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Mora, vår kommun, har många utmaningar att tampas med. En av de
största är den upp och ner vända ålderspyramiden. Det är många
äldre som behöver service och färre i arbetsför ålder som kan betala
tillräckligt mycket i skatt för att ekonomin skall gå runt. Detta är ett
problem, inte bara för Mora utan för hela Sverige och västvärlden.
Hur kan vi bli fler i Mora? Det måste finnas bostäder för de som vill
flytta hit. Det är inte lätt att hitta en bostad i Mora, framför allt inte en
lägenhet. Det är flera års väntan hos Morastrand och inte mycket
lättare hos de privata värdarna. De borgerliga partierna och
socialdemokraterna (i riksdagen) vill lösa problematiken med hjälp av
marknadshyror. I Mora har ägardirektiven för Mora Strand ändrats så
att bolaget bara skall äga högst 50% av hyreslägenheterna i Mora.
Det innebär att om Mora Strand bygger lägenheter så måste de sälja andra. Detta görs för att få upp
hyrorna och då tror alliansen att det skall bli intressantare för andra att bygga bostäder i Mora. Det
behövs ett massivt byggande av bostäder i hela landet, de flesta kommuner har bostadsbrist. Unga
kan inte flytta hemifrån, familjer får tränga ihop sig i en för liten lägenhet osv. Marknadshyror/ högre
hyror kommer också att innebära en kapitalomflyttning från staten till fastighetsägarna via
bostadsbidraget. Här är alltså ett borgerligt förslag som kommer att öka bidragsberoendet hos
mängder med människor och mer av våra skattepengar hamnar i privata fickor. Detta kommer även att
hända här i Mora när försäljningarna till privata kommer att pressa upp hyrorna.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss både marknadshyror och försäljning av Morastrands lägenheter.
#Moraärintetillsalu

För en och en halv månad sedan drygt så var mäns våld mot kvinnor uppe till diskussion, detta efter
att flera kvinnor mördats av män de hade eller hade haft en relation med. Det var diskussioner om
straff, fotbojor mm. Men hur hjälper vi kvinnorna? Idag är många av  anställningarna i
kvinnodominerade yrken visstidsanställningar eller timvikariat, heltid är också en sällsynthet. Detta
gäller framförallt vården men också inom handel. Deltidsarbete och svårigheten att hitta en egen
bostad gör det besvärligt att lämna en våldsam partner. Det är viktigt ur många aspekter med trygga
heltidsanställningar och detta är en av dem. Det skulle betyda mycket, att kunna försörja sig själv.

Vi i Vänsterpartiet vill verka för trygga jobb där heltid är regel och deltid en möjlighet.

Kommunikation är svårt. Vi har under året sett en rad exempel på där kommunen misslyckats att
kommunicera med kommuninvånarna. Invånarna i Mora känner sig inte delaktiga i de beslut som tas.
Detta gäller nog både genomfart Mora, rivningen av Lejonvillan och bygget på Stranden området
inklusive flytten av biblioteket. Man kan hävda att, har en majoritet röstat på det styre vi har i Mora, så
får de ta det.  Uppenbarligen har inte dessa frågor varit viktiga i valet, utan blivit det efteråt och en hel
del känner sig inte delaktiga i de beslut som fattas. Kommunen behöver bli mer lyhörda för det som är
viktigt för kommuninvånarna och satsa på de kärnverksamheter och service som kommunen måste
tillhandahålla. Behövs det en ny högstadieskola, då ska vi bygga en, men inte på Stranden. Den ska
byggas på en plats som tjänar elevernas bästa och inte för att fylla en tom plats och vara en snygg vy
för de som kommer hit som besökare. Vi ska bygga och äga den själva. Skolan är vår angelägenhet
inte byggföretagets.

Vi i Vänsterpartiet säger nej till en skola på Strandenområdet.
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DEL 1: VÅR POLITISKA PLATTFORM 2020 TILL 2022

VÅR POLITISKA VISION

Återkommunalisering av vinstdriven verksamhet inom välfärden ,
och en kommunal klimatomställning. Sveriges bästa skola, förskola och äldreomsorg.

ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT MÅL

Rätt till 6-timmars arbetsdag med full lön. 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 och tillsammans skapa fler
arbetstillfällen.

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.

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 Bygg 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 Bypeng på 5 % av
investeringsbudgeten per år för att
stimulera utvecklingen även utanför
Moras centralort.

o Sälj inte MoraStrands lägenheter
#moraärintetillsalu

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 ska erbjuda fasta
tillsvidareanställningar och sträva mot
attraktiva arbetsplatser. En bra
verksamhet kan inte bedrivas med
visstids  eller timanställningar.

o Ta tillvara på personalens förslag till
förbättringar och besparingar genom
att återrapportera till nämnderna vad
som kommit fram på arbetsplatsträffar
och skyddsronder .

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 den vinstdrivna privatiseringen
av äldreomsorgen.

o Stoppa utförsäljningen av
allmännyttan.
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DEL 2: EKONOMI

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (tkr)
Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Verksamheternas netto

−1 220
228

−1 273
755 −1 334 065 −1 358 619 −1 396 347

Avskrivningar −55 123
−57
700 −61 300 −63 300 −67 200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
−1 275

351
−1 331

455 −1 395 365 −1 421 919 −1 463 547

Skatteintäkter 966 494
1 001

917 1 028 144 1 064 427 1 095 042

Generella statsbidrag och utjämning 347 499
372
229 387 722 380 519 388 773

VERKSAMHETENS RESULTAT 38 642 42 691 20 501 23 027 20 268

Finansiella intäkter 10 029 16 307 3 200 3 200 3 200
Finansiella kostnader −5 541 −5 200 −6 000 −7 600 −8 900
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER 43 130 53 798 17 701 18 627 14 568
Extraordinära poster −14 968 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 28 162 53 797 17 701 18 627 14 568
Därav till pensioner, öronmärkning i EK 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 28 162 53 797 17 701 18 627 14 568

Som andel av skatteintäkter o stb 2,1% 3,9% 1,3% 1,3% 1,0%
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Driftbudget

Ny skatteprognos 2021-09-30 Bokslut Prognos Budget Plan Plan
År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024

Skatteintäkter 986 057 982 425 1 024 269 1 064 427 1 095 042
Slutavräkningar −19 563 19 492 3 875 0 0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 203 977 216 047 239 420 247 080 255 375
Kostnadsutjämning −3 021 −1 660 −718 −732 −750
Regleringsbidrag/avgift 20 898 60 918 51 581 36 691 36 326
Strukturbidrag 2 286 2 295 2 296 2 299 2 302
Införandebidrag 0 0 0 0 0
LSS-utjämning 26 256 32 013 31 625 31 663 31 702
Prel kommunal fastighetsavgift 54 948 62 916 63 818 63 818 63 818
Välfärdsmedel 3 814 0 0 0 0
Extra tillskott 38 341 −300 −300 −300 0

Summa skatter och statsbidrag 1 313 993 1 374 146 1 415 866 1 444 946 1 483 815

Finansiella intäkter 10 029 16 307 3 200 3 200 3 200
Finansiella kostnader −5 541 −5 200 −6 000 −7 600 −8 900
Avskrivningar −55 123 −57 700 −61 300 −63 300 −67 200

Summa övriga poster −50 635 −46 593 −64 100 −67 700 −72 900

Summa 1 263 358 1 327 553 1 351 766 1 377 246 1 410 915
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Nämndernas nettokostnadsramar

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024

Nämndernas nettokostnadsramar
-Revisorerna −927 −909 −909 −913 −917
-Kommunstyrelsen −104 616 −110 392 −112 804 −113 368 −113 934
-Valnämnd −8 −50 −200 −51 −52
-Servicenämnd för IT 0 −392 0 0 0
-Byggnadsnämnden −11 253 −12 148 −14 348 −14 419 −14 491
-Tekniska nämnden −27 917 −28 072 −25 761 −25 889 −26 019
-Kultur- och fritidsnämnden −47 456 −49 623 −49 622 −49 870 −50 119
-Miljö o hälsoskyddsnämnd i Orsa −4 910 −4 990 −5 452 −5 481 −5 508
- Servicenämnden −12 552 −19 386 −25 066 −25 191 −25 317
-För- o grundskolenämnden −373 760 −391 696 −397 681 −397 681 −397 681
-Gymnasienämnden −106 355 −109 312 −110 093 −110 643 −111 196
-Socialnämnden −565 967 −574 522 −572 278 −582 278 −592 278
-Kapitalkostnader mot finansförv. −16 420 −5 950 −5 000 −10 000 −14 500
- Kapitalkostnader planerat underhåll 0 −2 000 −750 −2 500 −5 000
- Internhyra att fördela 0 0 0 0 0
Open source 3 000 3 000 3 000
Genomfart Mora kostnadsföring 0 0 −1 000 −3 800 −3 800

Summa nämnder −1 272 141 −1 309 442 −1 317 964 −1 339 084 −1 357 812
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Medel till KS förfogande 0 −10 200 0 0 0
Medel för extrordinära händelse −15 000 −15 000 −15 000
Kapitalkostnader 72 919 70 900 72 900 74 600 79 100
Centrala lönemedel 451 0 −16 835 −38 835 −60 835
Omställningsmedel 0 −1 213 −3 500 −500 −500
Digitaliseringsmedel −1 832 −3 100 −2 966 −700 −700
Snöröjarkonto −15 000 −15 000 −15 000
Hållbarhetsmedel −2 013 −3 400 −5 000 −3 000 −2 000
Personalomkostnad 273 565 280 000 275 000 280 800 282 500
Arbetsgivaravgift −211 621 −219 000 −219 700 −224 500 −224 800
Förändring pensionsavsättning −17 230 −6 300 −12 000 −1 400 −3 300
Årets intjänade, individuellt avs −37 496 −42 000 −43 000 −44 000 −45 000
Pensionsutbetalningar −34 167 −30 000 −31 000 −32 000 −33 000

Förändring semesterlöneskuld −5 631 0 0 0 0

Summa finansförvaltning 36 945 35 687 −16 101 −19 535 −38 535

Summa vht netto −1 235 196 −1 273 755 −1 334 065 −1 358 619 −1 396 347

RESULTAT 28 162 53 798 17 701 18 627 14 568
Resultat i % av skatt o stb 2,1% 3,9% 1,3% 1,3% 1,0%
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Investeringsbudget

Investeringar - projektnamn

Besl
ut

finns
Finansierin

g
Budget

2022
Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Nya särskilda boenden Nej Sk/avg 500 500 40 000 40 000

Högstadium 350 000 350 000

Förskolor Nej Sk 20 000 43 000

Kommunala kök Nej Sk 3 000 2 000 2 000

Laddinfrastruktur Nej Sk 1 900

Lokaler byggprogram, skidgymnasiet Nej Sk 3 700 3 300

Arbete och Utveckling, lokaler Nej Sk 1 600

Siljansforsdamm Nej Sk 2 500

Investeringsbehov 33 200 48 800 392 000 390 000 -

Genomfart statlig medfinansiering Ja Sk 11 500 42 125 12 350

Genomfart anläggningstillgång Ja Sk 4 300

Bypeng V Sk 6 000

Stadsnätsutbyggnad Ja Sk/avg 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Pågående investeringar 24 800 43 125 13 350 1 000 1 000

Gång- och cykelvägar enligt cykelplan Ja Sk 5 000 1 000 1 000 3 000 3 000

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

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

Investeringar fritidsanläggningar Ja Sk 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Planerat vägunderhåll Ja Sk 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000

Infrastruktur nätverk IT Ja Sk 5 600 9 700 9 100

Lokalbehov vht - Lokalstyrgrupp Ja Sk 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Övr fastighetsinvesteringar Ja Sk 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Övr infrastrukturinvesteringar Ja Sk 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Inventarier nämnder - Lokalstyrgrupp Ja Sk 3 840 3 000 3 000 3 000 3 000

Löpande investeringar 55 240 54 500 53 900 41 800 41 800

Summa totalt 113 240 146 425 459 250 432 800 42 800
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DEL 3: Summering

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 minska det
totala resultatet och besparingarna som vi
anser Open Source i kommunen skulle
innebära.

Pengarna fördelas på Socialnämnden

Nämnder Ökning
2022

Socialnämnden ca 13
mnkr

Välfärden måste få kosta!

Saker vi budgeterat för:

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

o Bypeng på 6 miljoner kronor per år för att
bidra till utveckling i hela kommunen.

o Besparingar på kommunstyrelsen: 5.6
miljoner. Tekniska nämnden tilldelas 4.6
miljoner för fastgihetsunderhåll och
Byggnadsnämnden tilldelas 1 miljon för att
öka takten för planläggning.

o Ett “snöröjarkonto” på 15 miljoner tillsatt vilket
ger ett avdrag på Tekniska nämnden med 15
miljoner

o Nämndernas nettokostnadsramar för 2023
och 2024 är uppräknade med 0,5% för att
kompensera för inflation.

o Mora Strand får uppdrag att bygga lägenheter
UTAN att sälja av lägenheter
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