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Detta är Moravänsterns 12:e alternativa kommunplan.

En kommunplan visar på hur vi som partier vill styra Mora kommun när man

befinner sig i majoritet. Man ska ha klart för sig att det är en budget. Kvlificerade

gissningar och vi vet redan nu att det kommer att behövas revideringar i November.

Likväl är kommunplanen viktig för att visa partiers visioner över nästa mandatperiod

speciellt i år då det är val.

Här är Moravänsterns visioner:

Det är lika bra att vara ärlig. Vi har glömt att reducera Socialnämndens ram med 0.5

miljoner för minskad driftkostnad om hemtjänsten körde el-bilar istället. Å andra

sidan så vill vi införa ett stödsparkonto på samma summa för att på 2 olika sätt

utveckla våra byar. Resultatet blir totalt sett +-0

35 miljoner vill vi satsa på renovering av Simhallen, då kan den hålla 20-30 år till

istället för att bygga en ny om 10 år.

Vi vill erbjuda den tillsvidareanställda personalen leasingelcyklar som finansieras

genom bruttolönavdrag. Det är ett led i att skapa attraktivare arbetsplats. Dock ska

man vara klar med att detta påverkar likviditeten i kommunen men samtidigt är det

ett sätt att visa uppskattning för vår personal.

Det mest radikala förslaget i år torde dock vara att inrätta ett "snöröjarkonto", Vi vill

lägga 10 miljoner i detta konto av flera skäl. Ett skäl är att Tekniska nämndens

budgetram inte ska påverkas av naturens nycker lika hårt som i år. Detta är medel

som inte får användas till något annat än snöröjning. Det kommer då att finnas

medel vid hårda vintrar och vid milda vintrar så förbättras kommunens resultat.

Även om vi skatteväxlingen inte kommer att ha samma möjlighet att påverka

kollektivtrafiken så anser vi att Mora Kommun ska vara ett kommunicerande kärl

mellan Dalatrafik ock kommunens verksamheter så att kollektivtrafiken kan optimeras

och detta fungerar hyfsat idag. En utvecklingspotensial är att även vara det

kommunicerande kärlet mellan Dalatrafik och näringslivet i kommunen. Vi behöver

optimera kollektivtrafiken så den även passar de som är anställda i de företag som

finns i kommunen.

Sist men inte minst. Ett stort tack till ekonomiavdelningen och övriga tjänstemän

när vi kommer med våra frågor om smått och stort. Ingen nämnd, ingen glömd.

David Örnberg

Ordförande Moravänstern

Moravänsterns ordförande har ordet!
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Politisk plattform 2019 till 2021

Vår politiska vision:
Heltid som norm, Deltid, en möjlighet

Övergripande strategiskt mål:
Ökat antal kommuninnevånare.

Kommunmål

Tillväxt och utveckling.
VVii sskkaallll hhaa eetttt hhåållllbbaarrtt sskkaatttteeuunnddeerrllaagg fföörr vvåårr vväällffäärrdd.. VVii

mmååssttee bbllii fflleerr ii kkoommmmuunneenn oocchh ddåå ffrräämmsstt ii åållddrraarrnnaa 1188--6655

åårr..

Mått: Antal invånare i dessa åldrar.

Mål: Att få en stabil ökning av antal invånare.

UUnnddeerrlläättttaa fföörr mmeeddffllyyttttaannddee aatttt ffiinnnnaa aarrbbeettee ii MMoorraa ggeennoomm

aatttt iinnfföörraa eenn MMeeddffllyyttttaarrlloottss..

Mått: Infört eller inte

Mål: Infört.

MMoorraa kkoommmmuunn sskkaallll fföörr ssiinnaa aannssttäällllddaa vvaarraa eenn aattttrraakkttiivv

aarrbbeettssppllaattss..

Mått: antal anställda i % som anser sig ha ett attraktivt

arbete.

Mål: En årlig ökning med 1% enligt hållbart

medarbetarengagemang index och därmed minskad

sjukfrånvaro.

KKoolllleekkttiivvttrraaffiikk fföörr aallllaa.. HHaannddiikkaappppaannppaassssaaddee hhåållllppllaattsseerr..

Mått: Antal handikappanpassade hållplatser.

Mål: Minst en handikappanpassad hållplats i varje by.

SSttiimmuulleerraa ttiillll öökkaatt kkoolllleekkttiivvttrraaffiikkååkkaannddee ggeennoomm aannllääggggaannddee

aavv ppeennddllaarrppaarrkkeerriinnggaarr vviidd ssttrraatteeggiisskkaa ppllaattsseerr oocchh ii bbyyaarr..

Mått: Antal p-platser.

Mål: En i varje by och vid strategiska platser i Mora.

ÖÖkkaatt aannttaall aarrbbeettssppllaattsseerr oocchh fföörreettaaggsseettaabblleerriinnggaarr..

Mått: Antal arbetsplatser i Mora.

Mål:Nettoökning per år.

SSttööttttaa iinnnnoovvaattiioonneerr oocchh iiddééeerr,, fföörr aatttt ssttiimmuulleerraa oocchh ggee

mmööjjlliigghheetteerr aatttt uuttvveecckkllaa iiddèèeerr..

Mått: Infört

Mål: Ett innovationscentrum i Mora.

ÖÖnnsskkeemmååll aatttt eennttrreepprreennöörreerr oocchh uunnddeerreennttrreepprreennöörreerr ssoomm

aarrbbeettaarr oocchh bbeeddrriivveerr hhaannddeell mmeedd MMoorraa kkoommmmuunn fföölljjeerr

ssvveennsskkaa kkoolllleekkttiivvaavvttaall..

Mått: Antal företag med kollektivavtal.

Mål: Att alla företag följer kollektivavtalen.

DDiirreekkttiivv ttiillll uupppphhaannddlliinnggsseennhheetteenn aatttt bbeeddrriivvaa eenn fföörreennkkllaadd

uupppphhaannddlliinnggsspprroocceessss ssåå aatttt äävveenn llookkaallaa oocchh mmiinnddrree fföörreettaagg

kkaann lläämmnnaa aannbbuudd..

Mått: Andelen lokala och mindre företag som lämnar

anbud.

Mål: Ökat antal.

Livskvalitet för alla
IInnvveenntteerraa oocchh bbyyggggaa mmeedd aalltteerrnnaattiivvaa bbyyggggmmeettooddeerr fföörr llääggrree

bbyyggggkkoossttnnaaddeerr..

Mått: Andel av byggda lägenheter.

Mål: Byggande av billiga lägenheter.

MMoorraassttrraannddss llääggeennhheetteerr sskkaallll uuppppllååttaass ttiillll aallllaa..

Mått: Andelen avvisade hyresgäster.

Mål: Garanterad likabehandling av lägenhetssökande.

KKuunnnnaa ttiillllggooddoossee bbeehhoovveett aavv bbaarrnnoommssoorrgg mmeedd eetttt ttiillllrrääcckklliiggtt

aannttaall ppllaattsseerr..

Mått: Barn i kö.

Mål: Ingen kö till barnomsorgen.

UUttöökkaa ööppppeettttiiddeerrnnaa fföörr aatttt kkuunnnnaa eerrbbjjuuddaa bbaarrnnoommssoorrgg

nnaatttteettiidd..

Mått: Infört eller inte.

Mål: Infört.

SSttöödd ttiillll eellöövveerrkkäännsslliiggaa..

Mått: Ett planlagt område.

Mål: Att det finns ett planlagt område.

BByyggddeeppeenngg.. SSttiimmuulleerriinngg aavv uuttvveecckklliinngg ii bbyyaarrnnaa..

Mått: % av den skattefinansierade investeringsbudgeten.

Mål: 5% av investeringsbudgeten.

PPrroojjeekktt:: GGrruunnddllääggggaannddee ddaattaauuttbbiillddnniinngg fföörr aallllaa..

Mått: Antal startade kurser.

Mål:Genomfört projekt.

HHeemmttjjäännsstt:: EE--hheemmttjjäännsstteerr sskkaa iinnfföörraass ddåå ddeett äärr mmööjjlliiggtt..

Mått: Ökat antal hemtjänstanvändare som använder E-

hemtjänst.

Mål: Ökat användande av e-hemtjänster.

BBeevviilljjaaddee bbooeennddeessttöödd iinnoomm ssoocciiaallppssyykkiiaattrriinn sskkaallll vvaarraa

aavvggiiffttssffrriiaa..

Mått: Infört eller inte.

Mål: Infört.

ÄÄllddrreebbooeennddee iinnoomm LLSSSS..

Mått: Infört eller inte

Mål: Infört.

BBeerreeddsskkaapp fföörr aatttt vviidd bbeehhoovv bbeeddrriivvaa aassyyllbbooeennddee ii kkoommmmuunnaall

rreeggii..

Mått: Infört eller inte.

Mål: Infört.

PPeerrssoonnlliiggaa oommbbuudd fföörr ppssyykkiisskktt ffuunnkkttiioonnssnneeddssaattttaa bbeehhöövveerr

uuttöökkaass mmeedd eenn åårrssaannssttäälllldd..

Mått: Infört eller inte.

Mål: Infört. 3



Livslångt lärande.

VVeerrkkaa fföörr bbyyggggaannddeett aavv eenn ååkk..77--99 sskkoollaa fföörr aallllaa eelleevveerr

vviidd TTiinnggssnnääss..

Mått: Byggd eller inte.

Mål: Byggd.

SSääkkeerrssttäällllaa aatttt ddeenn nnyyaa sskkoollaann bblliirr,, uurr eetttt

hhåållllbbaarrhheettssppeerrssppeekkttiivv,, eenn eekkoonnoommiisskk--eekkoollooggiisskk bbyyggggnnaadd..

TTrrääkkoonnssttrruukkttiioonn oocchh eeggeennpprroodduukkttiioonn aavv eell..

Mått: Byggt eller inte.

Mål:Byggd

DDeenn nnyyaa sskkoollaannss uuttffoorrmmnniinngg sskkaallll vvaarraa ssååddaann aatttt ddeenn

ssääkkeerrssttäälllleerr eenn kkrreeaattiivv,, iinnnnoovvaattiivv oocchh mmooddeerrnn ppeeddaaggooggiikk

bbyyggggdd ppåå ffoorrsskknniinngg oocchh bbeepprröövvaadd eerrffaarreennhheett..

Mått: Infört eller ej.

Mål: Infört.

GGrruunnddsskkoollaannss eelleevveerr sskkaallll ggeess mmööjjlliigghheett ttiillll iinnssiikktt,,

fföörrssttååeellssee oocchh kkuunnsskkaapp oomm oocchh mmööjjlliigghheett ttiillll ssaammaarrbbeettee

mmeedd//mmeellllaann yyrrkkeessggrruuppppeerrnnaa ii sskkoollaannss vvaarrddaagg..

Mått: Infört eller ej.

Mål: Infört.

FFlleerr vvuuxxnnaa nnäärrvvaarraannddee ii sskkoollaannss vvaarrddaagg eexx vvaakkttmmäässttaarree,,

ssttääddppeerrssoonnaall,, sskkoollvväärrddiinnnnoorr,, mmåållttiiddssppeerrssoonnaall oocchh

ffrriittiiddssppeeddaaggooggeerr

Mått: Infört eller inte

Mål: Infört.

SSkkaappaa mmåållttiiddssggllääddjjee,, ggooddaa mmaattvvaannoorr oocchh mmiinnsskkaa

mmaattssvviinnnneett ggeennoomm eeggnnaa ttiillllaaggnniinnggsskköökk oocchh ttrreevvlliigg

sseerrvveerriinnggssmmiilljjöö.. MMööjjlliigghheett aatttt sseerrvveerraa nnäärrpprroodduucceerraatt oocchh

eekkoollooggiisskkaa mmaattvvaarroorr.. DDeettttaa sskkaappaarr äävveenn bbäättttrree

mmåållttiiddsseekkoonnoommii..

Mått: Genomfört eller inte

Mål: Genomfört
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FFöörr aatttt mmiinnsskkaa mmoobbbbnniinngg oocchh ffrräämmjjaa hhäällssaa oocchh rröörreellssee vviillll

vvii aannssttäällllaa ffrriittiiddssppeeddaaggooggeerr ppåå MMoorraass hhööggssttaaddiiuumm..

Mått: Genomfört eller inte

Mål: Genomfört

UUttöökkaadd ssttuuddiieehhaannddlleeddnniinngg ppåå eelleevveerrnnaass mmooddeerrssmmååll..

Mått: Genomfört eller inte

Mål: Genomfört

KKuunnsskkaappssaannppaassssaa uunnddeerrvviissnniinnggssggrruuppppeerrnnaa ii

mmooddeerrssmmåållssuunnddeerrvviissnniinnggeenn ii ggrruunnddsskkoollaann..

Mått: Genomfört eller inte.

Mål: Genomfört.

AAvvvveecckkllaa fföörrsstteelläärraarrssyysstteemmeett oocchh iissttäälllleett uuttvveecckkllaa ddeett

kkoolllleeggiiaallaa ssaammaarrbbeetteett

oocchh lläärraannddeett.

Mått: Genomfört eller inte

Mål: Genomfört

VVeerrkkaa fföörr aatttt aallllaa iinnvvaannddrraarree,, iinnkkll..aassyyllssöökkaannddee sskkaallll ffåå

ttiillllggåånngg ttiillll SSFFII ffrråånn ddaagg eetttt..

Mått: Genomfört eller inte

Mål: Genomfört.

OOmmoorrggaanniisseerraa oocchh nniivvååaannppaassssaa SSFFII uuttbbiillddnniinnggeenn eefftteerr

fföörrkkuunnsskkaappeerr oocchh ttaa bboorrtt ttiimmbbeeggrräännssnniinnggeenn..

Mått: Genomfört eller inte.

Mål: Genomfört.

OObblliiggaattoorriisskk fföörräällddrraauuttbbiillddnniinngg iinnoomm SSFFII..

Mått: Genomfört eller inte.

Mål: Genomfört.

MMiinnsskkaa llöönneeddiiffffeerreennttiieerriinnggeenn ii sskkoollaann..

Mått: Minskat lönegap

Mål: Att löner sätts utifrån utbildning, tjänsteår och ansvar.



Ekonomi, styrning och medarbetare

KKoommmmuunnaall oommssttäällllnniinngg ttiillll eekkoollooggiisskk eekkoonnoommii.. DDvvss.. eenn

eekkoonnoommii ssoomm vveerrkkaarr fföörr eenn eekkoollooggiisskk oocchh hhåållllbbaarr

uuttvveecckklliinngg..

Mått: Andelen hållbara, miljövänliga upphandlingar och

investeringar i %

Mål: En kommunal ekonomi som sätter hållbarhet och

miljö främst.

SSäännkkaa ddeenn kkoommmmuunnaallaa bboorrggeennssaavvggiifftteenn..

Mått: I %

Mål: Sänka till 0,15%.

MMööjjlliiggggöörraa fföörr iicckkee vviinnssttddrriivvnnaa vveerrkkssaammhheetteerr iinnoomm

vväällffäärrddsssseekkttoorrnn..

Mått: Antalet icke vinstdrivna verksamheter.

Mål: Inga vinstdrivna verksamheter i välfärden.

IInnfföörraannddee aavv lliicceennssffrriiaa ooppeerraattiivvssyysstteemm fföörr aannvväännddaarrddaattoorreerr..

Mått: Infört eller ej.

Mål: Licensfritt operativsystem för Mora kommun.

ÅÅtteerrttaa vviinnssttddrriivveenn kkoommmmuunnaall vveerrkkssaammhheett..

Mått: Antal vinstdrivna verksamheter.

Mål: Inga vinstdrivna företag.

KKoommmmuunneenn sskkaallll ssääkkeerrssttäällllaa aatttt kkoommmmuunneennss aarrbbeettssppllaattsseerr

oocchh aarrbbeettssfföörrhhåållllaannddeenn äärr aattttrraakkttiivvaa fföörr aarrbbeettssssöökkaannddee..

Mått: : Ökat antalet sökande till tjänster i Mora kommun.

Mål: Höjd kompetensnivå i kommunen

PPeerrssoonnaalleenn sskkaa hhaa iinnffllyyttaannddee öövveerr sscchheemmaallääggggnniinnggeenn oocchh

oomm ddeett ffiinnnnss mmööjjlliigghheett ttiillll,, fföörrssöökk mmeedd 66 ttiimmmmaarrss

aarrbbeettssddaagg

Mått:

Mål: Försök med 6-timmars arbetsdag införd..
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Vår hållbara kommun.

TTaa ttiillllvvaarraa ssooll oocchh vviinnddeenneerrggii fföörr eetttt hhåållllbbaarrtt MMoorraa ((hhäärr

iinnggåårr hhyybbrriiddlljjuuss))..

Mått: Antal anläggningar/ år.

Mål: Minst en ny anläggning/ år.

FFoorrddoonnssssttrraatteeggii..

Mått: Antal fossilfria fordon i kommunen.

Mål: Alla fordon i kommunkoncernen är fossilfria senast

2025.

VViidd nnyyeexxppllooaatteerriinngg aavv mmaarrkk sskkaallll kkoommmmuunneenn ssääkkeerrssttäällllaa aatttt

ssyyrreepprroodduukkttiioonneenn oocchh bbiinnddaannddeett aavv kkoollddiiooxxiidd mmiinnsstt

bbiibbeehhåållllss oocchh ggäärrnnaa öökkaarr,, ggeennoomm aatttt aannddeelleenn ggrröönnyyttoorr

kkvvaarrssttåårr,, eexxvv.. ggeennoomm ppllaanntteerriinngg aavv ttrräädd..

Mått: Syreproduktion och bindning av koldioxid.

Mål: Ökning av koldioxidbindning och syreproduktion.

ÖÖkkaadd ååtteerraannvväännddnniinngg aavv kkoommmmuunnaallaa mmööbblleerr oocchh aannddrraa

iinnvveennttaarriieerr ggeennoomm aatttt eerrbbjjuuddaa ddeessssaa ttiillll kkoommmmuunniinnvvåånnaarrnnaa..

Mått: Mängden varor som kasseras.

Mål: Minska mängden som kasseras.

AAvvggiiffttssffrrii kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk ii MMoorraa..

Mått: Infört eller ej.

Mål: Infört.

UUttrreeddaa oomm aatttt mmooddeerrnniisseerraa ddeenn sskk

AArrvviikkaammooddeelllleenn vviidd uupppphhaannddlliinngg
Mått:Genomförd utredning eller ej.

Mål: Genomförd utredning

IInnrräättttaa FFiixxootteekk hhooss ""AArrbbeettee oocchh UUttvveecckklliinngg""
Mått: Infört eller inte

Mål Infört

ÖÖkkaa uuttbbuuddeett aavv kkoolloonniillootttteerr
Mått: Fler kolonilotter planlagda

Mål: Ökad användning av kolonilotter

VViidd kkoommmmuunnaall ppaarrkksskkööttsseell aannvväänndd ffoossssiillffrriiaa//eelleekkttiirriisskkaa

mmaasskkiinneerr//ddjjuurrddrraaggnnaa aaggggrreeggaatt

Mått, Infört eller inte

Mål: Infört

MMoorraa kkoommmmuunn bböörr ffrräämmjjaa ssoocciiaallaa fföörreettaagg ggeennoomm aatttt

eefftteerrffrrååggaa ddeerraass ttjjäännsstteerr..

Mått: Andel sociala företag som används

Mål: 100%

TTaa ffrraamm kkrriitteerriieerr fföörr ggrröönn ttuurriissmm ffrråånn bbooeennddee ttiillll AAkkttiivviitteett

Mått:

Mål: Antagna kriterier.



Ekonomi

Resultatbudget
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Leasingcyklar erbjuds tillsvidareanställda med
bruttolönsavdrag. Beräkningen är på 200 cyklar per år
a 20000:- st.

Bygdepeng. För år 2019 hamnar 5% på
4.4 miljoner. Projekt som byborna själv
ska bestämma över.
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FOG samt Tekniska: Kostnaden för
den fria åkningen i Ishallen fördelad
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Open Source: Besparing i Licensavgifter vid
övergång till fritt operativsystem i kommunens
användardatorer. Vissa licenser måste dock
behållas som till exempel för ekonomienheten.



Kommunens bolag
Mora Strand AB

Mora Vatten AB
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