planet. Fastigheterna 
övergår till att bli fritidshus med nya ägare som är skrivna utanför kommunen och därmed 
inte betalar skatt i vår kommun. Det innebär i förlängningen att om det endast är 
skattekollektivet i kommunen som ska finansiera och upprätthålla den samhällsviktiga 
infrastrukturen så blir det betungande för skattebetalarna i Mora. För att långsiktigt klara av 
att finansiera en bra standard på servicen i hela kommunen bör man undersöka nya 
metoder till finansiering. En möjlig metod är att använda den kommunala 
fastighetsavgiften till att stimulera till en utveckling i hela kommunen. Den kommunala 
fastighetsavgiften är en avgift som alla ägare till fastigheter betalar varje år och där 
avgiften tillfaller den kommun där fastigheten är belägen. Dvs. det är oberoende av var 
ägaren är bosatt. För Mora kommun är den kommunala fastighetsavgiften ca: 65 miljoner 
kronor/år för närvarande (år 2022). 

Om vi i Mora kommun bildar en utvecklingsfond där det årligen avsätts pengar från den 
kommunala fastighetsavgiften att användas till att bevara och utveckla samhällsviktig 
infrastruktur i hela kommunen bör det gå att få de boende delaktiga i den lokala 
samhällsutvecklingen. Genom att bilda samfällighetsföreningar eller liknande samägda 
föreningar där de lokala fastigheterna är delaktiga, skulle det vara kommunalrättsligt 
möjligt för dessa att söka medel ur fonden till gemensamma och kollektiva investeringar i 
samhällsviktiga investeringar. Fonden kan också vara ett redskap för att genomföra det 
hållbara Mora.  

Med ovan anförda föreslår vi 

att Mora kommun bildar en kommunal utvecklingsfond för samhällsviktiga investeringar 

att kommunen årligen avsätter en viss andel pengar av den kommunala fastighetsavgiften 
till denna fond 

att kommunen upprättar ett regelverk för ändamålet med inriktning på långsiktigt hållbara 
investeringar i hela kommunen 

Mora den 5 december 2022 
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