
 

 

 

 

 

Reviderad Kommunplan Mora Kommun  

2021 
Med ekonomisk utsikt 2022 och 2023 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Moravänsterns ordförande har ordet sidan 3 

Del 1: Politisk plattform 2020 till 2022 sidan 4 

Vår politiska vision sidan 4 

Övergripande strategiskt mål sidan 4 

Kommunmål sidan 5 

Tillväxt och utveckling sidan 5 

Livslångt lärande sidan 5 

Livskvalitet för alla sidan 7 

Vår hållbara kommun sidan 7 

Ekonomi, styrning och medarbetare sidan 8 

Del 2: Ekonomi sidan 9 

Resultaträkning sidan 9 

Driftbudget sidan 10 

Nämndernas nettokostnadsramar sidan11 

Investeringsbudget sidan 13 

Del 3: Krisplan för Mora kommun sidan14 

 

 

 

2 



 
 

 
Att släcka bränder. 
 
 
 
Världen vi lever i är en borgerlig värld med ett kapitalistiskt 
ekonomiskt system. Ett socialistiskt vänsterpartis 
möjligheter att verkligen göra något är mycket begränsade. 
En budget från Vänsterpartiet kan därför aldrig bli något 
annat än skademinimering, släcka bränder.  
 
Mora kommun har genom den styrande Mora alliansen 
antagit en konkurrensutsättningstrategi. Detta innebär att 
all kommunal verksamhet skall konkurrensutsättas, dvs. 
öppnas upp för privata initiativ och ägare. Detta är ett helt 
ideologiskt initiativ. Det finns ingen forskning som kan 
påvisa att denna konkurrens och dessa privatiseringar 
skulle vara till fördel för Moras invånare eller Mora 
Kommuns ekonomi. Privata avtal innebär en uppräkning 
med ett prisindex, kompensation för prishöjningar, så 
dessa avtal blir dyrare för vart år. De kommunala utförarna 
får samma budget som föregående år, vilket innebär att de 
måste spara för att klara ökade kostnader. En privat 
utförare vill också gå med en hel del i vinst för att det skall 
vara lönt att satsa i verksamheten. Denna vinst tas från 
våra gemensamt inbetalda skattekronor, detta samtidigt 
som den kommunala verksamheten, exv. socialnämnden 
får spara som aldrig förr.  
 
En av kommunens uppgifter är att tillhandahålla bostäder i 
allmännyttan med en hyra som är rimlig för kommunens 
invånare. Det är många som inte har råd att ett köpa ett 
hus eller en bostadsrätt. I Mora finns ett stort underskott av 
hyreslägenheter. Bostadsbristen skulle kunna lösas om 
privata aktörer byggde fler hyreslägenheter. Så varför gör 
de inte det? Jo för då skulle hyrorna bli mycket högre än 
hyrorna hos Morastrand. De skulle inte kunna ta ut 
tillräckligt hög vinst om hyrorna sätts i nivå med hyrorna 
hos Morastrand. 
 
Därför har Moras borgerliga styre har också sett till att vårt 
kommunala bostadsbolag fått nya ägardirektiv, dvs ett nytt 
upplägg för sin verksamhet. De anser att Mora Strand äger 
för många av Moras lägenheter och har därför bestämt att 
de bara får äga hälften av alla lägenheter i Mora. Detta 
innebär att lägenheter måste säljas till privata 
fastighetsägare. Vad är tanken med detta? Tanken är att 
om andelen lägenheter ägda av Mora Strand minskar så 
kommer de privata att kunna ta ut högre hyror och bli mer 
intresserade av att bygga nytt.  Ger detta oss fler 
lägenheter? Troligen inte, men detta kommer att få stor 
betydelse för Mora Strands hyresgäster och Mora Strands 
ekonomi och dess möjlighet att bygga nytt i framtiden.För 
hyresgästerna kommer detta att leda till högre hyror, både 
hos privata ägare och Mora Strand.  
 

 
 
I vårt budgetförslag så har vi förslag till skademinimering. 
Vi flyttar så mycket pengar vi kan till Socialnämnden för att 
kunna ge åtminstone en rimlig chans att täcka de behov 
som finns. Mora har en åldrande befolkning, som många 
av landets små kommuner framför allt på landsbygden. Vi 
är för få i arbetsför ålder för att få in den kommunalskatt vi 
skulle behöva. Trots detta måste vi göra vad vi kan. På 
riksplanet har vänsterpartiet lyckas få igenom ökade 
statsbidrag till äldreomsorgen, dessa kommer väl till pass 
men är just bara skademinimering. Det behövs mycket 
mer.  
Därför blir den borgerliga alliansens ideologiska politik så 
skadlig och totalt fel. Allt hänger ihop. Om vi inte får fler 
bostäder kommer nya unga människor och familjer inte 
kunna flytta hit. Vår industri och våra företag går miste om 
arbetskraft och kommunen om skattepengar, pengar som 
kunde gått till att ta hand om vår kommuns viktigaste 
verksamheter, vård, omsorg och skola.  
Den borgerliga alliansen som styr Mora tror på konkurrens 
och utslagning, dåliga verksamheter skall fås att försvinna. 
Vi som Vänsterpartister tror på samarbete, gemenskap och 
solidaritet. Det är det som skiljer oss åt. Så tills dess att 
detta styr vår värld och vårt samhälle så kan vi bara ägna 
oss åt att försöka släcka bränder och minska skadorna av 
den förda politiken.  
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DEL 1: VÅR POLITISKA PLATTFORM 2020 TILL 2022 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÅR POLITISKA VISION 
 

Återkommunalisering, rätt till 6-timmars arbetsdag med full lön 
och en kommunal klimatomställning. 

 
 
 
 

ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT MÅL 
 

Ökat antal kommuninvånare. 
#moraärintetillsalu 
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TILLVÄXT OCH UTVECKLING 

 
 
 

o För en bra och jämlik välfärd krävs ett 
starkt skatteunderlag. Vi behöver 
därför öka inflyttningen till Mora. Detta 
gör vi bl.a. genom att bygga fler 
bostäder.  

 
o Direktiv till upphandlingsenheten att 

bedriva en förenklad 
upphandlings-process så att även 
lokala och mindre företag kan lämna 
anbud.  

 
o Stimulera till ökat kollektivtrafik-åkande 

genom anläggande av 
pendlarparkeringar vid strategiska 
platser och i byar. 

 
 

o Avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Fler 
handikappanpassade hållplatser i hela 
kommunen. 

 
o Krav på att entreprenörer och 

underentreprenörer som arbetar och 
bedriver handel med Mora kommun 
följer svenska kollektivavtal. 

 
o Underlätta för medflyttande att finna 

arbete i Mora genom att införa ett 
medflyttarstöd. 

 
o Ökat antal arbetsplatser och 

företagsetableringar. 
 
 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 
 
 

o Verka för byggandet av en ny 
högstadieskola för alla elever i årskurs 
7–9 på den pedagogiskt mest 
fördelaktiga för skolbarnen. Inte bara 
den plats som är mest till fördel för 
kommunen 

 
o Arbeta för att den nya skolan blir en 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
byggnad i trä, med egenproduktion av 
el.  

 
o Den nya skolans utformning skall vara 

sådan att den möjliggör en kreativ, 
innovativ och modern pedagogik 
byggd på forskning och beprövad 
erfarenhet. 

 
o Omorganisera och nivåanpassa 

SFI-utbildningen efter förkunskaper 
och ta bort tidsbegränsningen.  

 
o Utökad studiehandledning på 

elevernas modersmål.  
 

o Verka för att alla invandrare, inklusive 
asylsökande, skall få tillgång till SFI 
från dag ett. 

 
o Kunskapsanpassa 

undervisningsgrupperna i 
modersmålsundervisningen i 
grundskolan. 

 
o Fler vuxna närvarande i skolans 

vardag ex vaktmästare, städpersonal, 
skolvärdinnor, måltidspersonal och 
fritidspedagoger 

 
o Skapa måltidsglädje, goda matvanor 

och minska matsvinnet genom egna 
tillagningskök och trevlig 
serveringsmiljö. Möjlighet att servera 
närproducerat och ekologiska 
matvaror.  

 
o Minska barngruppernas storlek i 

förskolan så att de följer Skolverket 
rekommendationer. 
 

o Satsa på grundläggande vård och 
omsorgsutbildning och kontinuerlig 
fortbildning för vård och 
omsorgspersonal 
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LIVSKVALITET FÖR ALLA 

  
o Inventera och bygga med alternativa 

byggmetoder för lägre byggkostnader. 
 

o Kunna tillgodose behovet av 
förskola med tillräckligt antal platser, 
med utgångspunkt från skolverket 
rekommendationer om antalet barn per 
avdelning. 

 
o Äldreboende för personer som 

omfattas av lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

 
o Bygdepeng på fem miljoner per år för 

att stimulera utvecklingen även utanför 
Moras centralort.  
 

o Morastrands lägenheter skall genom 
garanterad likabehandling upplåtas till 
alla. 

 

o E-hemtjänster skall införas där det är 
möjligt. 

 
o Vid behov kunna utöka den 

kvällsöppna barnomsorgen till 
nattöppet.  

 
o Beredskap för att vid behov bedriva 

asylboende i kommunal regi. 
 

o Personliga ombud för psykiskt 
funktionsnedsatta behöver utökas med 
en årsanställd. 
 

o Öka bemanningen inom vård och 
omsorg så att behoven får styra och 
som också gör att personalen får en 
bättre arbetsmiljö 
 

 
 

 
VÅR HÅLLBARA KOMMUN 

 
 

o Ta tillvara sol- och vindenergi genom 
att bygga minst en anläggning per år 
på kommunens fastigheter.  

 
o I vår fordonsstrategi ingår att antalet 

elektrifierade fordon skall öka och att 
samtliga fordon i kommunkoncernen är 
elektrifierade senast 2025.  

 
o Inrätta ett Fixotek hos Arbete och 

Utveckling. 
 

o Kommunen skall verka för att 
syreproduktionen och bindandet av 
koldioxid minst bibehålls eller ökar vid 
nyexploatering, genom t.ex. plantering 
av träd. 

 
o Utred möjligheten att införa en 

upphandlingsmodell med fokus på 
miljön och den lokala ekonomin.  

 
 
 

 
 

 
 

o Ökad återanvändning av kommunala  
            möbler och andra inventarier genom att 

erbjuda dessa till kommuninvånarna.  
 

o Avgiftsfri kollektivtrafik i Mora för att 
minska bilismen. 

 
o Det skall anläggas kolonilotter i 

kommunen. 
 

o Kommunens skog skall skötas på ett 
ekologisk hållbart sätt. Avverkning 
skall ske genom hyggesbruk och 
kalavverkning skall förbjudas. 

 
o Sluta klippa vissa grönytor och låta 

anlägga naturligare grönområden, t.ex. 
ängar. Bra för insekterna, den 
biologiska mångfalden och sänker på 
längre sikt kostnaderna för skötseln. 

 
o Starta upp Återbruksverksamheten i 

kommunal regi igen. 
 

o Inför en fritidsbank för utlåning av 
fritidsprylar. 
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EKONOMI, STYRNING OCH MEDARBETARE 

 
 

o Kommunal omställning till en ekonomi 
som verkar för en ekologisk och 
hållbar utveckling. 

 
o Sänka den kommunala 

borgensavgiften till 0.15 procent.  
 

o Mora kommun bör främja sociala 
företag genom att efterfråga deras 
tjänster. 

 
o Personalen skall ha inflytande över 

schemaläggningen och där det finns 
möjlighet bör det göras försök med 
6-timmars arbetsdag. 

 
o Möjliggöra för icke vinstdrivna 

verksamheter inom välfärdssektorn. 
 

o Kommunen skall genom goda 
arbetsförhållanden kunna garantera 
attraktiva arbetsplatser. 
 

o Ta tillvara på personalens förslag till 
förbättringar och besparingar genom  

 
att återrapportera till socialnämnden 
och andra nämnder vad som kommit 
fram på arbetsplatsträffar och 
liknande. 

 
o Ökat inflytande och samverkan för     

kommunens anställda, vilket ger    
nöjdare medarbetare som stannar i     
arbetet. 

 
o Upphäv beslutet att införa LOV i syfte 

att motverka en vinstdriven 
kostnadsutveckling. 
 

o Minska antalet timanställningar och 
upphör med allmänna 
visstidsanställningar. 
 

o Stoppa privatiseringen av 
äldreomsorgen. 
 

o Stoppa utförsäljningen av 
allmännyttan. 
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DEL 2: EKONOMI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 
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RESULTATRÄKNING 
(tkr)      

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

      

      

Verksamheternas netto −1 212 353 −1 245 473 −1 279 152 −1 297 949 −1 319 733 

Avskrivningar −48 383 −55 000 −58 500 −59 000 −59 500 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER −1 260 736 −1 300 473 −1 337 652 −1 356 949 −1 379 233 

      

Skatteintäkter 975 540 974 168 974 696 1 001 586 1 036 372 

Generella statsbidrag och utjämning 284 597 347 143 367 758 362 091 350 588 

      

Finansiella intäkter 15 841 2 900 3 200 3 200 3 200 

Finansiella kostnader −5 544 −5 250 −6 900 −8 400 −9 100 

      

ÅRETS RESULTAT 9 698 18 488 1 102 1 528 1 827 

      

Därav till pensioner, öronmärkning i EK 0 0 0 0 0 

      

ÅRETS RESULTAT 9 698 18 488 1 102 1 528 1 827 

      

Som andel av skatteintäkter o stb 0,8% 1,4% 0,1% 0,1% 0,1% 



 
 
 

Driftbudget 
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Ny skatteprognos 2020-10-01   Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

   År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

        

Skatteintäkter   983 822 986 057 981 933 1 001 586 1 036 372 

Slutavräkningar   −8 282 −11 889 −7 237 0 0 

Inkomstutjämningsbidrag/avgift   194 582 203 977 214 102 218 018 222 282 

Kostnadsutjämning   −12 419 −3 021 −1 435 −1 460 −1 492 

Regleringsbidrag/avgift   14 296 20 898 61 020 51 462 35 727 

Strukturbidrag   2 280 2 286 2 296 2 296 2 296 

Införandebidrag   0 0 0 0 0 

LSS-utjämning   27 507 26 256 31 698 31 698 31 698 

Prel kommunal fastighetsavgift   52 370 54 996 60 377 60 377 60 377 

Välfärdsmedel   5 981 3 680 0 0 0 

Extra tillskott 5 mdkr    6 924 0 0 0 

Extra tillskott 2,5 mdkr    3 442 0 0 0 

Extra tillskott 15 mdkr 2020    20 771 0 0 0 

Extra tillskott 6 mdkr    5 934 0 0 0 

Anslag avsättning periodiseringsfond    1 000 −300 −300 −300 

Summa skatter och statsbidrag   1 260 137 1 321 311 1 342 454 1 363 677 1 386 960 

        

Finansiella intäkter   15 841 2 900 3 200 3 200 3 200 

Finansiella kostnader   −5 544 −5 250 −6 900 −8 400 −9 100 

Avskrivningar   −48 383 −55 000 −58 500 −59 000 −59 500 

Summa övriga poster   −38 086 −57 350 −62 200 −64 200 −65 400 

        

Summa   1 222 051 1 263 961 1 280 254 1 299 477 1 321 560 



Nämndernas nettokostnadsramar 
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  Prognos Budget Plan Plan 

  År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Nämndernas nettokostnadsramar      

-Revisorerna  −909 −914 −914 −914 

-Kommunstyrelsen  −107 977 −108 113 −102 083 −101 078 

-Valnämnd  −50 −50 −200 −50 

-Servicenämnd för IT  −188 0 0 0 

-Byggnadsnämnden  −11 916 −12 100 −12 000 −11 899 

-Tekniska nämnden  −36 282 −20 883 −20 883 −20 883 

-Kultur- och fritidsnämnden  −48 056 −47 919 −47 769 −47 718 

-Miljö o hälsoskyddsnämnd i Orsa  −5 080 −5 216 −5 216 −5 216 

- Servicenämnden  −13 380 −24 160 −24 947 −24 947 

-För- o grundskolenämnden  −383 991 −384 709 −384 709 −384 709 

-Gymnasienämnden  −106 459 −100 734 −100 734 −100 734 

-Socialnämnden  −563 739 −543 901 −552 092 −560 182 

-Kapitalkostnader mot finansförv.  −794 −5 950 −5 400 −6 400 

- Kapitalkostnader planerat underh 
väg  0 −2 500 −3 500 −4 500 

-Kapitalkostnader planerat underh 

fast  0 −3 500 −5 500 −6 500 

- Internhyra att fördela  0 −2 500 −2 500 −2 500 

Open source   3 000 3 000 3 000 

Summa nämnder  −1 278 821 −1 260 150 −1 265 447 −1 275 231 
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Medel till KS förfogande   0 0 −15 200 −11 200 −11 200 

Kapitalkostnader   63 776 70 600 70 500 72 000 73 000 

Centrala lönemedel   1 484 2 300 −16 086 −38 086 −60 086 

Omställningsmedel   0 3 448 −5 800 0 0 

Digitaliseringsmedel   −94 −3 000 −4 316 −4 316 −4 316 

Hållbarhetsmedel   −192 −3 500 −2 600 −1 200 −1 200 

Snöröjarkonto     −15 000 −15 000 −15 000 

Personalomkostnad   263 405 271 500 272 500 275 000 280 800 

Arbetsgivaravgift   −211 695 −212 800 −217 500 −219 700 −224 500 

Förändring pensionsavsättning   −8 915 −24 700 −11 000 −15 500 −6 000 

Årets intjänade, individuellt avs   −36 273 −40 000 −43 500 −43 500 −44 500 

Pensionsutbetalningar   −30 444 −30 500 −31 000 −31 000 −31 500 

Förändring semesterlöneskuld   1 358 0    

        

Summa finansförvaltning   42 410 33 348 −19 002 −32 502 −44 502 

        

Summa vht netto   −1 212 353 −1 245 473 −1 279 152 −1 297 949 −1 319 733 

        

RESULTAT   9 698 18 488 1 102 1 528 1 827 

Resultat i % av skatt o stb   0,8% 1,4% 0,1% 0,1% 0,1% 



Investeringsbudget 
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Investeringar - projektnamn 
Beslut 
finns 

Finansi
ering 

Total 
Investe

ring 

      

Progn
os 2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

          

Nya särskilda boenden Nej Sk/avg 80 500  20 000 60 000    

Högstadium enligt utredning Nej Sk 362 000  1 000  180 000 180 000  

Gymnasieskola enligt utredning Nej Sk 300 500   250 250  150 000 

Arenautveckling Nej Sk/avg 22 500  5 000 5 000 5 000   

Laddinfrastruktur Nej Sk 7 900   1 900  1 700  

Kommunala kök Nej Sk 36 000  3 000 5 000 5 000 10 000 10 000 

Förskolor Nej  18 000  7 500 7 500    

Investeringsbehov    - 36 500 79 650 190 250 191 700 160 000 

Högstadium enl utredn, 
projektering Ja Sk  250      

Arenautveckling Ja Sk  7 500      

Laddinfrastruktur Ja Sk  1 000      

Kundtjänst Ja Sk  1 000      

Kommunala kök Ja Sk  3 000      

Genomfart statlig 
medfinansiering Ja Sk 58 000 10 000 24 700 40 300    

Genomfart anläggningstillgång Ja Sk 38 700 6 800 10 600 4 300    

Ombyggnad Moragatan Ja Sk - - -     

Utbyggnad förskolan Ja Sk  3 000      

Stadsnätsutbyggnad Ja Sk/avg  3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 

Bypeng     6 000     

Pågående investeringar    35 550 44 300 47 600 5 000 5 000 5 000 
Gång- och cykelvägar enligt 
cykelplan Ja Sk  7 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Upprustning centrummiljöer Ja Sk  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Planerat fastighetsunderhåll Ja Sk  13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Planerat vägunderhåll Ja Sk  10 000 9 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Infrastruktur nätverk IT Ja Sk  5 900 3 600 4 200 9 400 4 000 4 000 
Lokalbehov vht - 
Lokalstyrgrupp Ja Sk  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Övr fastighetsinvesteringar Ja Sk  4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Övr infrastrukturinvesteringar Ja Sk  1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 
Inventarier nämnder - 
Lokalstyrgrupp Ja Sk  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Löpande investeringar    48 700 43 400 38 000 43 200 37 800 37 800 

Summa totalt    84 250 124 200 165 250 238 450 234 500 202 800 



DEL 3: KRISPLAN FÖR MORA KOMMUN 
 

 

 
 

Det är dags att bemöta reella behov inom 
kommunens viktigaste verksamheter, skola 
för barn och ungdomar och äldreomsorgen, 
med ökade budgetramar. För att 
åstadkomma detta har vi valt att göra 
generella ramminskningar för ett antal 
nämnder.  

Pengarna fördelas på Socialnämnden  

 

Välfärden måste få kosta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fler saker vi budgeterat för: 

o Övergången till ett licensfritt operativsystem i      
syfte att spara pengar, ca tre miljoner kronor.  

o Bypeng på sex miljoner kronor per år för att         
bidra till utveckling i hela kommunen. 
 

o Besparingar på kommunstyrelsen: 
o Marknadsföringsbidrag MIK 500’ 
o Marknadsföringsbidrag Kais Mora 250’ 
o Wairum 100’ och lite till. 

 
o Ett “snöröjarkonto” på 15 miljoner tillsatt vilket       

ger Tekniska nämnden minus 15 miljoner 
 

o Diverse besparingar på nämnder 
 

o Nämndernas nettokostnadsramar för 2022 
och 2023 är uppräknade med 0,5% 
 

o Mora Strand får uppdrag att bygga lägenheter 
UTAN att sälja av lägenheter 
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Nämnder Ökning 
2021 

Socialnämnden  ca 19 
mnkr 

   


