
2021 i korthet
Fortsatt omställning och anpassning 

Pandemin påverkade oss alla men fick inte de negativa konsekvenser på ekonomi och 
arbetsmarknad som förutspåddes. Betydande stödåtgärder resulterade i att kommunens 

ekonomiska resultat blev väldigt bra.

Vi bygger för framtiden
Kommunen investerade totalt 68,7 miljoner kronor. 

Genomfartsarbetet innebar omfattande 
ombyggnationer i centrala Mora och det arbetet 
fortgår till och med 2024. 

Ombyggnationen och renoveringen av Moragatan 
färdigställdes och projektering av nybyggnation av 
de nya förskoleavdelningarna på Tuvan påbörjades. 
Planeringsarbetet med den framtida användningen av 
Strandenområdet fortsatte. Det som planeras byggas 
på området är ny 7–9 skola, två idrottshallar, 
lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en 
skolgård. 

220 nya kunder anslöts till stadsnätet.
Det byggdes ordentligt runtomkring i kommunen och 
341 bygglov beviljades. Framförallt handlade det om 
tillbyggnader, nybyggnad av komplementbyggnader, 
bostadshus och fritidshus.

Den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort 
färdigställdes och därmed finns en tydlig och samlad 
bild av förslag till tätortens utveckling avseende nya 
bostads-, handels-, och industriområden.

Händelser av betydelse
• Mora gymnasium startade upp det helt nya 

programmet IB, International Baccalaureate.
• Invigning av minnesmärke över offren för 

häxprocesserna i Mora.
• Kundtjänsten etablerades i syfte att förenkla 

medborgarnas kontakter med kommunen.
• Ett för Mora unikt projekt genomfördes i 

samverkan med gymnasiesärskolan där ungdomar 
drev företag inom ”sommarlovsentreprenörerna”.

• En avsiktsförklaring tecknades med Region 
Dalarna för att förbättra ungdomshälsan.

• Föreningarna hade det svårt i pandemin 
och därför gavs de med barn- och 
ungdomsverksamhet en tillfällig höjning av stöd.

• Moras befolkning fortsatte att öka. Främsta 
anledningen till ökningen var att fler flyttade till 
kommunen än vad som flyttade ut. 

Våra medarbetare
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Så många var tillsvidareanställda i Mora kommun och 
78,7 procent av dem var kvinnor. Den genomsnittliga 
tillsvidareanställda var en kvinna, 47,3 år med en 
 sysselsättningsgrad på 91 procent.

Mål
Av kommunfullmäktiges 9 strategiska mål, bedömdes 
6 vara helt uppfyllda och 3 delvis uppfyllda.

Strategiskt mål Utveckling över tid



För- och grundskola
747 barn i förskolan (ht-21), varav 222 i fristående 
förskolor.

2285 elever i grundskolan (ht-21), varav 66 i 
fristående skolor.

Mora gymnasium
Totalt 1008 elever (ht-21), av dessa kom 
561elever från Mora.

www.morakommun.se

100 kronor som du betalade i skatt 
fördelades så här:

Vård och omsorg
Inom särskilt boende fanns 248 platser varav 84 var 
i boenden på entreprenad.

Hemtjänsten hjälpte 675 personer under december 
2021.

God ekonomisk hushållning
Mora kommun hade en stark soliditet på 31%, 
inkluderat pensionsskulden i ansvarsförbindelsen.

www.facebook.com/morakommun

Årets resultat

+ 63,2 miljoner kronor
Resultatet uppgick till 4,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatvisualisering i skolan

E-tjänster skolaE-tjänst försörjningsstöd

Digitala arbetssätt och utveckling för kostenheten

Kampanj - våld  
i unga relationer

Tillgänglig  
undervisning

MVP - Mentorer  
i VåldsPrevention

Språkutveckling  
till föräldrar

Hållbara Mora - stärkt 
social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet

Om du vill läsa hela kommunkoncernens års-
redovisning 2021 så finns den på morakommun.se

Vi prioriterar innovation och 
hållbarhetsarbete!
Åtta nya projekt som stärker omställningen till ett 
hållbart Mora beviljades pengar från ”Hållbara 
idéer”.


