
2020 i korthet
Året som präglades av ett nytt coronavirus, covid-19.

Pandemin påverkade oss alla och kommer att få långvariga konsekvenser. Isolering 
och ensamhet ledde till ökad utsatthet. Nedgången i samhällsekonomin påverkade 

näringslivet och arbetslösheten ökade.

Vi bygger för framtiden
Kommunen investerade nästan 80 miljoner 
kronor. Mest investerades i den nya brandstationen 
som invigdes den 4 mars. Genomfartsarbetet innebar 
omfattande ombyggnationer i centrala Mora och det 
arbetet fortgår till och med 2022.  
 
Andra investeringar som gjordes var ombyggnation 
av Moragatan och byggnation av nya 
förskoleavdelningar på Tuvan.

Planeringsarbetet med den framtida användningen 
det så kallade Strandenområdet tog fart. Den 
huvudsakliga användningen av området ska vara för 
skolverksamhet. 

280 nya kunder har anslutits till stadsnätet.
Det byggs ordentligt runtomkring i kommunen 
och 409 bygglov beviljades. Framförallt 
handlade det om tillbyggnader, nybyggnad av 
komplementbyggnader, bostadshus och fritidshus.

Utmärkelser och rankingar
• I undersökningen ”Här är det bäst att leva” kom 

Mora på plats 31.
• Kommunens skolor hade lägst matsvinn i 

Dalarna.
• För- och grundskoleförvaltningen tilldelades 

priset Det gyllene förstoringsglaset 
av Internetstiftelsen för arbete med projektet 
Nätsmart Mora.

• Vi klättrade med 30 placeringar i Svenskt 
Näringslivs ranking av kommunernas 
näringslivsklimat till plats 77.

• Vi hade fortsatt länets tredje högsta 
försäljningssindex

• Mora gymnasium blev Dalarnas största UF-skola 
och vann pris för årets UF-skola.

• Fibernäten i Mora, Orsa och Älvdalen blev 
utsedda till ”Årets stadsnät” av svenska 
stadsnätsföreningen.

Våra medarbetare

1663
Så många är tillsvidareanställda i Mora kommun och 
drygt 80 procent av dem är kvinnor. Den genomsnitt-
liga tillsvidareanställda är en kvinna, 47,3 år med en 
sysselsättningsgrad på 91 procent.

Mål
Av kommunfullmäktiges 9 strategiska mål, bedömdes 

2 vara helt uppfyllda och 7 delvis uppfyllda.

Hållbara Mora - stärkt 
social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet



För- och grundskola

902 barn i förskolan, varav 218 i fristående 
förskolor.

2364 elever i grundskolan, varav 70 i fristående 
skolor.

Mora gymnasium
Totalt 1698 elever, av dessa kom 878 från Mora.
Ungefär 60 procent av eleverna går på 
ungdomsgymnasiet.

www.morakommun.se

100 kronor som du betalade i skatt 
fördelades så här:

Vård och omsorg
I särskilt boende bodde cirka 320 personer varav 
cirka 80 i boenden på entreprenad.

Hemtjänsten hjälpte ungefär 600 personer.
”Nära vård”, som handlar om att flytta vården 
närmare patienten och att utgå från individens behov 
och förutsättningar, infördes.

God ekonomisk hushållning
Mora kommun hade en stark soliditet på 28%, 
inkluderat pensionsskulden i ansvarsförbindelsen.

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

www.facebook.com/morakommun

Årets resultat

+ 28,1 miljoner kronor
Resultatet uppgick till 2,1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Digital kompetens och digital delaktighet för alla

Taligenkänning

Lärare från Spanien

TallriksautomatDigitala vattenståndsmätare

Samverkan Nätsmart Hållbara Mora

Beteendepåverkande åtgärder under genomfarten

Ungdomsbehandlare


