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     KS/ Kommundirektören 
 

Kommundirektören 
 

Uppdrag 
Uppdragsgivare är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i förekommande fall nämnd. 
Kommundirektörens uppdrag syftar i grunden till att utveckla Falu kommun/koncernen så att 
tillgängliga resurser nyttjas effektivt till gagn för medborgarna, förtroendevalda, näringsliv, 
föreningar/organisationer och nämnder/förvaltningar. 

Kommundirektörens huvuduppdrag är att agera på samhällsarenan och att vara samordnare med viss 
beslutanderätt för interna förvaltningsfrågor. Kommundirektören är chef för samtliga 
förvaltningschefer. 

Under planeringsperioden kommer näringslivsfrågor, storregionfrågan, infrastruktur och 
bostadsförsörjningsfrågor att finnas med på agendan som viktiga utvecklingsområden kopplade till 
visionen, Ett större Falun. Samarbetet inom regionen blir allt viktigare ur ett samhällsperspektiv och 
fortsätter därmed att ha en mycket framträdande roll under planeringsperioden. 

Vidare kommer kommundirektören att fortsätta arbetet med införandet av styrmodellen samt att 
fortsätta att leda och utveckla visionsarbetet Ett större Falun och Hållbar utveckling (Folkhälsa-, Miljö 
och Tillväxtprogrammet). 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Kommundirektören kommer att fortsätta arbeta övergripande med hållbarhetsfrågorna genom att driva 
processer som bidrar till att väva in hållbarhetsfrågorna i hela den kommunala planeringsprocessen, i 
styrdokument samt annan grundläggande dokumentation. Det kommer att innebära att 
hållbarhetsaspekterna tas med i verksamhetsplaneringsprocessen, informationsmaterial och andra 
dokument. Inga ekonomiska konsekvenser förväntas. 

Visionens perspektiv 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
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lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falun värnar om biologisk mångfald 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falun präglas av goda livmiljöer 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 
Redovisas av respektive förvaltning. 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 
Redovisas av respektive förvaltning. 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
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och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falu kommun har goda kommunikationer 
Redovisas av respektive förvaltning. 

Falun består av levande, trygga tätorter 
Redovisas av respektive förvaltning.  
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Resursfördelning 
POSOM har ramväxlats till stadskansliet, övergripande risksamordning. Ramen har därmed sänkts 
263tkr år 2017. 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

130 övr pol verksamhet             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 7 3 3 3 3 

Budgeterad kostnad    370 166 168 171 173 

Budgeterad intäkt   -1 216 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   -846 166 168 171 173 

              

315 Allmän kulturverksamhet             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 2 2 2 2 2 

Budgeterad kostnad    100 115 117 119 121 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   100 115 117 119 121 

              

920 Gemensam verksamhet             

Budgeterad volym Årsarbetstid 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 

Budgeterat ápris tkr 1 1 1 1 1 

Budgeterad kostnad    8 214 3 228 2 798 2 835 2 877 

Budgeterad intäkt   -12 166 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   -3 952 3 228 2 798 2 835 2 877 

              

              

Summa nämnden   -4 698 3 509 3 083 3 124 3 171 

              
 

Investeringar 
Ej aktuellt 
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Kommunstyrelsen / Ledningsförvaltningen 
 

Uppdrag 
Ledningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla kvalificerat strategiskt stöd till den politiska 
organisationen, tjänstemannaledningen, kommunens förvaltningar och bolag men även medborgare, 
besökare, näringslivet m.fl. 

För att i ett framtidsperspektiv säkerställa kommunens kärnverksamheter ska stabsfunktionerna inom 
ledningsförvaltningen vara pådrivande, stödjande, samordna och följa upp förvaltningarnas arbete och 
arbetssätt. Det viktigaste uppdraget är att inspirera hela kommunen till framgång och utveckling. 
Prioriterade fokusområden under planperioden kopplas till kompetensförsörjningsutmaningarna och 
fortsatt utveckling och implementering av nya styrmodellen. 

Som ett led i att leva upp till visionens värderingar Till nytta för Faluborna och Enkla att samarbeta 

med kommer nya arbetssätt och funktioner att behöva utvecklas. Genom hög kompetens, ett 
professionellt och gott bemötande samt fokus på kostnadseffektivitet ska ledningsförvaltningen 
utveckla samordningen inom den egna förvaltningen men även mellan förvaltningarna med fokus på 
medborgare/brukare/besökare m.fl. Ett exempel är inrättande av kontaktcenter som blir ett fortsatt 
gemensamt och konkret utvecklingsfokus under planperioden, inte bara för ledningsförvaltningen utan 
hela kommunen. 

Förvaltningens framgångsfaktorer: 

 Professionell kompetens med ödmjukhet i det stödjande arbetet 

 Revirtänk läggs bort 

 Starka varumärken som organisation och arbetsgivare 

 Hög delaktighet hos medarbetare, medborgare och andra intressenter 

 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Ledningsförvaltningen har att samordna styrning och uppföljningen utifrån framtagna resultatmål och 
hållbarhetsprogrammen. Dit räknas även jämförelser med andra kommuner där medverkan i KKiK , 
Kommunernas Kvalitet i Korthet, och utveckling och användning av kommundatabasen, KOLADA, är 
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viktiga verktyg. Ledningsinformationssystemet utvecklas för bättre stöd i arbetet med ledning och 
styrning 

Tillgängligheten för medborgarna ökas genom Kontaktcenter som fortsätter sin implementering under 
planperioden. 

En viktig del i medborgardialogen är avvikelsehantering som från 2017 kommer vara i normal drift. 
Beslut om organisation och finansiering ska fattas under hösten 2016. 

Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete förstärks ytterligare genom att inrätta regionala 
samordnare vid länsstyrelserna. Vilket ska bidra till ett tryggare Falun för alla. Det i sig innebär troligt 
en starkare styrning från länsstyrelserna gentemot kommunerna. Kommunstyrelsen kommer troligt ta 
ställning till ärendet under år 2017. 

Arbete pågår för att i Falun få till en förebyggande uppsökande ungdomsverksamhet, 
Ungdomsstödjare, som ska bidra till att förebygga missbruk, kriminalitet och ohälsa hos unga i 
riskzonen för detta. 

Pågående klimatförändring kommer högst sannolikt ställa krav på förändrad vattenhushållning inom 
olika avrinningsområden. Behovet av vattensamordning bedöms öka beroende på arbeten kopplade till 
översvämningsförordningen och den framtagna riskhanteringsplanen för Falu tätort, men även för 
arbeten relaterade till lagligförklaring av äldre dammar/regleringsmagasin som saknar lagligförklaring. 

Region Dalarna har i uppdrag att utreda införande av e-arkiv i Dalarnas kommuner vilket i ett 
regionperspektiv anses vara prioriterat. Införandet innebär en bättre hantering av allmänna handlingar. 

Den allt hårdnande konkurrensen om kompetens gör att processerna attrahera - rekrytera - utveckla - 
behålla hela tiden måste ses över och vässas. Personalkontoret har som ambition att bredda sitt 
uppdrag genom stöd ut mot samtliga förvaltningar gällande praktikplatssamordning. 

Genom aspirantprogrammet som Falu kommun blivit värdkommun för, men som drivs och finansieras 
gemensamt av Falun Borlänge-Regionen, tas ett kliv mot utökad regional samverkan. 

HR måste vara mer än ett chefsstöd och måste ha mandat till att kunna fatta beslut om t.ex. utredningar 
och åtgärder beträffande frågor som rör kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen. 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 
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Resultatmål 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.14 Total 

sjukfrånvaro i 

procent av 

ordinarie 

arbetstid ska 

minska. 

Den totala 
sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under året, 
som andel (%) av den 
tillgängliga ordinarie 
arbetstiden. Avser 
samtlig kommunalt 
anställd personal. 0,7% 
bättre än genomsnittet 

Kolada Alla 
Kvinnor 
Män 

6,8% 
7,4% 
4,9% 

   Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Skydda kommunala resurser enligt Risk managament-principen 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.1 Antal anställda som 

genomgått grundläggande 

brandskyddsutbildning 

880 st/ år Källa: Statistik från 
RDM 

    Ökad 

A 1.1.2 Antal 

brandskyddsombud och 

brandansvarig som 

genomgått SBA-utbildning 

80 st/ år Statistik från RDM     Ökad 

 

A 1.1.3 Antal 

Trygghetspunkter 

(fastigheter) som försetts 

med nödvattenkoppling 

34 st Falu kommuns 
nödvattenregister 

    Ökad 

A 1.1.4 Antal kommunala 

fastigheter som försetts 

med 

reservkraftsinkoppling 

10st/år Falu kommuns 
reservkraftsregister 

    Ökad 

A 1.1.5 Antal samtal till 

TiB som inte är avsedda 

för TiB 

0 samtal Säkerhetssamordnare
ns statistik 

    Minskad 

A 1.1.6 Säkerställt antal 

kommunala anställningar 

som ska placeras i 

säkerhetsklassning 

Minst 10 st Personalregister     Ökad 
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I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 
 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 2.1 Antal 

anmälda brott 

per 100 000 

invånare 

Antalet anmälda 
brott i Falun ska 
vara bland de tre 
lägsta av landets 
kommuner med 
mellan 50 000-70 
000 invånare år 
2019 

BRÅ, 
Brottsförebyggande 
rådets årsstatistik 
över antalet 
anmälda brott (totalt 
per 100 000 
invånare) 

Alla 8 
350,00 

   Minskad 

A 2.4dgr Andel i 

åk8 grundskola 

som ej brukat 

dopning under 

det senaste året 

Andelen unga som 
svarat nej på 
frågorna om de 
någon gång använt 
doping ska 2018 
vara fler än 2015 

Källa: LUPP, 2018 
(2015) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

95,2% 
95,8% 
95,8% 

   Ökad 

A 2.4dgy Andel i 

åk2 gymnasiet 

som ej brukat 

dopning under 

det senaste året 

Andelen unga som 
svarat nej på 
frågorna om de 
någon gång använt 
doping ska 2018 
vara fler än 2015 

Källa: LUPP, 2018 
(2015) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

98,0% 
99,3% 
96,4% 

   Ökad 

A 2.4ngr Andel i 

åk 8 grundskola 

som ej brukat 

narkotika under 

det senaste året 

Andelen unga som 
svarat nej på 
frågorna om de 
någon gång använt 
narkotika ska 2018 
vara fler än 2015 

Källa: LUPP, 2018 
(2015) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

96,0% 
98,6% 
94,6% 

   Ökad 

A 2.4ngy Andel i 

åk2 gymnasiet 

som ej brukat 

narkotika under 

det senaste året 

Andelen unga som 
svarat nej på 
frågorna om de 
någon gång använt 
narkotika ska 2018 
vara fler än 2015 

Källa: LUPP, 2018 
(2015) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

85,7% 
88,4% 
83,1% 

   Ökad 

 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 
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Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Falun värnar om biologisk mångfald 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.2.a 

Tjänstemäns 

attityd till 

företagande 

Tjänstemäns attityd till 
företagande ska förbättras. 
Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

 2,9 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.b 

Politikers attityd 

till företagande 

Politikers attityd till 
företagande ska förbättras. 
Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

 3,1 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 2.2 Andelen 

upphandligar 

som innehåller 

sociala hänsyn 

Social hänsyn ska öka och 
finnas med i 30 % av 
tjänsteupphandlingarna 

Källa: Statistik på 
antal 
upphandlingar som 
innehåller sociala 
hänsyn från UHC, 
nivå 2 och 3 

    Ökad 

B 2.3 Förtroendet 

för kommunen 

som 

upphandlande 

myndighet 

Ska öka Företagarnas 
bedömning, mäts 
genom Svenskt 
Näringslivs enkät 

2,31    Ökad 
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Verksamhetsmål 

Ökad avtalstrohet 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 2.1.2 Antal 

beställningar via 

inköpsportalen 

Antal beställningar via 
inköpsportalen ska öka. 
Utfallet avser år 2015 

Egen mätning 
Raindance 

12 
444 

   Ökad 

 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 3.2 Antalet feriejobb och 

praktikplatser i kommunens 

organisation 

Ska öka      Ökad 

 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 3.5.1 Nöjdheten med 

kommunens insatser 

för att kommun-

innevånarna ska kunna 

leva miljövänligt 

Medborgarundersökning, 
nöjd-region-index. Senaste 
mätning 2016: värde 59, 
medelvärde 60 

Mått 39, 
KKiK 

    Ökad 
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Verksamhetsmål 

Minimera skador beräknat från ett 100 års flöde genom att förhålla sig till  ställda krav på 

vården av regleringsdammar. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 1.1.1 

Framtagna bra 

planeringsföruts

ättningar 

Uppfylla och 
minska ställda 
krav inom 10 år. 
Mätning påbörjas 
fr.o.m. 2017 

Statusförteckni
ng inom Falu 
kommun 

    Ökad 

 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.4 Andel som 

får svar på e-post 

inom två dagar, 

(%) 

Ska öka KKiK, mått 1. Andel 
som får svar på e-
post inom två dagar, 
(%) (U00412) 

81%    Ökad 

D 2.5 Andel som 

tar kontakt med 

kommunen via 

telefon som får ett 

direkt svar på en 

enkel fråga, (%) 

Ska öka Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga, (%) 
(U00413) 

46%    Ökad 

D 2.6 Andel som 

upplever ett gott 

bemötande vid 

kontakt med 

kommunen 

Ska öka Andel som upplever 
ett gott bemötande 
vid kontakt med 
kommunen, (%) 
(U00414) 

100%    Oföränd
rad 

D 2.11 Nöjdheten 

med 

möjligheterna till 

inflytande 

Nöjdheten med 
möjligheterna till 
inflytande i 
kommunen 
(betygsindex) ska 
vara högre i 
jämförelse med 
kommuner i 
samma 
storleksklass.  
SCBs 
medborgarunders
ökning - Nöjd-
Inflytande-Index, 
betygsindex 1-
100.Frågeområde
n: information, 

 34,0 40,0 40,0 40,0 Inget 
värde 
angivet 
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kontakt, 
förtroende och 
påverkan. 

 

Falu kommun har goda kommunikationer 

Falun består av levande, trygga tätorter 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.3 Hur trygga 

känner sig 

medborgarna i 

kommunen? 

Målnivå: 
Ökande. Senaste 
mätning 2015: 
värde 63, medel 
60 

Källa: SCB 
medborgarundersökning 
Mått 9, Kkik 

63    Inget 
värde 
angivet 

 

Resursfördelning 
Revideringar enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 är markerade med kursiv stil 

 Genomförandet av de beslutade flödesfrämjande åtgärderna i Svärdsjö vattendrag har 

försenats med 1 år. Det innebär att tidigare lagd budget måste framflyttas 1 år. 

Anslaget höjs därför med 150 tkr till 2650 tkr år 2017 och för år 2018 med 2500 tkr. 

 Till kommunens krisorganisation finns en stödorganisation benämnd POSOM att 

tillgå som har till uppdrag att tillhandahålla krishantering och utföra akut krisstöd 

och krisbearbetning. POSOM som är organiserad under kommundirektören flyttas till 

Ledningsförvaltningen stadskansliet för att bättre kunna kopplas ihop med övrig 

krisorganisation som är organiserad där. Det innebär en ramväxling på motsvarande 

263 tkr fr.o.m. år 2017, 267 tkr 2018 och 271 tkr 2019. 

 

EKONOMIKONTOR 

Ekonomifunktion 

I tjänsten ingår arbetsuppgifter såsom samordning och utveckling av kommunens styrning där 
styrmodellen har en central roll. Till denna kopplas upprättande av budget och budgetuppföljning, 
årsbokslut och delårsbokslut, resultatanalyser, ha kontroll på och förse kommunen med finansiella 
medel samt sammanställa framtagande av jämförelsestatistik. I tjänsten ingår även att ta fram 
beslutsunderlag, att bereda och föredra utredningar i ekonomiska frågor, att vägleda kommunen i 
internkontrollfrågor, att svara för metod- och kompetensutveckling inom det ekonomiska området 
samt att vara ett stöd i ekonomiska frågor där kommunen och kommunkoncernen som helhet är i 
fokus. Utvecklingen av ledningsinformationssystemet som stöd till chefer i organisationen har fortsatt 
hög prioritet. Kontakter med samtliga förvaltningars ekonomer och ekonomiassistenter är en viktig del 
för utveckling inom arbetsområdet. 

Tjänsten omfattar även ekonomikontorets dagliga produktion, där kontoret ansvarar för hantering av 
inkommande leverantörsfakturor, in- och utbetalningar samt kravverksamhet. 

 

 

12



    KS/ Ledningsförvaltningen 
 
Inköp, beställningsportal 

Inköpsprocess med administration av behörigheter, utbildningsinsatser, aktualisering av leverantörer 
och prislistor samt ansvar elektronisk beställningsmodul. 

Kontakter med Upphanslingscenter, Ludvika, genom deltagande i samrådsgrupp, ansvar för lokal 
upphandlingsgrupp och controllerarbete mot upphandling. Här läggs fokus på arbetet med avtalstrohet 
där resurser läggs mot utveckling av trygg beställningsprocess. 

Posthantering 

Här budgeteras kostnader för kommunens övergripande kostnader för posthantering. Resurser finns 
hos serviceförvaltningen som fakturerar ekonomikontoret. Översyn av denna rutin kommer att ske. 

KOMMUNIKATIONSKONTOR 

Kontaktcenter 

Som ett led i arbetet med att förverkliga visionens värderingar Till nytta för faluborna och Enkla att 
samarbeta med pågår arbetet med att införa ett kontaktcenter i Falu kommun. Genom ett kontaktcenter 
kommer det att bli lättare att få kontakt och förutsättningar för att ge ännu bättre service än idag. 

Den första etappen startade den 1 juni 2016. De olika förvaltningarna slussas sedan in med 1-2 per 
halvår. Det innebär att vid planperiodens slut kommer alla förvaltningarna att vara inne i 
kontaktcentret. 2018 är sista året som införandeprojektet pågår så från och med år 2019 drivs 
kontaktcentret helt som löpande verksamhet. 

Under införandetiden kommer det att finnas 2 huvudspår i kontaktcentret; dels att ta hand om och i 
stor utsträckning direkt besvara de frågor som kommer in och dels att koppla frågor/samtal vidare 
(nuvarande växelns uppdrag). Efter hand som fler förvaltningar kommer in ökar andelen kontakter 
som tas om hand och andelen kontakter som kopplas vidare minskar. 

Kommunikationstjänster 

Kommunikationskontoret utgör ett stöd till kommunledning och förvaltningar bl.a genom ett 
strategiskt varumärkesarbete och strategisk ledningskommunikation för att utveckla bilden av Falun. 
Genom en samordnad och kommunövergripande intern och extern kommunikation bidrar vi till 
visionen "Ett större Falun" samt att medborgare och andra målgrupper uppfattar Falu kommun som 
enkla att samarbeta med och till nytta för Faluborna. Kommunikation sker genom både nya och gamla 
kanaler. Inom kommunikationskontoret finns funktionerna press, webb, desk, ateljé och strategiskt 
stöd. 

Efterfrågan på kommunikationstjänster har ökat mycket kraftigt det senaste året. Kommunikatörer som 
tidigare varit knutna till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt AIK tillhör KKT, sedan en 
organisationsförändring trädde i kraft 2016-09-01. Finansieringen sker via årsabonnemang med de 
berörda förvaltningarna. 

PERSONALKONTOR 

I Falu kommun ska medarbetarna trivas, få intressanta uppdrag, ha förtroende för sin chef och känna 
positiv gemenskap med sina kollegor. För att fullgöra uppdraget kommer under 2017 Personalkontoret 
göra en översyn av arbetssätt och organisation. Målet är att ligga i framkant inom alla områden och 
arbeta evidensbaserat för att lyckas. För närvarande är personalkontoret uppdelat i tre områden; 

HR-partner 

Personalkontoret debiterar för löne- och pensionshantering enligt en differentierad 
prissättningsmodell. Våra kunder har support genom lönecenter och HR-center där alla ärenden loggas 
och besvaras enligt en framtagen prioriteringsordning. Arbetssättet säkerställer kvaliteten och 
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garanterar att alla frågor följs upp och besvaras. Lön och system stöttar och utbildar medarbetare samt 
chefer med alla frågor som berör lön. I vårt uppdrag ligger även att bistå de externa intressenterna ex. 
Säters kommun, Försäkringskassan, A-kassan och Kronofogden med löneuppgifter. 

Lön och system är så mycket mer än vårt motto: rätt lön, i rätt tid och till rätt person. 

Personalkontoret har dessutom rollen av stabsfunktion där vi ska utföra uppdrag mot kund utifrån en 
strategisk, konsultativ och ibland administrativ roll. Det handlar om allt från ledarutveckling, 
rekryteringsstöd till lönekartläggning och arbetsrättsstöd. Personalkontoret arbetar också fram 
policydokument och riktlinjer i diverse personalpolitiska frågor. Dessa tjänster är ramfinansierade. 

Personalkontoret är därutöver huvudman för några förvaltningsövergripande verksamheter såsom 
facklig verksamhet, personalpolitiska åtgärder och centrala lönemedel. 

Bemanningscenter 

Bemanningscenter är vägen in i Falu kommun för många som utför arbete i organisationen. 

Bemanningscenter (BC) ska stödja de förvaltningar som ingår i styrelsen att effektivisera 
vikarieanskaffningen, så att i första hand redan anställd personal omgrupperas för att täcka 
korttidsfrånvaron. Detta ska i första hand ske med disponibel arbetstid genom arbetstidsavtal kopplat 
till heltid till alla. 

Rekryteringscenter 

Rekryteringscenter ska motverka vänskapskorruption, säkerställa att de bäst lämpade kandidaterna 
erbjuds anställningar och driva rekryteringsutvecklingen framåt. I sak innebär det en väg in för alla 
sökanden och alla lediga tjänster inom kommunen. Genom att kvalitetssäkra rekryteringar och anställa 
rätt person på rätt plats kan avsevärda långsiktiga vinster göras i verksamheterna. 

STADSKANSLIET 

Gemensam administration/nämndadministration 

Administrera kommunstyrelsen och ledningsförvaltningens diarium samt nämndadministration för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt viss politisk service. I serviceuppdraget 
ingår även att delge och offentliggöra allmänna handlingar. Samordningsansvar för Falu kommuns 
nämnds- och registratorsfunktioner samt bistå med stöd till förvaltningarna. Uppdraget innebär 
utbildning och utvecklande av nya gemensamma processer och rutiner. Målgrupper är 
kommuninvånare, media, förtroendevalda, förvaltningar och kommunala bolag. 

Juristverksamhet 

Juridisk service, rådgivning och utbildning för förvaltningar inom Falu kommun (internjurist) och för 
kommunledningen för att bistå de kommunala nämnderna och förvaltningarna att utforma sina 
verksamhetsfrågor utifrån lagstiftarens krav m.m. 

Övergripande risksamordning 

Kommunens övergripande risksamordningsfunktion som verkar inom kommunens geografiska och 
interna verksamhet. Huvuduppdragen består av säkerhetsverksamhet, beredskapsplanläggning, ANDT 
(Alkohol, Narkotika, Tobak, Dopning), brottsförebyggande frågor och kommunens samordnande 
vattenförvaltning. Målgrupper är kommuninvånare, förvaltningar, förtroendevalda, föreningar och 
organisationer m.fl. i syfte att skapa trygghet för ett robust och hållbart samhälle, minska risken för 
och konsekvensen av allvarliga störningar, kriser och olyckor m.m. Dessutom att bistå med kunskap i 
arbetet med främjande och förebyggande insatser ur ett samhällsekonomiskt- och folkhälsoperspektiv. 
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Centralarkiv 

Centralarkivets huvuduppdrag är att utöva tillsyn åt arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) så att 
kommunens myndigheter fullgör sin skyldighet beträffande arkivbildningen och arkivvården i 
kommunen. Vårda förvarat arkivbestånd samt förteckna inkomna handlingar och gallra enligt 
upprättad dokumenthanteringsplan och ge råd i arkivvårdsfrågor. I uppdraget ingår att tillhandahålla 
offentliga handlingar. Verksamheten riktar sig till kommunens förvaltningar och bolag, 
kommuninvånare, myndigheter, institutioner m.fl. 

Konsument Falun 

Konsument Falun består av dels konsumentjuridisk rådgivning, dels budget- och skuldrådgivning. Den 
Konsumentjuridisk rådgivning sprider information och kunskap om konsumenträttigheter och 
skyldigheter till konsumenter och näringsidkare i Falu kommun. Det sker genom huvudprocesserna 
individuell rådgivning, förebyggande arbete och utåtriktade aktiviteter. 

Budget- och skuldrådgivningens mål är att stärka hushållens resurser, öka deras möjligheter att leva ett 
självständigt liv och hitta långsiktiga lösningar på ekonomiska problem. Det sker genom 
huvudprocesserna privatekonomisk rådgivning, ekonomiskt förändringsarbete, skuldrådgivning och 
förebyggande arbete. Målgrupp är kommuninvånare. 

Övergripande demokratifrågor 

Demokrativägledarfunktion inkl. övergripande verksamhet för ungdomsdemokratifrågor arbetar på 
uppdrag av Val- och demokratinämnden och har som syfte att förstärka den deltagardemokratiska 
infrastrukturen och det aktiva medborgarskapet i Falu kommun genom att vara ett stöd till 
medborgare, nämnder, förvaltningar och bolag. 

Utredartjänster 

Kvalificerade utredartjänster m.m. för uppdrag som företrädesvis är av övergripande karaktär i ett 
styrnings- och ledningsperspektiv under ledning av kommundirektören. 

Till stadskansliet hör också följande arbetsuppgifter som redovisas i särskilda delprogram; 

 Administration av de allmänna valen m.m. 

 Överförmyndarverksamheten med godemän/förvaltare m.m. (administrativ enhet 

organiseras av ÖiS i Borlänge (Överförmyndare i samverkan). 

 Budget och administration av Beslutsorgan och Överförmyndaren, Val- och 

demokratinämnden 

 

Ledningsförvaltningen gem/stab tjänstekatalog 2017-2019, tkr    

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Ledning LFV       
Budgeterad volym anställda 0 0 1 1 1 

Budgeterat ápris    1300 1300 1300 

Budgeterad kostnad   0 0 1 300 1 300 1 300 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  0 0 1 300 1 300 1 300 

       

Summa ledningsförvaltningen gem/stab 0 0 1 300 1 300 1 300 
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Ekonomikontoret tjänstekatalog 2017-2019, tkr     

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Ekonomifunktion       
Budgeterad volym anställda 15 15 15 15 15 

Budgeterat ápris tkr 858 913 955 969 983 

Budgeterad kostnad   12 872 13 700 14 320 14 528 14 739 

Budgeterad intäkt  -3 917 -4 198 -4 246 -4 310 -4 374 

Anslag per tjänst  8 955 9 502 10 074 10 218 10 364 

       
920 Inköp       
Budgeterad volym anställda 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 581 755 764 775 787 

Budgeterad kostnad   581 755 764 775 787 

Budgeterad intäkt  0 -300 -305 -310 -314 

Anslag per tjänst  581 455 459 466 473 

       
920 Posthantering       
Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 1971 1948 1977 2007 2037 

Budgeterad kostnad   1 971 1 948 1 977 2 007 2 037 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  1 971 1 948 1 977 2 007 2 037 

       

Summa ekonomikontor  11 507 11 905 12 510 12 691 12 874 

       

Kommunikationskontor tjänstekatalog 2017-2019, tkr     

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

130 övr pol verksamhet       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 0 1 1 1 1 

Budgeterad kostnad   25 61 62 63 64 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  25 61 62 63 64 

       
220 Näringslivsfrämjande åtg.       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 0 5 0 0 0 

Budgeterad kostnad   8 303 0 0 0 

Budgeterad intäkt  -33 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  -25 303 0 0 0 

       
300 Kultur och fritid       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 0 5 5 5 5 

Budgeterad kostnad   0 300 300 300 300 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  0 300 300 300 300 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

       
920 Gemensamma verksamheter      
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 168 178 224 226 229 

Budgeterad kostnad   9 564 10 177 12 792 12 991 13 194 

Budgeterad intäkt  -1 040 -959 -3 398 -3 449 -3 501 

Anslag per tjänst  8 524 9 218 9 394 9 542 9 693 

       

Växel/ reception - KC       
920 Gemensamma verksamheter      
Budgeterad volym ink samtal 188 411 164 137 164 137 164 137 164 137 

Budgeterat ápris kr 0 24 46 46 47 

Budgeterad kostnad   0 3 973 7 477 7 589 7 703 

Budgeterad intäkt  0 -3 702 -7 116 -7 223 -7 331 

Anslag per tjänst  0 271 361 366 372 

       

Summa kommunikationskontor  8 524 10 153 10 117 10 271 10 429 

       

       

Personalkontor tjänstekatalog 2017-2019, 
tkr 

     

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Stöd i personalfrågor       
Budgeterad volym Anställda 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 7103 7540 6290 6395 6499 

Budgeterad kostnad   7 103 7 540 6 290 6 395 6 499 

Budgeterad intäkt  -258 -620 0 0 0 

Anslag per tjänst  -6 845 -6 920 6 290 6 395 6 499 

       
920 Rekryteringscenter       
Budgeterad volym rekryteringar 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

Budgeterat ápris tkr 2 3 2 2 2 

Budgeterad kostnad   2 637 3 815 2 800 2 842 2 885 

Budgeterad intäkt  -3 163 -3 815 -2 800 -2 842 -2 885 

Anslag per tjänst  526 0 0 0 0 

       
290 Löneadministration       
Budgeterad volym lönespec 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

Budgeterat ápris kr 197 194 197 200 203 

Budgeterad kostnad   14 178 13 999 14 209 14 422 14 638 

Budgeterad intäkt  -14 309 -13 999 -14 209 -14 422 -14 638 

Anslag per tjänst  131 0 0 0 0 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Personalpol. åtgärder       
Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 4742 5631 3841 3898 3957 

Budgeterad kostnad   4 742 5 631 3 841 3 898 3 957 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  4 742 5 631 3 841 3 898 3 957 

       
920 Facklig verksamhet       
Budgeterad volym timmar 3 324 3 324 3 324 3 324 3 325 

Budgeterat ápris tkr 2 2 2 2 2 

Budgeterad kostnad   6 315 6 426 6 522 6 620 6 720 

Budgeterad intäkt  -6 300 -6 426 -6 522 -6 620 -6 720 

Anslag per tjänst  -15 0 0 0 0 

       
920 Lönepolitiska satsningar       
Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 550 2635 949 963 978 

Budgeterad kostnad   550 2 635 949 963 978 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  550 2 635 949 963 978 

       
920 Bemanningscenter       
Budgeterad volym timmar 270 000 268 000 268 000 268 000 268 000 

Budgeterat ápris kr 21 25 25 25 26 

Budgeterad kostnad   5 786 6 580 6 679 6 779 6 881 

Budgeterad intäkt  -5 747 -6 580 -6 679 -6 779 -6 881 

Anslag per tjänst  -39 0 0 0 0 

       

Summa personalkontor  -950 1 346 11 080 11 256 11 434 

       

Stadskansliet tjänstekatalog 2017-2019, 
tkr 

     

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Gemensam administration       
Budgeterad volym årsarbetstid 10 172 10 172 10 172 10 172 10 172 

Budgeterat ápris kr 523 618 622 648 669 

Budgeterad kostnad   5 321 6 290 6 328 6 588 6 808 

Budgeterad intäkt  -929 -939 -664 -664 -664 

Anslag per tjänst  4 392 5 351 5 664 5 924 6 144 

       
130 Nämndadministration       
Budgeterad volym timmar 50 50 50 50 50 

Budgeterat ápris tkr 44 51 51 51 51 

Budgeterad kostnad   2 210 2 536 2 535 2 535 2 535 

Budgeterad intäkt  -15 -16 -16 -16 -16 

Anslag per tjänst  -2 195 -2 520 2 519 2 519 2 519 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Centralarkiv       
Budgeterad volym upparb hyllm 200 70 70 70 70 

Budgeterat ápris tkr 7 29 29 29 29 

Budgeterad kostnad   1 362 2 014 2 036 2 036 2 036 

Budgeterad intäkt  -123 -75 -98 -98 -98 

Anslag per tjänst  -1 239 -1 939 1 938 1 938 1 938 

       
Konsument Falun       
225 Konsumentverksamhet       
Budgeterad volym Invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 21 22 22 22 22 

Budgeterad kostnad   1 194 1 259 1 273 1 273 1 273 

Budgeterad intäkt  -2 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  -1 192 1 259 1 273 1 273 1 273 

       
Juristverksamhet       
920 Gemensam verksamhet       
Budgeterad volym Förvaltningar 15 8 8 8 8 

Budgeterat ápris tkr 69 141 143 143 143 

Budgeterad kostnad   1 028 1 124 1 141 1 141 1 141 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  1 028 1 124 1 141 1 141 1 141 

       
Övergripande Risksamordning       
263 ANDT-strategi       
Budgeterad volym Invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 6 6 0 0 0 

Budgeterad kostnad   325 340 0 0 0 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  325 340 0 0 0 

       
263 Brottsförebyggande v-het       
Budgeterad volym Invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 7 8 15 15 15 

Budgeterad kostnad   407 458 837 837 837 

Budgeterad intäkt  -33 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  374 458 837 837 837 

       
270 Bevakn. rel. Tjänster       
Budgeterad volym Köpta 

timmar 

56 767 56 767 56 767 56 767 56 767 

Budgeterat ápris kr 50 0 0 0 0 

Budgeterad kostnad   2 864 0 0 0 0 

Budgeterad intäkt  -308 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  2 556 0 0 0 0 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

270 Övergr. säkerhetsverksamhet      
Budgeterad volym Invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 26 62 63 63 63 

Budgeterad kostnad   1 502 3 542 3 623 3 623 3 623 

Budgeterad intäkt  400 -498 -543 -543 -543 

Anslag per tjänst  1 902 3 044 3 080 3 080 3 080 

       
275 Beredskapsplanläggning       
Budgeterad volym Invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 25 23 28 28 28 

Budgeterad kostnad   1 407 1 320 1 599 1 603 1 607 

Budgeterad intäkt  -1 141 -1 143 -1 157 -1 157 -1 157 

Anslag per tjänst  266 177 442 446 450 

       
275 Vattenskydd       
Budgeterad volym Köpta 

timmar 

56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 26 62 60 101 59 

Budgeterad kostnad   1 467 3 535 3 435 5 821 3 427 

Budgeterad intäkt  -915 -100 0 0 0 

Anslag per tjänst  552 3 435 3 435 5 821 3 427 

       

920 Övergripande brandskydd       
Budgeterad volym förvaltningar 5 5 5 5 5 

Budgeterat ápris tkr 4 75 77 77 77 

Budgeterad kostnad   20 375 385 385 385 

Budgeterad intäkt  -188 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  -168 375 385 385 385 

       

Övergripande demokratifrågor       

920 Gemensama verksamheter       
Budgeterad volym Invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 10 18 18 18 17 

Budgeterad kostnad   558 1 007 1 007 1 007 1 007 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  558 1 007 1 007 1 007 1 007 

       

Summa stadskansliet  7 159 12 111 21 721 24 371 22 201 

Summa ledningsförvaltningen  26 240 35 515 56 728 59 889 58 238 
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Investeringar 
Revideringar enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 är markerade med kursiv stil 

Nämnd Inv.kategori Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 
KS/LFV 1. Investeringar påkallade av 

skyldigheter och ålägganden  
Borgärdesdammen  1 000 2 000   

KS/LFV 1. Investeringar påkallade av 
skyldigheter och ålägganden  

Kvarndammen  1 000 2 000   

KS/LFV 1. Investeringar påkallade av 
skyldigheter och ålägganden  

Mobila 
reservkraftverk 

 400 400   

KS/LFV 4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Webbprojekt 2 500 1 000    

KS/LFV 4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Lönesystem 700     

KS/LFV 4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Möbler 
Kontaktcenter 

225     

KS/LFV 4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Digitala 
infartsskyltar 

2 680     

 Totalsumma  6 105 3 400 4 400 0 0 
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Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen  
 

Uppdrag 
Tjänsteinriktning för Serviceförvaltningen: 

Utveckla, samla och vidareförädla kommunens befintliga FM tjänster (facility management tjänster) i 
syfte att stödja kommunens huvudprocesser på ett optimalt sätt. Då målsättningen är att skapa ett 
tjänsteutbud som möjliggör för förvaltningarna att kunna inrikta sina resurser mot kärnverksamheten. 

Förvaltningen ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder med bra standard inom- och 
utomhus samt verksamhetsservice i önskad omfattning. I uppdraget ingår att optimera 
lokalanvändningen och renodla fastighetsbeståndet samt förvalta och värdesäkra kommunens 
bebyggda fastigheter samt vara delaktiga i upphandlingar. Tillaga och servera god och näringsriktig 
mat till barn och äldre i kommunens olika verksamheter. 

Samordna IT-verksamheten och att ansvara för strategisk utveckling inom området. Stödja och leda i 
upphandling och införande av IT-stöd. Ta fram och fastställa lämpliga IT-standarder. Service och 
support till kommunens alla IT-användare. Upprätthålla en god och säker drifts- och förvaltningsmiljö 
för samtliga IT-system. 

För Omvårdnads-, och socialförvaltningens räkning administrera uthyrning av bostäder i kommunens 
bostadsbestånd samt hyresförhandla. Ansvara för kommunens inhyrda fordon och bilpool. 

Serviceförvaltningen är den enda part (inom kommunen) som äger rätt att avtala om leverans från 
externa parter för att fullgöra ovanstående uppdrag. Därmed är det förvaltningen som står som garant 
för kvalitén i leveranserna, att uppfylla och efterleva myndighetskrav och politiska direktiv. 

Styrande för uppdraget är: 

Alltid beakta och ta hänsyn till politiska direktiv, hållbarhets program, myndighetskrav etc. 

Verka för att utveckla samarbetet med förvaltningarna för att bl.a. undvika suboptimeringar. 

Tillse att fastigheter och övriga anläggningstillgångar vårdas och utvecklas till gagn för kommunens 
olika verksamheter. 

Fokusera på åtgärder som optimerar driftkostnaderna inom kommunens olika verksamheter. Detta görs 
i samverkan med kund. 

Aktivt driva utvecklingen inom ansvarsområdet med målsättning att använda ny teknik, material, 
kunskap, byggteknik etc. som kan utveckla och effektivisera förvaltningarnas kärnverksamhet. 

Vi ska inom vårt verksamhetsområde samverka med aktörer såväl inom koncernen som regionalt och 
nationellt i syfte att hitta innovativa och effektiva/ekonomiska lösningar. 

Verka för att lokalt näringsliv får möjlighet att lämna anbud på entreprenader m.m. Genomföra 
seminarier/utbildning för att möjliggöra för småföretag att lämna anbud. 

Serviceförvaltningen ska alltid vara remissinstans när det gäller implementering av nya regelverk och 
åtgärder som berör serviceförvaltningens ansvarsområde 
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Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Inom förvaltningen drivs ett antal aktiviteter i linje med hållbarhetsprogrammen och myndighetskrav i 
övrigt. Detta arbete kräver insatser som i vissa fall ger betydande besparingar och i flera andra fall 
medför kostnadsökningar. 

Digitalisering av information och processer möjliggör en effektivisering av både verksamhet och 
resursutnyttjande. Ett exempel är väl fungerande E-tjänster som kan bidra positivt till hållbar 
utveckling. 

Vid upphandling ställs höga miljökrav för inköp av både varor och tjänster. T.ex. bör leverantörerna 
vara certifierade enligt 14 001 eller ha ett likvärdigt system. 

Enligt miljöprogrammets intentioner läggs stor kraft på områdena energieffektivisering, träbyggnation, 
utfasning av kemiska ämnen m.m. 

Ett kostpolitiskt program har utformats som kan ses som en plan för hur offentliga måltider hanteras 
och arbetas med inom Falu kommun. Planen följer både nationella och internationella 
rekommendationer. 

Arbete pågår med matsvinn, receptur och säsongsanpassade livsmedel för att minska påverkan 
ekonomiskt och klimatmässigt. 

Som ett led i att minska miljöbelastande livsmedelsproduktion har andelen ekologiska livsmedel och 
vegetariska alternativ utökats. 

Miljökrav har ställts på leverantörernas transporter med b.la. fossilfritt bränsle. Förvaltningen planerar 
även att minska förbrukningen av fossila bränslen genom att konvertera till bilar med alternativa 
drivmedel. 

Förvaltningens arbete, inom lokaluthyrning, drivs ett antal aktiviteter i linje med 
hållbarhetsprogrammen och myndighetskrav i övrigt. Exempel på hållbarhetsaktviteter som pågår är: 
Ventilationsombyggnader, obligatorisk källsortering i kommunens lokaler, utbyte av 
kvicksilverlampor mot energieffektiva lösningar och löpande energiuppföljningar med åtgärder för att 
uppnå energimålen. 

Förvaltningen arbetar med att snabbt och korrekt hantera inkomna ärenden till nytta för allmänheten. 
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Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 
 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 3.4 

Elevers 

upplevda 

hälsa 

Elevernas 
upplevda hälsa 
ska förbättras 

Källa: LUPP och eget 
mått 

Alla     Ökad 

A 3.4 

Elevers 

upplevda 

hälsa 

Alla elever skall 
uppge att de 
känner sig 
trygga i skolan 

Andel elever i åk 8 
hemkommun som svarar 
positivt på SKLs 
elevenkätfråga "Jag 
känner mig trygg i 
skolan", andel \(%\) 
U15509 

Alla     Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Nöjd matgäst 

Öka antalet nöjda matgäster genom att servera bra och näringsriktig mat i en lugn och trygg miljö. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 3.1.1 Nöjd 

matgäst 

Öka antalet nöjda 
matgäster. 

Måltidsappen      Ökad 

 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.2 Kunds 

möjlighet att 

påverka sin 

vardag Vård 

och 

omsorgsboende 

Kunds möjlighet att 
påverka sin vardag 
och att personalen 
tar hänsyn till deras 
behov ska öka. 

Kolada Alla 81,0% 81,0% 82,0% 82,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.14 Total 

sjukfrånvaro i 

procent av 

ordinarie 

arbetstid ska 

minska. 

Den totala 
sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under 
året, som andel (%) 
av den tillgängliga 
ordinarie 
arbetstiden. Avser 
samtlig kommunalt 
anställd personal..  

Kolada Alla 
Kvinnor 
Män 

    Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Minskad sjukfrånvaro 

Målet för medarbetarperspektivet är en arbetsplats med hållbar arbetshälsa som möjliggör balans i 
livssituationen hos de anställda. Årliga handlingsplaner för friskvård med trivselskapande 
gemensamhetsaktiviteter upprättas i samverkan mellan personal och fackliga organisationer. 
Rehabutredningar genomförs enligt fastställda rutiner, så långt som möjligt anpassas arbetsuppgifter 
och arbetstider utifrån varje enskild sjukskrivens behov. 

Indikatorn gemensam med KF målet ovan. 
 

Val av maträtter 

Tillaga och servera god och näringsriktig mat till barn och äldre i kommunens olika verksamheter.  I 
samband med detta bibehålla antalet val av maträtter. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.1.2 Val av 

maträtter 

Val av maträtter inom 
omvårdnads- och 
socialförvaltning. 

Aivo 
kostdatasystem 

    Ökad 

 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 2.2 

Skadegörelse 

Kostnader för reparation och 
underhåll på kommunala objekt 
som följd av skadegörelse ska 
minska. 

Källa: 
Raindance 

449 
tkr 

   Minskad 
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Verksamhetsmål 

Öka antalet ätande i skolmatsalar. 

Tillaga och servera god och näringsriktig mat till barn och äldre i kommunens olika verksamheter. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 2.1.1 Antal ätande i 

skolmatsalar 

Öka antal 
ätande 

Intern 
statistik\. 

    Ökad 

 

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 4.5 Ungdomar som 

etablerade på 

arbetsmarknaden 

Andelen ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun ska öka 

 24,8%    Ökad 

 

Verksamhetsmål 

Kombinationsanställningar 

Öka andelen kombinationstjänster för att klara målet att erbjuda heltidstjänster samt att effektivisera de 
egna verksamheterna. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 4.4.1 

Kombinationsanstäl

lningar 

Ökande antal anställningar 
med så kallade 
kombitjänster. 

Källa:  
Hypergene 

    Ökad 

 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 
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Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.2.a 

Tjänstemäns 

attityd till 

företagande 

Tjänstemäns attityd till 
företagande ska förbättras. 
Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

 2,9 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 2.3 Förtroendet 

för kommunen 

som 

upphandlande 

myndighet 

Ska öka Företagarnas 
bedömning, mäts 
genom Svenskt 
Näringslivs enkät 

2,31    Ökad 

B 2.1 Antal 

företag som 

lämnar anbud vid 

upphandling 

Antal företag som 
lämnar anbud vid 
upphandling ska öka. 
Genomsnittet ska vara 
fler än 4. Idag ligger 
genomsnittet på 3,5. 

Källa: Statistik från 
UHC. Avser både 
upphandlingar och 
direktupphandlingar i 
genomsnitt 

3 4   Ökad 

 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 3.2 Antalet feriejobb och 

praktikplatser i kommunens 

organisation 

Ska öka      Ökad 

 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 
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Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1 Utsläpp 

växthusgaser (ton 

CO2-ekv/år) 

Utsläppen av 
växthusgaser har år 
2020 minskat med 
60% sedan 1990 

RUS 
emissionsdatabas 

158 
065 

   Minskad 

 

Verksamhetsmål 

Minska andelen matsvinn. 

Fortsatt arbete med matsvinn som har visat sig i studier nationellt att stora mängder av den mat som 
tillagas slängs vilket har en stor påverkan både ekonomiskt och klimatmässigt. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1.1 

Matsvinn 

Andelen matsvinn 
minskas 

Intern 
statistik 

    Minskad 

 

Planerat underhåll 

Förvaltningen ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder med bra standard och bra inom- 
och utomhusmiljö. 

 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1.2 

Inom/utomhusmiljö 

Underhåll, lokaler med 
en god inomhusmiljö 

Planerat 
underhåll 

    Ökad 

 

Avhjälpande underhåll 

Förvaltningen ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder med bra standard och bra inom- 
och utomhusmiljö. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1.3 

Inom/utomhusmiljö 

Underhåll 
avhjälpande 

Planerat 
underhåll 

    Minskad 

 

Användning av städkemikalier 

Användningen av städkemikaler ska minska och i möjligaste mån bestå av miljövänliga produkter. 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1.4 

Städkemikalier 

Användning av 
kemikalier ska minska. 

Källa: 
Raindance 

    Minskad 

 

Falun värnar om biologisk mångfald 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 2.3 Andel ekologiska 

livsmedel i kommunens 

verksamhet (%) 

De kommunala kökens 
inköp av ekologiska varor 
är år 2020 minst 40 % 

 23%   40% Ökad 

 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.11 

Nöjdheten med 

möjligheterna 

till inflytande 

Nöjdheten med möjligheterna till 
inflytande i kommunen 
(betygsindex) ska vara högre i 
jämförelse med kommuner i 
samma storleksklass.  SCBs 
medborgarundersökning - Nöjd-
Inflytande-Index, betygsindex 1-

 34,0 40,0 40,0 40,0 Inget 
värde 
angivet 
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100.Frågeområden: information, 
kontakt, förtroende och påverkan. 

 

Verksamhetsmål 

Erbjuda pensionärer att äta i skolmatsalar. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.1.1 Ätande 

pensionärer i 

skolmatsalal 

Öka antalet ätande 
pensionärer i 
skolmatsalarna. 

Egen 
statistik 

    Ökad 

 

Kommunikationsavbrott 

Antalet oplanerad avbrott rörande IT-miljön ska minska. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.2.1 

Kommunikationsavbrott 

Antalet oplanerad 
avbrott ska 
minskas 

Egen 
statistik\. 

    Minskad 

 

Överklagade ärenden 

Minska antalet överklagade ärenden. 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.1.3 

Överklagade 

ärenden 

Antalet överklagade 
ärenden ska minska. 

Egen 
statistik\. 

    Minskad 

 

Falu kommun har goda kommunikationer 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 3.1 Andel hushåll som har 

tillgång till bredband med 

minst 100 MB/s 

Målnivå: Minst 
90% år 2020 

 60,0%    Ökad 

 

Falun består av levande, trygga tätorter 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.3 Hur trygga 

känner sig 

medborgarna i 

kommunen? 

Målnivå: 
Ökande. Senaste 
mätning 2015: 
värde 63, medel 
60 

Källa: SCB 
medborgarundersökning 
Mått 9, Kkik 

63    Ökad 

D 4.3 Hur trygga 

känner sig 

medborgarna i 

kommunen? 

Målnivå: 
Ökande. Senaste 
mätning 2015: 
värde 63, medel 
60 

Källa: SCB 
medborgarundersökning 
Mått 9, Kkik 

63    Inget 
värde 
angivet 

 

Resursfördelning 
Lokaluthyrning säkerställer att tomma lokaler nyttjas optimalt ur både drifts- och 
investeringssynpunkt. Lokalernas utformning ska präglas av en enhetlig standard (typrum och 
typlösningar). I samarbete med övriga förvaltningar skapas lokalförsörjningsprogram, funktions- och 
lokalprogram. Tjänsten innefattar all lokalförsörjning åt kommunala verksamheter med egna och 
inhyrda lokaler. Serviceförvaltningen levererar även sådana tjänster som hyresgästen själv brukar 
svara för; nämligen drift av inbrotts-, brand-, utrymningslarm m.fl. larmer. Konsultuppdrag, 
hantverkstjänster samt hyresadministration åt social- och omvårdnads-förvaltningens egna boenden är 
andra tjänster som inryms i tjänsten lokaluthyrning. Även arbete med korttidsuthyrning ingår. 

Servicetjänster innebär leverans enligt ett Facility Management-koncept (FM) innehållande lokalvård, 
post och godshantering samt en rad olika vaktmästerifunktioner. Serviceavdelningen erbjuder även 
kundavtal om kaffeautomater, entrémattor, frukt och transporter. 

Fordonshanteringen administrerar kommunens samtliga fordon inklusive kommunens bilpool. 

Kostavd tillagar och levererar måltider till skolans alla verksamheter, vårdboenden, särskilda boenden, 
dagliga verksamheter, pensionärer i skolmatsalar samt matlådor till hemmaboende pensionärer. 

IT Samordnar IT-verksamheten, ansvarar för strategisk utveckling. Stödfunktion vid upphandling och 
införande av IT-stöd. Fastställer IT-standarder. Service och IT-support. IT- drift- och förvaltning av 
IT-system. Bistå i bredbandsutbyggnaden. 

Markförvaltning skulle överföras till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 men har i 
praktiken inte genomförts. 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

Lokaluthyrning       
Budgeterad volym m2 382 761 386 380 376 576 381 426 382 676 

Budgeterat ápris kr 900 940 921 980 1012 

Budgeterad kostnad   344 630 363 029 346 995 373 756 386 923 

Budgeterad intäkt  -365 421 -363 625 -350 843 -376 474 -388 327 

Anslag per tjänst  -20 791 -596 -3 848 -2 718 -1 404 

       
Servicetjänster       
Budgeterad volym Timmar 136 525 140 130 170 000 170 000 170 000 

Budgeterat ápris kr 301 293 294 297 299 

Budgeterad kostnad   41 032 41 042 50 054 50 574 50 826 
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Budgeterad intäkt  -41 202 -41 042 -50 054 -50 574 -50 826 

Anslag per tjänst  -170 0 0 0 0 

       
Fordonshantering       
Budgeterad volym Fordon 391 397 400 400 400 

Budgeterat ápris tkr 5 4 4 4 4 

Budgeterad kostnad   1 786 1 759 1 760 1 760 1 760 

Budgeterad intäkt  -1 978 -1 759 -1 760 -1 760 -1 760 

Anslag per tjänst  -192 0 0 0 0 

       
Kostavd                            (1)      
Budgeterad volym Portion 2 618 288 2 156 756 2 336 566 2 336 566 2 336 566 

Budgeterat ápris kr 41 48 48 47 47 

Budgeterad kostnad   108 317 102 970 111 827 110 500 110 300 

Budgeterad intäkt  -108 521 -102 970 -108 875 -108 695 -109 823 

Anslag per tjänst  -204 0 2 952 1 805 477 

       

Stab/Fria nyttigheter       
Budgeterad volym Pris/tim 3 277 3 100 3 110 3 119 4 032 

Budgeterat ápris tkr 800 850 860 870 880 

Budgeterad kostnad   3 483 3 856 3 914 3 972 4 032 

Avkastningskrav              (3)  -861 -1 221 -1 239 -1 258 -1 277 

Anslag per tjänst  2 622 2 635 2 675 2 714 2 755 

Anslag per tjänst (2) Utökad ram   0 0 0 

 Bredband tkr      
Övriga IT-tjänster       
Budgeterad volym          (4) (4) Antal elever          

och anställda 
14 242 14 494 14 808 14 966 15 166 

Budgeterad 
genomsnittskostnad     (5) 

tkr 4 4 4 4 3 

Budgeterad kostnad   53 105 55 283 53 261 52 500 52 000 

Budgeterad intäkt  -52 454 -55 283 -53 261 -52 500 -52 000 

Anslag per tjänst  651 0 0 0 0 

       

       

       

Summa nämnden  -18 084 2 039 1 779 1 801 1 828 

       

 

  
Kost (1) Det budgeterade underskottet avser huvudsakligen effekterna av övergång 
"Heltid till alla". Kostnaden för detta beräknas till ca 4 000 tkr på årsbasis. Ett stort 
arbete pågår, med bl.a  ny organisation och arbetssätt, för att arbeta bort 
underskottet. Detta arbete bedöms pågå under planperioden. Den tillfälligt ökade 
kostnaden anser vi inte ska belasta kund. För att klara  det resultatkrav som ställs 
på Serviceförvaltningen får det effekter på våra övriga verksamheter. 
IT (2) Avser utökat behov för att klara bredbandsmål                          
(3) Kostnader vi måste täcka med egna medel, efter ett beslutat avkastningskrav 
från   2011 avseende upphandlingstjänster .      
(4) Våra brukare kan bäst beskrivas som antal anställda och elever   
(5) IT-tjänsterna är av olika slag.  
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Investeringar 

 

Nämnd Inv.kategori Projekt

Prognos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
KS/Kfast 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden Ventilation  & energieffektiviseringar 11050 34 600 20 000 20 000 7 500 6 000

KS/Kfast 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden Skolor övr larm, myndighetskrav mm 4650 7 000 7 000 10 000 10 000 10 000

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden  Summa 15700 41 600 27 000 30 000 17 500

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenBjursåsskolan                                                              6650 56 350

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenGrundskolor                                                                   5650 0 15 000 50 000 0 50 000

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenGymnasieskolor                                                            2 000 2 000 2 000 0 0

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenFörskolor  inkl förstudier Södra,Kristine rest.skola,Arenan, Hasselv. 2000 19 900 45 000 10 000 45 000 0

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenSlättakogen Förskola 28500 1 500

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenMatsalar(kostpolitiska programmet) och gymn.salar 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenElevboende

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenFörskolemoduler förutom de två 2015 2300 5 000

KS/Kfast 2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningenKöksrenoveringar (kostpolitiska programmet) 8500 7 500 10 000

2.1 Fastighetsinvesteringar, barn- och utbildningsförvaltningen Summa 53600 97 250 77 000 67 000 55 000

KS/Kfast 2.2 Fastighetsinvesteringar, omvårdnadsförvaltningenTillb.Risholn VoO-boende 2016/17 20lgh              1500 40 500 16 000

KS/Kfast 2.2 Fastighetsinvesteringar, omvårdnadsförvaltningenVård/omsorgsboende 2019 32 lgh                             1500 500 500

KS/Kfast 2.2 Fastighetsinvesteringar, omvårdnadsförvaltningenOmvårdnad övriga investeringar 1500 2 000 2 000 2 000 2 000

2.2 Fastighetsinvesteringar, omvårdnadsförvaltningen Summa 4500 43 000 18 500 2 000 2 000

KS/Kfast 2.3 Fastighetsinvesteringar, socialförvaltningenGruppbostad Kopparvägen                                          10000 6 000

KS/Kfast 2.3 Fastighetsinvesteringar, socialförvaltningenGruppbostad 6 lgh 2018 0 6 000 12 000

KS/Kfast 2.3 Fastighetsinvesteringar, socialförvaltningenGruppbostad 6 lgh 2020 0 2 000 16 500

KS/Kfast 2.3 Fastighetsinvesteringar, socialförvaltningenSoc övriga investeringar 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

2.3 Fastighetsinvesteringar, socialförvaltningen Summa 11000 13 000 13 000 3 000 17 500

KS/Kfast 2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Övriga mindre åtgärder 4995 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

KS/Kfast 2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Kulturhuset tio14 (etapp 1+2)                                 14000 26 000 5 000

KS/Kfast 2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Kombo 3000 7 500

KS/Kfast 2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Kontaktcenter 2 500

KS/Kfast 2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Riset 4000 10 000 0

2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Summa 25995 43 500 10 000 12 500 5 000

Totalsumma 110795 238 350 145 500 114 500 97 000 82 000
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Arbetsmarknads- integrations- och 
kompetensförvaltningen (AIK) 
 

Uppdrag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen har i uppdrag att genom 
arbetsmarknadsinsatser, ansvara för den gymnasiala vuxenutbildningen, med undantag för särskolan 
för vuxna, grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare, samt att ansvara för 
integrationsfrågor och flyktingmottagandet i Falu kommun. Utöver detta har AIK ett riktat uppdrag 
från politiken, Kommunala aktivitetsansvaret(KAA). 

Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknaden så de kommer i egen 
försörjning eller studier. 

Som viktiga verktyg för dessa insatser finns arbetsmarknadsenheten och Arbetscenter för praktik, 
subventionerade anställningar, arbetsträning och rehabiliteringsinsatser. 

Flyktingmottagning, 

enligt de överenskommelser som tecknas med Länsstyrelsen och Migrationsverket. En 
överenskommelse finns även för mottagning av ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar. 

Integrations- och mångfaldsfrämjande åtgärder, 

enligt Integrationspolitiskt program för Falu kommun och delområde Likabehandling i 
Folkhälsoprogrammet. 

Kommunal, gymnasial vuxenutbildning, 

med vägledning, prova-på-kurser, yrkesinriktade- och högskoleförberedande kurser för vuxna, såväl 
de som riskerar arbetslöshet, arbetslösa som anställda. Utbildningarna som bedrivs på gymnasial nivå 
ska vara anpassade till individens och arbetsmarknadens behov i såväl centralorten som i övriga 
kommundelar. 

Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, 

tillsammans med skolnämnden och socialnämnden, uppnå skollagens intentioner att kartlägga och 
erbjuda personer mellan 16 och 20 år lämpliga individuella åtgärder och möjligheter. 

All verksamhet är individorienterad, kostnadsmedveten och möter omvärldens efterfrågan. Den ska 
präglas av mod, kreativitet, kunskap, förändringsvilja och entreprenörskap. 

Alla verksamheter är samhällsförankrade och framtidsinriktade. De utgår från individens och 
samhällets behov och förutsättningar. All utveckling syftar till att öka samhällsnyttan och kan bygga 
på tidigare gjorda erfarenheter. 

Kommunens vision 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
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närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar utveckling 

Ett omvärldsläge med ett ökat flyktingmottagande, främst under 2015, kommer att påverka AIK:s 
verksamheter och uppdrag under flera år. Arbetsmarknadsläget har fått nya utmaningar med 
matchning och kompetenshöjning som främsta utmaningar. Även arbetet med arbetsgivare för att hitta 
ändrade rekryteringsvägar samt en marknadsföring av arbetskraftsreserven är viktigt. 

AIK kommer att behöva se över sina insatser kontinuerligt, för att möta dessa utmaningar och hitta 
ännu mer lösningsfokuserade och mer individualiserade insatser. 

Kundval inom vuxenutbildning är ett nödvändigt arbetsätt för att nå målen att inte hamna i inaktivitet 
och för att korta vägarna till studier och arbete. 

Projektet Framgången ligger helt rätt i linje och tid för att arbeta fram metoder och insatser för 
samverkan, så att färre hamnar mellan stolar och i inaktivitet. Arbetet påbörjas redan under 2016, men 
kommer att vara en viktig pusselbit under flera år. 

AIK kommer att rikta flertalet av sina insatser mot dem som står längst från arbetsmarknaden och som 
idag uppbär försörjningsstöd. Till viss del kommer det att innebära att andra målgrupper inte kommer 
att få samma stöd som tidigare. 

När nya insatser eller metoder startas, ska frågan om det ska utföras i egen regi eller 
upphandlas/auktoriseras alltid ställas. Detta för att främja att AIK kan vara med och stödja de sociala 
företagen. 

En organisationsöversyn av Falu kommuns vuxenutbildning har gjorts under våren och den 
förespråkar en sammanslagning av all vuxenutbildning till AIK. Detta skulle betyda att grundläggande 
vux, särvux och SFI hamnar under AIK. Detta för att tydliggöra utbildningens inriktning mot 
arbetsmarknaden. Denna förändring skulle också ge AIK möjligheter att påverka SFI för att tidigare 
komma in med en yrkesanpassad SFI och ett entreprenörsspår tillsammans med företagarna. 

Visionens perspektiv 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 
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Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 

Verksamhetsmål 

Fler äldre med hemtjänstbeslut kan bo kvar hemma med stöd av Arbetscenters verksamhet 

Arbetscenter bedriver yttre vård av fastigheter såsom gräsklippning och snöskottning 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 1.8 Fler äldre med 

hemtjänstbeslut kan 

bo kvar hemma med 

stöd av 

Arbetscenters 

verksamhet 

Arbetscenter 
bedriver 
gräsklippning och 
snöskottning hos 
äldre med 
hemtjänstbeslut. 

Accorda      Inget 
värde 
angivet 

 

Den totala sjukfrånvaron ska vid utgången av 2018 uppgå till högst 4,5 procent 

Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid ska minska 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 1.9 Den totala 

sjukfrånvaron ska 

vid utgången av 2018 

uppgå till högst 4,5 

procent 

Total 
sjukfrånvaro i 
procent av 
ordinarie 
arbetstid ska 
minska. 

Hypergene 6,8% 5,0% 4,5%   Minskad 

 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 2.4 

Alkoholvanor 

mm bland unga 

Andel unga som 
brukat alkohol, 
narkotika, doping eller 
tobak under det 
senaste året ska 
minska 

Källa: 
LUPP 

     Minskad 

 

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 
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Indikator 
Titel Beskrivning In-

struktion 

Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 4.2 Andel till 

egen försörjning 

Andel med 
försörjningsstöd 
som efter 
arbetsmarknads-
insats når egen 
försörjning (arbete 
eller studier) ska 
öka 

Källa: 
Sam-
verkan Soc 
och AIK 

     Ökad 

A 4.5 Ungdomar 

som etablerade på 

arbets-marknaden 

Andelen ungdomar 
som är etablerade 
på arbetsmarknaden 
2 år efter fullföljd 
gymnasie-
utbildning, 
hemkommun ska 
öka 

      Ökad 

 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

B 1.1 

Förtroendet 

för 

kommunens 

tjänstemän 

Förtroendet för 
kommunens 
tjänstemän och 
organisation i tillsyns- 
och myndighetsarbete 
ska öka. 

Källa: Resultat 
från SKL:s 
insiktsunder-
sökning 

     Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

B 2.2 Andelen 

upphandlingar som 

innehåller sociala 

hänsyn 

Ökande Källa: Statistik på 
antal upphandlingar 
som innehåller 
sociala hänsyn från 
UHC 

     Ökad 

 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

B 3.2 Antalet 

feriejobb och 

praktik-platser 

i kommunens 

organisation 

Ska öka  208     Ökad 

B 3.3 Andelen 

personer som 

står utanför 

arbets-

marknaden 

Arbets-
lösheten i 
kommunen 
ska minska 

Källa: Arbets-
förmedlingen. 
Öppet arbetslösa 
och sökande i 
program med 
aktivitetsstöd, 
andel av den 
registerbaserade 
arbetskraften 
16-64 år. 

5,6 %     Minskad 

B 3.4 

Andelen 

utrikesfödda 

i studier eller 

arbete 

Ska öka  22,0%     Minska
d 

 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Falun värnar om biologisk mångfald 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

C 2.3 Andel 

ekologiska 

livsmedel i 

kommunens 

verksamhet (%) 

De kommunala 
kökens inköp av 
ekologiska varor är 
år 2020 minst 40 % 

 3,8 %     Ökad 

 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Verksamhetsmål 

Antal objekt som återanvänds i Ta Till Varas verksamhet 

Omsättningen av antal objekt ska öka 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

C 3.7 Återbruk 

Antal sålda 

objekt på Ta 

Till Vara 

Antal sålda 
objekt på TTV 
ska öka. 

Försäljningsstatistik 
TTV 

137 
618 

145 
000 

   Ökad 

 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

D 2.1 

Handläggningstider 

vid all 

samhällsservice 

Ska minska Källa:      Minskad 

D 2.2 Kommunens 

tillgänglighet per 

mail och telefon 

Ska öka Här 
avses nog de 
tre måtten 
från Kkik. 

Andel som får 
svar på e-post 
inom två dagar, 
(%) (U00412) 
Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får 
ett direkt svar 
på en enkel 
fråga, (%) 
(U00413) 
Andel som 
upplever ett 
gott bemötande 
vid kontakt med 
kommunen, (%) 
(U00414) 

     Ökad 

 

Falu kommun har goda kommunikationer 

Falun består av levande, trygga tätorter 
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Resursfördelning 

Tjänstekatalog 2017-2019 AIK, tkr 
     Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

472 Gymnasial vuxenutb o påbyggnad             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 397 432 475 475 487 

Budgeterad kostnad    22 592 24 675 27 155 27 297 28 113 

Budgeterad intäkt   -4 638 -5 000 -5 995 -6 100 -6 200 

Anslag per tjänst   17 954 19 675 21 160 21 197 21 913 

              

600 Flyktingmottagande             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 748 2 2 2 2 

Budgeterad kostnad    42 563 105 621 131 875 131 875 105 631 

Budgeterad intäkt   -41 993 -105 000 -131 250 -131 250 -105 000 

Anslag per tjänst   570 621 625 625 631 

              

610 Arbetsmarknadsåtgärder             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris tkr 1 1 1 1 1 

Budgeterad kostnad    67 366 69 888 64 008 64 224 64 280 

Budgeterad intäkt   -38 284 -40 262 -40 693 -41 878 -41 877 

Anslag per tjänst   29 082 29 626 23 315 22 346 22 403 

              

920 Gemensamma tjänster             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 361 378 597 598 597 

Budgeterad kostnad    20 568 21 584 34 163 34 349 34 466 

Budgeterad intäkt   -15 023 -15 135 -22 800 -22 820 -22 830 

Anslag per tjänst   5 545 6 450 11 363 11 529 11 636 

              

Summa nämnden   53 151 56 373 56 463 55 697 56 583 

              
 

Vuxenutbildning (472010) 

Under 2017 ska kundvalsmodellen för den gymnasiala vuxenutbildningen implementeras. 

Gymnasiala yrkesinriktade och studieförberedande utbildningar erbjuds vuxna över 20 år. Den 
kommunala gymnasiala vuxenutbildningens prioriterade områden är direkt kopplade till Falu 
kommuns program för tillväxt och folkhälsa. Lågutbildade/studieovana är en prioriterad grupp, vilka 
kan komma från AIK, Arbetsförmedlingen, Komvux eller socialförvaltningen. Vuxenutbildningen, i 
samarbete med Komvux och övriga enheter på AIK, skapar en röd tråd att följa för individen på väg 
mot egen försörjning. 
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En väl fungerande och fristående studie- och yrkesvägledning är individorienterad och minimerar 
därmed risken för felval och onödigt lång studietid. Individuell studieplan följer den studerande och 
kan revideras. 

Möjligheten till lån av modernt teknikstöd och biblioteksresurser till vuxenstuderande vid SFI, 
grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning fortsätter med samverkan med biblioteket under 2017. 

Tentamensmöjligheterna för lärcentrums verksamhet finns på AIK, där högskolestuderande erbjuds 
möjlighet att distanstentera. 

Flyktingmottagning/Integration (600000) 

Det uppdrag som ligger på AIK är: bosättning, SFI, samhällsinformation och anmälan till förskola 
eller skola. AIK erbjuder de nyanlända att genom arbetsförmedlingen delta i praktikförberedande 
kurser och praktiksamordning. AIK arbetar aktivt med att söka projektmedel från externa aktörer för 
att öka integrationen. En översyn av samordningen av uppdraget, tillsammans med samtliga aktörer 
för att få en effektivare mottagning där individens behov står i centrum, med individuella lösningar 
och insatser har påbörjats och kommer att fortsätta under 2017. 

Ensamkommande flyktingbarn (600100) 

Mottagandet av Ensamkommande flyktingbarn har, i och med den nya lagstiftningen, ökat i Falun det 
senaste året. Det är ovisst om det fortsatt kommer att öka, eller stanna av. Detta ställer höga krav på 
beredskap för boendeformer på Falu kommun.  Det kommer också att ställas höga krav på hur dessa 
ska drivas både utifrån måluppfyllelse, samordning och ekonomiskt perspektiv. De ensamkommande 
flyktingbarnen ska under sin boendetid  få stöd och hjälp att nå självförsörjning. 

Anställningar (610000) Praktik (610100) Ungdom (610200) 

Förändringar i demografin har skapat en missmatch på arbetsmarknaden. Det finns många lediga 
platser samtidigt som många är arbetslösa. Många av de som står utanför arbetsmarknaden har 
arbetsförmåga i rätt arbetsuppgifter. De arbetstillfällena är inte tillgängliga på den nuvarande 
arbetsmarknaden. 

Insatser som används är; ungdomsslussen där KAA ingår, coachingteamet, supported employment, 
praktik och jobbgruppen samt mottagningsteamet. AIK kommer att fortsätta köpa stödinsatser från 
sociala företag. 

AIK:s deltagande i projektet Unga till arbete fortsätter under 2017 och ger möjligheter till 
erfarenhetsutbyte med länets andra ungdomsverksamheter. 

Arbetsmarknadsenheten ser att ett ökat samarbete med socialförvaltningen är nödvändigt. Det finns en 
målgrupp (vuxna med långvarigt försörjningsstödsberoende) som inte får det stöd som de behöver. 
Ambitionen är att tillsammans med socialförvaltningen och i deras utvecklingsarbete (FÖSUT) hitta 
formerna för hur stöd kan ges till vuxna försörjningsstödsmottagare i ett tidigare skede. Denna 
verksamhet bedrivs huvudsakligen i ESF-projektet "Framgången" under åren 2017 - 2019. 

Arbetscenter (920860) 

Arbetscenters olika arbetsplatser stödjer AIK:s värderingar och intentioner. De arbeten som 
Arbetscenter utför, är nödvändiga för kommunen och möjliggör för individen att successivt närma sig 
den reguljära arbetsmarknaden. 

Arbetscenter arbetar framförallt med subventionerade anställningar och praktikplatser. Många av de 
praktikanter som finns inom Arbetscenter erbjuds subventionerade anställningar, där eller på andra 
arbetsplatser inom kommunen. 

Under 2017 kommer Arbetscenter att utveckla internt samarbete mellan enheter genom att tydliggöra 
processer och rutiner samt öka antalet och kompetenser i nyckelpositioner, bl. a arbetsterapeut. 
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Arbetscenter kommer över tid att arbeta med översyn av anställningsformer och kompetenshöjande 
insatser. 

Investeringar 
 

  

Investeringsbudget 
2017-2021 AIK 

  Nämnd Inv.kategori Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 

KS 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar    150         

  Totalsumma   150 0 0 0 0 
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Kommunstyrelsen / Beslutsorgan 
 

Uppdrag 
Kommunfullmäktige 

Falu kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Enligt Kommunallagen beslutar 
kommunfullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller i ärenden som är av större vikt för 
kommunen, främst om 

 mål och riktlinjer för verksamheten. 

 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

 val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar. 

 val av revisorer och revisorsersättare. 

 grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

 årsredovisning och ansvarsfrihet. 

 folkomröstning i kommunen. 

 Kommunstyrelsen och dess utskott 

Av Kommunallagen framgår kommunstyrelsens övergripande uppgifter, vilka bl.a. innefattar rollen att 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt och ge riktlinjer för 
övriga nämnders, styrelsers och kommunala bolags verksamheter. Kommunstyrelsen skall också 
uppmärksamt följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges huvuduppdrag redovisas ovan. 

Kommunfullmäktige får uppdra åt nämnd/styrelse att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Fullmäktige får också uppdra åt nämnd/styrelse att genomföra viss 
verksamhet inom ramen för de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer. Under mandatperioden 
inrättas tillfälliga fullmäktigeberedningar. Kommunfullmäktige beslutar också i ärenden som rör de 
kommunala företagen. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 61. 

Kommunstyrelsen och dess utskott 

Kommunstyrelsens huvuduppdrag regleras i Kommunallagen. Kommunstyrelsens uppdrag är att 
uppmärksamt följa frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det kan 
konstateras att samhällsaktörsrollens betydelse blir allt mer väsentligt att arbeta med, även sett i ett 
regionalt perspektiv för att förstärka den kommunala organisationen och Falu kommuns näringsliv. 

Den kalkylerade kostnaden för sammanträdena är baserad utifrån den sammanträdesplan som 
kommunstyrelsens ordförande fastställer och de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesbestämmelserna. Enligt Kommunallagens bestämmelser är det obligatoriskt med en ersättning 
till ledamöter och ersättare vid tjänstgöring på sammanträden för att ersätta för förlorad arbetsinkomst. 
Kommunen beslutar däremot om ersättningsnivån. Sammanträdesarvodet är däremot en frivillig sådan 
som utges såväl till ledamöter som till ersättare 

Kommunstyrelsens centrala politiska ledning 

Under delprogrammet redovisas verksamheten för central politisk ledning . Kommunfullmäktige har 
fastställt ansvarsområden för kommunalråden efter den organisation som gäller för kommunstyrelsen 
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och dess utskott. Ledningen omfattas av ett heltidsengagerat kommunalråd, två halvtidsengagerade 
kommunalråd samt ett heltidsengagerat oppositionsråd. 

Kommittéer och utredningar och landsbygdsgrupp 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare som ges uppdrag i politiska 
ledningsgrupper, exempelvis för BRÅ. I vissa fall utses även förtroendevalda representanter som skall 
företräda Falu kommun i vissa föreningar och organisationer. Samma regelverk gäller för detta som 
för övriga politiska uppdrag. 

Här ingår bl.a. Landsbygdsgruppens verksamhetsmedel, se vidare tjänstkatalogen. 

Kommunstyrelsens representation 

Kommunfullmäktige ställer medel till kommunstyrelsens förfogande för utövande av den centrala 
representationen. I anslaget medges vissa möjligheter att lämna mindre bidrag. Vad gäller årligen 
återkommande representationer är dessa vid Svenska Skidspelen och kommunfullmäktiges julsupé. 

Kommunalt partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade 1999-02-04, § 13, om regler för att utbetala partistöd till 
kommunfullmäktiges ingående partier. Stödet skall ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att 
förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildning bland medborgarna 
och därigenom stärka den kommunala demokratin. Partistödet avser partiverksamhet som är anknuten 
till kommunen. Rätten att utge partistöd är också begränsad till de partier som genom representation i 
fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens självstyrelse. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-16, § 196, om reviderade regler för partistöd som ska gälla 
fr.o.m. nästa mandatperiod. 

Det kommunala partistödet är utformat i dels ett grundbelopp 50 000 kr, dels ett partistöd per mandat 
på 25 700 kr med möjligheter att inkludera ekonomiskt stöd för partiföreträdare. 

Särskilda framtidsprojekt 

Syftet med anslaget är att kommunen ska kunna göra framtidssatsningar på egen hand eller 
tillsammans med andra kommuner, myndigheter, företag etc. Anslaget redovisar totalt sett de fria 
medel som står till kommunstyrelsens förfogande. Det bör i sammanhanget beaktas att vissa medel är 
reserverade genom beslut som omfattar mer än ett år. 

Program för Hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen har det övergripande huvudansvaret för de samlade uppdragen om hållbar 
utveckling. Gemensam budget för Hållbarhetsprogrammen (Tillväxt, Miljö och folkhälsa). Varje 
program har ett råd bestående av en politisk representation och med representanter från 
förvaltningarna. Även extern representation förekommer (exempelvis Landstinget Dalarna i 
Folkhälsorådet). 

 Tillväxtprogrammet - Tillväxtrådet 

 Miljöprogrammet - Miljörådet 

 Folkhälsoprogrammet - Folkhälsorådet 

Kommunstyrelsen utreder för närvarande gemensam administrativ resursperson för 
Hållbarhetsprogrammen 

Evenemangsråd 

Evenemangsrådet ska stödja utvecklingen av besöksnäringen sett ur såväl ett kommersiellt som ett 
allmänt värde. Inriktningen ska vara att det gagnar hållbar utveckling och i övrigt sådana faktorer som 
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ger en positiv bild av Falun och dess varumärke. Viss del av medlen avses kostnadstäckning för att 
finansiera mindre evenemang inom den nya kultur- och fritidsnämnden. 

Branddammar 

Ansvar för branddammar (44 stycken). 

 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falun värnar om biologisk mångfald 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falun präglas av goda livmiljöer 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 
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Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 
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Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falu kommun har goda kommunikationer 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

Falun består av levande, trygga tätorter 
Redovisas av respektive förvaltning som är organiserad under kommunstyrelsen 

 

Resursfördelning 
Revideringar enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 är markerade med kursiv stil 

 Avveckling av kommunala branddammar som är belägna på privat mark beräknas 

genom-föras under åren 2018-2019. Kostnaden för detta är beräknat till ca 1,8 mnkr, 

fördelat på åren 2018-2019. 

Genomfört enligt tidigare beslut 

 Förstärkt anslaget för VA-utbyggnad med 1000 tkr enligt tidigare beslut 2014 för att 

öka utbyggnadstakten i s.k. saneringsområden där särtaxa med viss skattefinansiering 

tillämpas. 

 Ramväxling till Ledningsförvaltningen (stk) för Hållbarhetsstrateg, 798tkr. 

 Minskat anslaget för Hållbarhetsprogrammen med 500 tkr. Översyn av riktlinjer om 

bidragsgivning för projekt inom Hållbarhetsprogrammen, mål och vision 

 Reserven för oförutsedda händelser uppgår till 20312 tkr år 2017 

Tjänstegrupper 

100 Politisk verksamhet 

Kommunfullmäktige, tillfälliga fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott, 
centralförvaltning, representation, kommittéer och utredningar, särskilda framtidsprojekt. 
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110 Stöd till Politiska partier 

Partistöd 

220 Näringslivsfrämjande åtgärder och hållbarhetsprogrammen 

Landsbyggsgruppen 

300 Evenemangsråd 

Fritidsverksamhet 

315 Evenemangsråd 

Kulturverksamhet 

865 VA-utbyggnad 

Utbyggnad av vatten och avlopp 

989 Volymförändringar 

Övergripande buffert och ospecificerat sparbeting på nämnder. 

 

Beslutsorgans tjänstekatalog 2017-2019, 
tkr 

     

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

100 Kommunfullmäktige       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 45 37 38 38 38 

Budgeterad kostnad   2 560 2 123 2 155 2 187 2 220 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  2 560 2 123 2 155 2 187 2 220 

       
100 Kommunstyrelsen inkl. utskott       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 100 69 69 70 71 

Budgeterad kostnad   5 665 3 965 3 968 4 028 4 088 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  5 665 3 965 3 968 4 028 4 088 

       

100 Politisk kommunledning       

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 72 73 74 75 76 

Budgeterad kostnad   4 108 4 170 4 233 4 296 4 361 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  4 108 4 170 4 233 4 296 4 361 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

100 Kommunstyrelsens representation      

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 6 7 7 7 8 

Budgeterad kostnad   348 418 424 430 437 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  348 418 424 430 437 

       

100 Kommiteér och utredningar       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 4 6 7 7 7 

Budgeterad kostnad   245 367 373 379 384 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  245 367 373 379 384 

       
100 Särskilda framtidsprojekt       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 45 63 64 66 66 

Budgeterad kostnad   2 579 3 597 3 681 3 766 3 823 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  2 579 3 597 3 681 3 766 3 823 

       
110 Stöd till politiska partier       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 35 36 36 36 37 

Budgeterad kostnad   2 014 2 028 2 058 2 089 2 120 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  2 014 2 028 2 058 2 089 2 120 

       
220 Hållbarhetsprogrammen       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 76 82 69 70 70 

Budgeterad kostnad   4 337 4 676 3 936 3 995 4 055 

Budgeterad intäkt  285 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  4 622 4 676 3 936 3 995 4 055 

       
220 Landsbygdsrådet       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 17 19 19 20 20 

Budgeterad kostnad   953 1 090 1 106 1 123 1 139 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  953 1 090 1 106 1 123 1 139 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

300 Evenemangsråd Fritid       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 12 11 11 11 11 

Budgeterad kostnad   697 620 629 638 648 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  697 620 629 638 648 

       
315 Evenemangsråd Kultur       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 25 26 27 27 27 

Budgeterad kostnad   1 440 1 499 1 521 1 544 1 567 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  1 440 1 499 1 521 1 544 1 567 

       
865 VA-utbyggnad       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 34 53 71 72 73 

Budgeterad kostnad   1 947 3 025 4 070 4 131 4 193 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  1 947 3 025 4 070 4 131 4 193 

       

989 Reserv oförutsedda händelser       
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 0 662 303 348 626 

Budgeterad kostnad   0 37 796 17 312 20 012 36 112 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 

Anslag per tjänst  0 37 796 17 312 20 012 36 112 

Summa nämnden  27 178 65 374 45 466 48 618 65 147 

       

 

Investeringar 
Ej aktuellt 
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KS/Ej förvaltningsanknuten verksamhet 
 

Verksamheten är i stora delar baserad på bundna avtal. Prövningen av avtalen görs vid dess utgång 
och/eller vid budgetarbetet. Fr. o m 2016 ingår Kollektivtrafiken i Ej förvaltnings-anknuten 
verksamhet.  

 

Driftbudget gruppering (tkr)

Utfall     

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

Kollektivtrafik 82 200 100 877 109 077 114 333
Turism 3 993 4 136 4 177 4 219 4 261
Kommunal och regional utveckling 8 187 10 191 10 397 10 493 10 585
Kommunikationer 2 796 2 675 2 908 2 911 2 915
Stöd till föreningar & organisationer 6 981 7 019 7 263 7 316 7 390
Övriga bidrag & verksamhetsstöd 736 513 515 520 528
Länskultur 7 488 7 553 7 304 7 362 7 454
Räddningstjänst 44 419 46 001 47 688 48 400 48 884
Övrigt 57 60 61 62 1 212
Nettokostnad 74 657 160 348 181 190 190 360 197 562

Anslag 74 657 160 348 181 190 190 360 197 562
 

 

Kollektivtrafik 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

530, 830 Kollektivtrafik 82 200 100 877 109 077 114 333

Nettokostnad 0 82 200 100 877 109 077 114 333

 

Region Dalarna ansvarar för kollektivtrafiken på väg och järnväg vilket är en viktig förutsättning för 
den regionala utvecklingen i Dalarna. Resmöjligheter och en god regional tillgänglighet har 
storbetydelse för människors möjlighet att förflytta sig till och från hem, arbete, samhällsservice och 
utbildning. 

Turism 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

230015 Visit Södra Dalarna AB 3 993 4 136 4 177 4 219 4 261

Nettokostnad 3 993 4 136 4 177 4 219 4 261
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Visit Södra Dalarna AB  

Genom Visit Södra Dalarna AB samarbetar Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och 
Säter kommuner tillsammans med näringslivet för att främja och utveckla besöksnäringen i området.  

Företagets verksamhet är inriktad på produktutveckling, marknadsföring, försäljning, etableringar och 
besöksservice inom turism, evenemang samt konferenser.  

Kommunal och regional utveckling 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall     

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

220420 Falun Borlängeregionen (Mitt Dalarna AB)3 141 2 977 3 092 3 123 3 154
920941 Sveriges Kommuner & Landsting 1 392 1 406 1 447 1 461 1 476
220424 Stiftelsen Teknikdalen 2 000 2 000 2 000 2 004
920943 Region Dalarna inkl kommunförb 2 989 3 107 3 138 3 169 3 201
220421 ALMI 665 701 720 739 750

Nettokostnad 8 187 10 191 10 397 10 493 10 585

 

Falun Borlängeregionen AB 
Falun Borlänge-regionen AB är ett utvecklingsbolag som ägs av kommunerna Falun, Borlänge, 
Ludvika, Gagnef, Smedjebacken och Säter. Bolaget skall främst arbeta med näringslivsutveckling och 
öka attraktionskraften i regionen Falun Borlänge. Bolaget tillhandahåller tjänster som rör 
etableringsfrågor, omvärldsbevakning, infrastrukturfrågor, marknadsfrågor, högskolefrågor och 
nationella och internationella kontakter samt bedriver utrednings- och utvecklingsuppdrag.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och landsting är en sammanslutning av Sveriges kommuner och landsting, 
samverkande med kommunernas regionala förbund. Förbundet har att tillvarata kommunernas 
intressen, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Förbundet är kommunernas 
arbetsgivarorganisation. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla den 
kommunala självstyrelsen. En av de väsentligaste uppgifterna för organisationen är att bevaka 
kommunernas intressen gentemot staten och att slå vakt om den kommunala självstyrelsen. 
Verksamheten finansieras dels av förbundsavgiften (medlemsavgifter), dels av intäkter från olika 
uppdrag, kurs- och konferensverksamhet med mera. 

Stiftelsen Teknikdalen 
Stiftelsen Teknikdalen grundades 1987. Initiativet kom från Stora Enso, Swedbank, SSAB, Vägverket 
och Borlänge kommun. För att ytterligare förankra verksamheten ingår Falu kommun, Banverket och 
en adjungerad representant från Mora kommun i Stiftelsens styrelse. 

Stiftelsen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt samt underlättar 
för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknaden. Samtliga aktiviteter som 
genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling. 

Stiftelsen har vi skapat starka band med näringslivet, Högskolan Dalarna samt olika 
samhällsorganisationer i regionen. Sedan starten har vi initierat, medverkat och drivit ett femtiotal 
regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. 

Region Dalarna 
Region Dalarna leds av kommunernas och landstingets främsta politiska företrädare. Verksamheten 
finansieras via medlemsavgifter från Dalarnas 15 kommuner och Landstinget och med resurser som 
överförts från staten. Verksamheten syftar till att kraftsamla och effektivisera det regionala 
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utvecklingsarbetet i länet. Det innebär, att regionala utvecklingsfrågor som tidigare hanterats av 
Länsstyrelsen, fr.o.m.1 januari 2003 hanteras av Region Dalarna. År 2006 sammanfördes Dalarnas 
kommunalförbund med Region Dalarna. 

Regional utvecklingsplanering, Tillväxtprogram, Projektmedel för regional utveckling, 
Infrastrukturfrågor och det samlade ansvaret för det strategiska arbetet sköts nu av Region Dalarna. 
Utöver detta arbetar Region Dalarna också med Europafrågor, Turistfrågor och med att samordna 
ägarstyrningen av länets kollektivtrafik. 

ALMI 
ALMI:s uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler 
nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, 
kompetensutveckling och finansiering. ALMI kompletterar marknadens utbud och utvecklar inte egen 
konsultverksamhet inom områden där det redan finns ett tillfredsställande utbud. ALMI arbetar på 
uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och 
växa. Målgrupp är små och medelstora företag som vill och kan växa, nya företagare och innovatörer.  

Kommunikationer 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall     

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

830010 Dalaflyget 2 521 2 400 2 630 2 630 2 630
130413 Partnerskap Bergslagsbanan 70 70 71 72 73
130410 Projekt Bergslagsdiagonalen 60 60 60 60 61
130412 Partnerskap Dalabanan 78 78 79 80 81
130411 Medl Intresseförening Bergslaget 67 67 68 69 70

Nettokostnad 2 796 2 675 2 908 2 911 2 915

 

Dalaflyget 
AB Dalaflyget bildades 2005 och är det fullständiga namnet för de båda flygplatserna i Dalarna, Dala 
Airport i Borlänge och Mora Siljans flygplats i Mora. Bolaget ägs gemensamt av kommunerna i 
Borlänge, Mora och Falun samt landstinget i Dalarna och fungerar som ett kommunalt aktiebolag. 
Huvudkontoret är förlagt i Borlänge. Faluns ägarandel uppgår till 11 %, vilket även motsvarar den 
andel av framtida förluster kommun har att täcka upp i form av aktieägartillskott. Nuvarande avtal 
gäller tom 2020-12-31. 

Partnerskap Bergslagsbanan  
Projektet Partnerskap Bergslagsbanan syftar till att få 

 de i stomnätplanen angivna åtgärderna genomförda. 
 in ytterligare förbättringar av Bergslagsbanan i den ordinarie planeringsprocessen. 
 en fullständig upprustning av Bergslagsbanan genom någon form av PPP-finansiering. (Polluter 

pay principle, principen att förorenaren betalar). 

Bergslagsdiagonalen 

Bergslagsdiagonalen är ett pågående regionalpolitiskt projekt mellan 16 kommuner, 4 länsstyrelser 
och 4 landsting. Syftet med att delta i projektet är att samtliga kommuner som ligger utmed 
Bergslagsdiagonalen får en förbättrad väginfrastruktur för att stärka och utveckla det mellansvenska 
inlandets tillväxt och konkurrenskraft för näringsliv, turism och sysselsättning. Dessa möjligheter 
förbättras genom att man tillsammans arbetar i projektform. Kommunstyrelsen deltar i projektet 
Bergslagsdiagonalen sedan 1990-talet.  
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Intresseföreningen Dalabanans intressenter 

Intresseföreningen Dalabanan är en förening bestående av kommuner längs Dalabanan. Dalabanan är 
det sammanfattade namnet på den järnväg som går från Mora via Borlänge – Avesta – Sala – till 
Uppsala (och vidare ner mot Stockholm). Föreningen arbetar för att driva Dalabanans utveckling till 
att bli en väl fungerande kommunikationsdel och därigenom bidra positivt till regionens utveckling. 
Målsättningen är att få till stånd en upprustning av Dalabanan så att den kommer att hålla en hög 
tekniskt standard att den kan trafikeras med de trafikupplägg som trafikoperatörer och regioner i 
samråd anser vara rätt för regionen. Avtalet med Intresseföreningen Dalabanan förlängs med 1 år i 
taget, i budgetförslaget har antagits att Falu kommun ska kvarstå i föreningen under 
planeringsperioden. 

Intresseföreningen Bergslaget 
Intresseföreningen Bergslaget har som mål att stärka samarbetet över kommun, läns- och 
målområdesgränser, att företräda gemensamma intressen mot omvärlden och att förstärka 
informationen inom regionen. Föreningen skall också slå vakt om kommunernas och landstingens 
inflytande och öka kunskapen om EU samt skapa möjligheter för gemensamma projekt inom EU-mål 
2. Intresseföreningen företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och 
företag, både nationellt och internationellt. Föreningens syfte är därmed att med hjälp av de 
möjligheter, som bl.a. tillgängliga EU-medel ger, skapa en långsiktig positiv utveckling av hela 
regionen genom bl.a. information och påverkan. Kommunstyrelsen beslutade 2000-04-04, § 76, att 
Falu kommun skall ansöka om medlemskap. Kostnaden är 10 000 kr per medlemsorganisation samt 1 
krona/invånare och år. I budgetförslaget har antagits att Falu kommun kommer att kvarstå i föreningen 
under planeringsperioden.  

Bidrag och stöd till föreningar och organisationer 

Tjänst

Driftbudget 

verksamhetsområde (tkr)

Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

315508 Dalarnas Folkrörelsearkriv 52 75 76 77 78
800450 Kårhuset, hyra 1 503 1 483 1 499 1 515 1 538
220441 Medl kooperativ utveckling 85 86 87 88 89
300445 Sv skidspelen 824 824 832 840 853
300446 LIVI 633 639 645 651 661
200440 Centrala stadsrum 975 980 1 105 1 105 1 108
220443 Nyföretagarcentrum 240 241 243 245 249
220423 Näringslivet Falun Borlänge 55 60 61 62 63
220442 Ung företagsamhet 114 65 66 67 68
610700 Finsam (ansvar 1350) 1 000 1 066 1 149 1 166 1 184
220444 Högskolan (utvecklingsavtal) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Nettokostnad 6 981 7 019 7 263 7 316 7 390  

Delprogrammet syftar till att stödja föreningar och organisationer m fl genom att lämna bidrag till 
vissa arrangemang som har stor betydelse för Falu kommun med dess näringsliv, turism, 
utbildningsväsende mm. Dessutom stödjer kommunen föreningar och organisationer genom att i vissa 
fall lämna verksamhetsbidrag. 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 
Dalarnas Folkrörelsearkiv är en förening som har till uppgift att dokumentera, samla in, ordna och 
bevara handlingar så att man skall kunna forska om och skriva om föreningslivets historia i Dalarna.  
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Kårhuset 
För att Falun skall stå sig i konkurrens med övriga högskoleorter och för att främja studenternas fritid, 
svarar kommunstyrelsen för en del av lokalkostnaden för hyran av kårhuset. Beslutet om att 
omlokalisera kårhusverksamheten till gamla stadshotellet fattades i KS 2003-06-03 § 144. 

Föreningen Kooperativ Utveckling 
Föreningen Kooperativ Utveckling har som huvuduppgift att initiera, stimulera och stödja en lokal och 
regional kooperativ utveckling i länet, genom information, rådgivning, mobilisering och utbildning. 
Det innebär att en kostnadsfri rådgivning tillhandahålls personer som vill starta kooperativ eller 
bedriva verksamhet i kooperativ inriktning. Dessutom lämnas information om kooperation och den 
kooperativa verksamhetsformen. I avtalet regleras en ersättning med 1,50 kr per kommuninvånare, 
exkl mervärdesskatt, till föreningen. Verksamheten får kommunalt stöd sedan år 2000. Avtalet 
förlängs löpande med ett år i taget. 

Svenska Skidspelen 

Kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller projektledning, administrativt stöd och en tävlingsklar 
arena till föreningen. Mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden finns ett uppdragsavtal 
som finansierar dessa åtaganden. 

LIVI 
Anslaget för verksamhetsbidrag till LIVI ska täcka lokalhyra samt verksamhetsmedel. 

Centrala Stadsrum 
Verksamhets- och marknadsföringsbidrag till Centrala Stadsrum. 

Ung Företagsamhet 
Ung Företagsamhet syftar till att väcka gymnasieungdomars intresse för att starta egna företag. 
Verksamheten bedrivs i övningsföretag under studietiden.  

Finsam 
Finsam (finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är namnet på den verksamhet som 
bedrivs tillsammans med Landstinget, Försäkringskassan och länsarbetsnämnd och där syftet är att 
samordna rehabiliteringsinsatser för enskilda individer. Slutmålet med verksamheten är att den 
enskilde uppnår förmåga till eget förvärvsarbete. 

Nyföretagarcentrum 
Syftet med nyföretagarcentrum är att främja nyföretagandet i kommunen genom kostnadsfria 
konsultinsatser och utbildningar. 

Näringslivet Falun Borlänge 
Medlemsavgift till förtagsnätverket Näringslivet Falun Borlänge. 

Högskolan 
Ett utvecklingsavtal har tecknats med högskolan där kommunen förbundit sig, att under en 
fyraårsperiod, 2015– 2018, bidra till utveckling av utbildning och forskning vid högskolan. De 
anslagna medlen skall användas till utvecklings- och forskningsinsatser inom de utpekade 
profilområdena eller till andra likartade aktiviteter som parterna kommer överens om. 

  

56



   KS/ Ej förvaltningsanknuten verksamhet 
 
Övriga bidrag och verksamhetsstöd 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

300430 Falu Tennisklubb Hyresgaranti 736 513 515 520 528

Nettokostnad 736 513 515 520 528

 

Falu Tennisklubb 
Kommunstyrelsen ansvarar för betalningen av hyresgarantin för Falu Tennisklubb. 
Kommunfullmäktige beslutade 1997-10-23, § 143, att godkänna huvudavtal och arrendeavtal mellan 
kommunstyrelsen och Falu Tennisklubb vad gäller lokaler för friidrottsgymnasium och 
idrottslärarutbildningen m.m. Förutom kommunfullmäktigebeslutet enligt ovan har kommunstyrelsen 
godkänt 2002-08-27 samarbetsavtal med bl. a Svenska Friidrottsförbundet och ändring av hyresgaranti 
gentemot Falu Tennisklubbs Fastighets AB för en utökning av löparhögskolans verksamhet. 
Huvudavtalet gäller till 2022.  

Länskultur 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

315400 Bidrag Dalarnas museum 1 226 1 238 1 251 1 263 1 282
315400 Dalarnas museum Konstintendent 303 306
315401 Länsteatern 994 1 004 1 014 1 024 1 039
315401 Länsteatern särskilt hyresstöd 992 1 002 1 012 1 022 1 037
315402 Musik i Dalarna 1 061 1 072 1 082 1 093 1 110
315403 Stöd Bibliotek Dalarna 582 590 596 602 611
315007 Enheten Scen dans konst 101 102 103 104 106
315007 Granny Goes Street 250 250 250 250 254
315509 Kulturföreningen Magasinet 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
300432 Dalregementets museum 57 58 58 59 60
300433 Dalarnas idrottsmuseum 147 150 152 154 156
315504 Film i Dalarna 202 204 206 208 211
315506 Folkmusikens Hus 69 71 71 72 73
315507 Föreningen Stora Daldansen 254 257 259 262 266

Nettokostnad 7 488 7 553 7 304 7 362 7 454

 

Utifrån Faluns roll som residensstad skall Falu kommun stödja och säkerställa den kulturverksamhet 
som bedrivs av länskulturinstitutioner så att ett kvalitativt och mångfacetterat utbud av 
kulturaktiviteter erbjuds.  

 

Dalarnas Museum 
Verksamhetsbidrag till Dalarnas Museum uppgår till 1 251 tkr år 2017. Bidraget gällande 
konstintenden är ramväxlat till Kultur o Fritidsförvaltningen fr. o. m. 2017. 
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Länsteatern 
Verksamhetsbidrag till Länsteatern uppgår till 1 014 tkr år 2017. Därutöver ges ett särskilt hyresstöd 
på 1 017 tkr. Hyresstödet har sin grund i ett särskilt avtal som tecknades 2002 mellan Folkets Hus och 
Landstinget. Avtalet sträckte sig fram till 2004 men Falu Kommun har i sin planering tagit med 
hyresstödet under planeringsperioden.  

Musik i Dalarna 
Stödet till Musik i Dalarna uppgår till 1 082 tkr år 2017. I beloppet ingår bidrag till Dala Sinfoniettan. 

Stöd Bibliotek i Dalarna 
Verksamhetsbidrag till Bibliotek i Dalarna uppgår till 596 tkr år 2017 vilket dels är ett hyresstöd på 
446 tkr och dels ett verksamhetsbidrag gällande ”Läsfrestivalen” på 150 tkr . 

Enheten Scen Dans Konst 
Verksamhetsbidrag till Enheten Scen Dans Konst uppgår till 103 tKR ÅR 2017. Enheten har pågående 
projekt tillsammans med bland andra Länsmuséet Dalarna, Dalateatern och Musik i Dalarna. 

Granny Goes Street 
Verksamhetsbidrag till kulturfestivalen Granny Goes Street uppgår till 250 tKR ÅR 2017. 

Kulturföreningen Magasinet 
Verksamhetsbidrag till kulturföreningen Magasinet uppgår till 1 250 tKR ÅR 2017. 

Film i Dalarna 
Film i Dalarna samarbetar med Högskolan Dalarna, övriga länskulturinstitutioner, AV-Media, 
Magasinet, Smultronstället, Arenan, Radio Dalarna, SVT Falun, skolor m fl för att kunna bedriva en så 
bred, attraktiv och utvecklande verksamhet som möjligt. Falu Kommun har budgeterat ett 
verksamhetsbidrag 2017 på 206 tkr. 

Folkmusikens hus 
Syftet med Folkmusikens hus är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och dans, både som 
spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten omfattar utställningar, 
konserter & danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. Falu Kommun har budgeterat ett 
verksamhetsbidrag 2017 på 71 tkr. 

Föreningen Stora Daldansen 
Stora Daldansen innefattar dans i alla former där både bredd och spets premieras. Från början var 
tävlingen nationell men har utökats till att även omfatta de övriga nordiska länderna och Baltikum. I 
och med samarbetet med den internationella balettävlingen i Grasse, Frankrike, är Stora Daldansens 
balettävling sedan 2003 internationell. Dansfestivalen Stora Daldansen har flyttat till Falu kommun 
och arrangeras i Falun från och med 2010. Falu Kommun har budgeterat ett verksamhetsbidrag 2017 
på 259 tkr. 

Räddningstjänst 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde 

(tkr)

Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

270110 Räddningstjänsten 44 419 46 001 47 688 48 400 48 884
Nettokostnad 44 419 46 001 47 688 48 400 48 884

 

Räddningstjänsten inom Falu kommun utförs enligt räddningstjänstavtal av Räddningstjänsten Dala 
Mitt som är ett kommunalförbund bildat av Falu, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner.  
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Verksamhetsidé och målsättning för kommunalförbundets verksamhet 

att  förebygga och förhindra att bränder och olyckor inträffar, 

att  genom förebyggande och skyddsinriktade åtgärder tillse att skadeverkningarna av en olycka 
begränsas så långt det är möjligt, 

att  när bränder och olyckor inträffar - så snabbt och effektivt som möjligt - avhjälpa och begränsa 
skadornas omfattning och konsekvenser. 

 

Kommunalförbundets organisation skall 

 finna samordnings/samverkansformer som gynnar kvalitet och utveckling av räddningstjänsten, 
 bedriva kommunernas räddningstjänster under kostnadseffektiva former, 
 genom samverkan stärka räddningsstyrkornas slagkraft relativt riskerna, 
 utveckla den skadeförebyggande verksamheten samt 
 inom kommunallages ram ge goda förutsättningar för tjänster och service till företag, 

organisationer och kommuninvånare. 

Övrig verksamhet 

Tjänst

Driftbudget verksamhetsområde (tkr) Utfall      

2015

Budget      

2016

EP      

2017

EP      

2018

EP      

2019

Generell uppräkning 1 149
920644 Avgift STIM & SAMI 57 60 61 62 63

Nettokostnad 57 60 61 62 1 212

 

STIM- & SAMI:  
Avgifter utgör ersättning för viss service åt kommunens nämnder/styrelser och indirekt till 
kommuninvånare som lyssnar på musik m.m. i allmänna utrymmen, t.ex. i servicehus. 
Kommunstyrelsen har tecknat avtal med organisationerna STIM och SAMI för att möjliggöra 
användandet av radioapparater m.m. i allmänna utrymmen.  
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KS / Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Uppdrag 
Kommunstyrelsens uppdrag inom miljö- och samhällsbyggnad är att utveckla Falun till ett hållbart 
samhälle, tillgodose behovet av goda livsmiljöer och näringslivsutveckling. 

Ledningsutskottet ansvarar för igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 2 mkr, det 
övergripande startegiska hållbarhetsarbetet, d.v.s. hållbarhetsprogrammen - ekonomisk, ekologisk och 
sociala dimensionen och administration av hållbarhetsråden samt internt miljöarbete (miljöcontroller) 
och intern energicontroller. Verksamhetutskottet ansvarar för övergripande handikappfrågor som 
omfattar handikappkonsulent, administration av funktionshinderrådet och bidrag till 
handikappföreningar. 

Utvecklingsutskottet ska skapa förutsättningar för utvecklingen genom bland annat översiktlig 
planering, strategisk planering för trafik, VA, boende, kollektivtrafik och handel etc., strategiskt 
ansvar för energi och klimat, avfall samt hållbart resande. Köp och försäljning av fastigheter, 
exploatering och försäljning av tomter. KSU ansvarar även för näringslivs- och landsbyggdutveckling. 

 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Kommunstyrelsen (KSU) bidrar i huvudsak till att 

 Tillgodose behovet av goda livsmiljöer genom att Planera för markanvändning, 

Skapa förutsättningar för byggnation och infrastruktur samt för verksamheter 

och Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur 

 Främja goda förutsättningar för näringsliv och arbete genom att Stimulera 

entreprenörskap och nyföretagande och Främja befintliga företag och organisationer 

 Värna demokrati, delaktighet och inflytande genom att Skapa möjlighet till insyn, 

dialog och inflytande 

Visionens perspektiv 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 
Främja goda förutsättningar för näringsliv och arbete 

Stimulera entreprenörskap och nyföretagande 

Främja befintliga företag och organisationer 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.1 Nöjd-

Kund-Index för 

företagsklimat 

Nöjd-Kund-Index för 
företagsklimat ska vara bättre än 
det nationella medelvärdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 
NKI totalt inom 
myndighetsområden: 
brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd och 
serveringstillstånd. 

 67,0 70,0 72,0 74,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.a 

Tjänstemäns 

attityd till 

företagande 

Tjänstemäns attityd till 
företagande ska förbättras. 
Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

 2,9 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.b Politikers 

attityd till 

företagande 

Politikers attityd till företagande 
ska förbättras. Svenskt 
näringslivs attitydundersökning, 
skala 1-6. 

 3,1 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.c Skolans 

attityd till 

företagande 

Skolans attityd till företagande 
ska förbättras. Svenskt 
näringslivs attitydundersökning, 
skala 1-6. 

 3,7 4,0 5,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.5 Antal 

nyregistrerade 

företag i 

kommunen 

(antal/1000 inv.) 

Antalet nyregistrerade företag i 
kommunen ska öka 

 7,0 7,0 7,5 8,0 Inget 
värde 
angivet 
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Verksamhetsmål 

Stimulera entreprenörskap och nyföretagande samt Främja befintliga företag och 

organisationer 

Skapa förutsättningar för att behålla företag och för att företag ska utvecklas 

Skapa förutsättningar för näringslivet på landsbygden 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.5.1 Kundnöjdheten 

med företagslots och 

bygg- mexlots 

  100,0%   Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.a Nöjd-Kund-

Index för Information 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100, totalt 
inom serviceområden. 

68,0    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.b Nöjd-Kund-

Index för 

Tillgänglighet 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100, totalt 
inom serviceområden. 

75,0    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.c Nöjd-Kund-

Index för Bemötande 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100, totalt 
inom serviceområden. 

73,0    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.d Nöjd-Kund-

Index för Kompetens 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100, totalt 
inom serviceområden. 

69,0    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.e Nöjd-Kund-

Index för 

Rättssäkerhet 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100, totalt 
inom serviceområden. 

70,0    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.f Nöjd-Kund-

Index för Effektivitet 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100, totalt 
inom serviceområden. 

72,0    Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 
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Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Falun värnar om biologisk mångfald 

Falun präglas av goda livmiljöer 
Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfal

l 

Mål 

201

7 

Mål 

201

8 

Mål 

201

9 

Trend 

C 3.3 Mängden 

kärl- och 

grovavfall 

(kg/inv) 

Mängden kärl- och 
grovavfall är år 2020 
maximalt 300 kg per 
invånare och år 

Falu Energi och 
Vatten 

414    Inget 
värde 
angive
t 

C 3.4 Utbyggda 

VA-

saneringsområde

n enligt plan 

Utbyggnaden av vatten- 
och avloppsnätet har 
under perioden 2014-
2020 skett för minst ett 
saneringsområde per år 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförv
altningen 

3 1 1 1 Inget 
värde 
angive
t 

 

Verksamhetsmål 

Planera för markanvändning 

Tillgodose behov av översiktlig planering 

Tillhandahålla strategiska planer och program 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 
Tillgodose behov av goda livsmiljöer 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 1.1 Antal nya 

bostäder per år 

Målnivå: Minst 
200 per år 

 179 200 200 200 Inget värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Planera för markanvändning 

Tillgodose behov av översiktlig planering 

Skapa förutsättningar för byggnation och infrastruktur, samt för verksamheter 

Säkerställa behov av exploatering 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 1.3.1 Markberedskap 

som möjliggör byggande av 

minst 250 bostäder/år 

En markberedskap ska finnas 
som möjliggör byggande av 
minst 250 bostäder/år. Fördelat 
på 75 % lägenheter i 
flerbostadshus och 25 % småhus 
(villor). 

 250 250 250 Inget 
värde 
angivet 

D 1.2.1 Stabil ledtid för 

exploateringsprocessens 

ingående processer 

Skapa en stabil ledtid för 
exploateringsprocessens 
ingående processer. Max 
fluktuerande ledtid. 

 10,0% 10,0% 10,0% Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 
Värna demokrati, delaktighet och inflytande 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.11 Nöjdheten 

med 

möjligheterna till 

inflytande 

Nöjdheten med möjligheterna till inflytande i 
kommunen (betygsindex) ska vara högre i 
jämförelse med kommuner i samma 
storleksklass.  SCBs medborgarundersökning - 
Nöjd-Inflytande-Index, betygsindex 1-
100.Frågeområden: information, kontakt, 
förtroende och påverkan. 

34,0 40,0 40,0 40,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommun har goda kommunikationer 
Tillgodose behov av goda livsmiljöer 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Tren

d 

C 1.5.a Resor med 

Dalatrafik Tätort 

(antal 

påstigningar) 

Det hållbara resandet 
har ökat: Antalet resor 
med buss har ökat med 
20 % under perioden 
2014-2020 

Miljö- och 
samhällsbyggnads
förvaltningen 

1 500 
000 

   Inget 
värde 
angiv
et 

D 3.2.1 Utbyggnad 

av 

huvudcykelstråk 

(utbyggnadsgrad) 

Utbyggnad av 
huvudcykelstråk enligt 
cykelplanen - Lugnet-
Korsarvet Totalt 1040 
meter 

  21,0
% 

47,0
% 

74,0
% 

Inget 
värde 
angiv
et 

D 3.6 Nöjdheten 

med 

möjligheterna till 

att använda 

kollektivtrafiken 

för resor 

SCB 
medborgarundersöknin
g - Nöjd-Region-Index. 
Betygskala 1-10 

 5,2 6,5 7,0 7,5 Inget 
värde 
angiv
et 

D 3.8 Nöjdheten 

med 

möjligheterna till 

att enkelt kunna 

transportera sig 

med bil 

SCB 
medborgarundersöknin
g - Nöjd-Region-Index. 
Betygskala 1-10 

 7,3    Inget 
värde 
angiv
et 

 

Verksamhetsmål 

Skapa förutsättningar för byggnation och infrastruktur, samt för verksamheter 

Säkerställa behov av exploatering 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.3.2 

Hastighetssäkrade 

passager på 

huvudcykelstråk 

(utbyggnadsgrad) 

Andel utbyggda 
cykelöverfarter. 
Totalt 18 punkter. 

Uppföljning 
Cykelplanen 

 30,0% 60,0% 85,0% Inget 
värde 
angivet 

 

Tillhandahålla kollektivtrafik 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 3.6.1 Restidskvot 

buss/bil till Falu 

centrum 

Restidskvoten för buss/bil bör vara 
mindre än 1,3 för att buss ska vara ett 
attraktivt alternativ till bilen. Följs upp på 
utvalda sträckor. 

 1,3   Inget 
värde 
angivet 
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Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 3.7 Nöjdheten med tillgången 

till GC-vägar, förbindelser för 

längre resor och möjligheterna 

till att använda kollektivtrafiken 

samt enkelt kunna transportera 

sig med bil 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Region-Index. 
Betygsindex 1-100 

59,0 61,0 63,0 65,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falun består av levande, trygga tätorter 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Uppdrag 
Falu kommuns barn- och utbildningsnämnd har i uppdrag att tillgodose att alla barn och elever bereds 

plats i skolväsendet. Detta kan ske i kommunens egen regi eller i regi av andra huvudmän. Barn- och 

utbildningsnämnden fördelar resurser till respektive huvudman utifrån antal barn/elever i 

verksamheten. Fördelning av resurser till respektive skola (oavsett huvudman) bör ske på ett sådant 

sätt att varje elevs möjlighet att nå minst målen för godkänt kan säkerställas. Barn- och 

utbildningsnämnden har också som sitt huvudsakliga ansvar att vara huvudman för de delar av 

skolväsendet som drivs i kommunens regi. 

Skolväsendet styrs på nationell nivå av skollag, förordningar och läroplaner samt kommunallag, vilka 

beslutas av riksdag och regering. Uppdragsgivare för skolväsendet är därmed strängt taget staten, men 

ansvaret för genomförandet ligger på kommunen. 

Den kommunalt drivna skolan är en lokaldemokratiskt styrd organisation vilket innebär att den utöver 

nationella regleringar drivs av den politiska viljeinriktningen för förskola och skola i Falu kommun 

samt övriga kommunalpolitiska program som ingår i den politiskt styrda organisationen Falu kommun. 

Ett övergripande mål för barn- och utbildningsnämndens arbete, under mandatperioden 2015-2018, är 

att utvecklas till en föredömlig huvudman för sina verksamheter. En konkretisering av vad detta kan 

innebära anges i den politiska plattform som nämnden antagit. I enlighet med skollag och läroplaner 

ska emellertid alla de verksamheter som ingår i det kommunalt drivna skolväsendet främja alla barn 

och elevers utveckling och lärande på så sätt att värderingar och kunskaper som är väsentliga för att 

kunna leva ett aktivt samhällsliv inhämtas av samtliga barn och elever. Verksamheterna utgår ifrån att 

alla barn och elever drivs av en lust att lära och verksamheterna eftersträvar att väcka såväl som att 

underhålla detta för att bidra till en livslång lust att lära. Varje barn och elev ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och sin potential. Det är 

också viktigt att Falu kommuns skolväsende strävar efter att utgöra ett komplement till varje barn och 

elevs hemmiljö. 

Utbildningsuppdraget är det övergripande perspektivet för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter. I samstämmighet med skollag och läroplaner ska barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter i Falu kommun säkerställa att alla elever ska nå minst de mål som satts för 

undervisningen. Detta innebär att samtliga barn i förskolan ska utvecklas i förhållande till målen i 

förskolan, att alla elever i grundskolan ska klara kunskapskraven i årskurs 3, 6 och 9 samt att alla 

elever i gymnasieskolan ska få en examen. Dessa målformuleringar, att alla barn och elever ska nå 

minst de nationella kunskapskraven, ska förstås som en miniminivå som verksamheterna garanterar. I 

den konkreta verksamheten är det viktigt att varje barn och elev möts och stödjs utifrån sina 

individuella förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt och i den takt de själva förmår och 

behöver. 
 

Kommunens vision 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 

Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 

utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 

med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 

som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
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närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 

tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 

större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 

i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 

Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Folkhälsoperspektiv tillsammans med miljöperspektiv och tillväxtsperspektiv utgör tillsammans en 

strävan efter hållbar utveckling som också är den huvudsakliga politiska prioriteringen för Falu 

kommuns verksamheter. Under förutsättning att förvaltningens övergripande mål nås finns stor 

möjlighet att verksamheterna bidrar till en ökad folkhälsa, då utbildningsnivå har visat sig vara mycket 

betydelsefull för god hälsa, längre livslängd och ökad trygghet. För varje elev som lyckas i skolan 

minskar vi i ett långsiktigt samhälleligt perspektiv ohälsa, arbetslöshet och kostnader. 

Miljömedvetenheten kommer inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter att prioriteras 

genom att verka för giftfria miljöer i förskola och skola och tillgång till natur- och parkområden. Ur ett 

tillväxtperspektiv innebär en väl utbyggd förskola och skola med god kvalitet en förutsättning för 

Faluns fortsatta möjlighet att vara en attraktiv kommun att bosätta sig i så att kommunen minst 

behåller den storlek och attraktionskraft som den har idag. För varje elev som tar sig igenom skolan 

med fullständiga betyg ökar också möjligheten för ungdomarna efter avslutad skolgång att kunna delta 

aktivt i samhällslivet. Samarbetet med aktörer utanför kommunen kommer också att utvecklas som ett 

led i tillväxtarbetet. Speciellt inom gymnasieskolans yrkesprogram där samarbetet med olika branscher 

kommer att prioriteras. Vi kommer också att fortsätta med arbetet med arbetsmarknadskunskap. 

I det systematiska kvalitetsarbetet har två grundläggande utvecklingsområden fastställts. 

- Undervisningen måste bli mer anpassad till varje barn och elev och därmed säkerställa rätten till en 

stimulerande undervisning utifrån varje individs förutsättningar. För att åstadkomma detta kommer 

förvaltningen att arbeta med digitalisering för att få fler verktyg, men också med en löpande 

utvärdering av resultat och arbetsmetoder. 

- Vi behöver utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete framför allt i grundskolans 

tidigare åldrar. 

Effekten av dessa arbeten förväntas bli att fler elever når målen och att barn och ungas upplevda hälsa 

förbättras. 

Gemensamt för barn- och utbildningsförvaltningen startas under året två projekt. Ett 

digitaliseringsprojekt och ett för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Kan vi 

utnyttja möjligheterna med digitaliseringen kommer undervisningen att bli både mer stimulerande och 

samtidigt förbereda barn och elever för framtiden bättre. Här har vi också goda möjligheter att 

effektivisera administrativa uppgifter så att mindre tid kan ägnas åt dem med högre kvalitet. 

Naturvetenskap och teknik – projekt Science and Challenge 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser inom teknik och naturvetenskap 

som har potential att ytterligare utvecklas. I vår förstudie som genomfördes under 2016 framkommer 

ett tydligt behov av att i ännu högre grad än idag erbjuda elever undervisning som är stimulerande, 

intresseväckande och kopplad till det samhälle och den samtid där barnen/eleverna befinner sig.   

Vi vill se en långsiktig förändring i undervisningen och detta möjliggörs genom att skapa 

förutsättningar för hållbar och hälsofrämjande skolutveckling. Vi planerar för ett förändringsarbete i 

styr- och lärkedjan för att skapa dessa förutsättningar.  
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Förskolan har identifierat de insatser som krävs för att skapa förutsättningar för alla barn att utveckla 

en positiv förståelse för naturvetenskap och teknik. Resultatet visar på ett stort behov av 

kompetensutveckling när det gäller faktakunskaper, möjlighet att använda experiment samt få tillgång 

till teknik- och naturvetenskapligt material. Genom litteraturstudier och fortbildningsinsatser ska vi 

stötta denna utveckling. Projektet Science and Challenge ska på grundskolan vara en del av ordinarie 

skolutveckling, nära knutet till den digitaliseringsprocess vi befinner oss i och en naturlig del i ämnes- 

och förstelärarträffar. Parallellt med denna insats kommer en pilotskola (följs av övriga) med stöd av 

kommunens utvecklingspedagog att starta ett utvecklingsarbete i samverkan med skolans rektor och 

lärare.  

Gymnasieskolan har arbetat fram en egen ansökan där utveckling av egna verksamheten samt 

samverkan med övriga skolformer är i fokus. I grundskolans högstadium kommer mer resurser att 

tillsättas för att fler elever blir behöriga till nationella program. Fokus kommer även att ligga på att fler 

elever får fullständiga betyg. 

Digitalisering 
Under 2016 har förvaltningen infört en ny pedagogisk plattform och implementeringen av denna 

kommer att fortsätta. I början av 2017 kommer det att beslutas om den fortsatta digitala strategin för 

förvaltningen. Inom grundskolan kommer antalet digitala enheter öka markant och för att möta detta 

kommer stort arbete att läggas på att förbättra skolornas trådlösa nätverk. Detta för en budgeterad 

kostnad av 1 mkr. Samtidigt måste stora resurser avsättas för kompetensutveckling och spridning av 

goda exempel samt att upprätthålla den organisationen för digitaliseringen. 

Konsultationsteam  
I samarbete med socialförvaltningen och Landstinget Dalarna har vi tagit fram en ny modell för 

samverkan. Målet är att sätta in tidigare insatser för att undvika att barn faller mellan stolarna. 

Samtliga aktörer kommer att finansiera en samordnare som kommer att ha som uppgift att samordna 

insatser mellan olika aktörer och att kunna skapa en möjlighet för skolan att söka hjälp och råd tidigare 

när man befarar att en elev kommer att få hög frånvaro eller må dåligt i övrigt. I samband med detta 

kommer ett så kallat konsultationsteam att inrättas som kommer att bli en mötesplats för alla 

inblandade aktörer. I samband med detta genomför socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen och Landstinget Dalarna en utredning kring hur organisationen fungerar för 

barn och elever som i riskzonen. Den kommer ta avstamp i en överblick av olika styrdokument, 

intervjuer med såväl personal som elever och vårdnadshavare. Vi kommer då tillsammans att få en 

mycket bättre bild av de områden som vi måste förbättra. I detta arbete kommer barn- och 

utbildningsförvaltningen att finansera 25 % av en tjänst.  

Förstärkta förebyggande insatser 
Vi kommer dessutom att stärka det förebyggande arbetet i grundskolans tidigare år. Detta kommer att 

ske genom en personalförstärkning av totalt 8 kuratorer som kommer att arbeta inom grundskolans 

låg- och mellanstadieskolor. Därigenom kommer också tillgången på kuratorer inom högstadiet att 

förbättras, då högstadiets kuratorer tidigare har haft en liten del av sin tjänst på låg- och mellanstadiet.  

Inom högstadiet kommer alla skolor att, utifrån en analys av behov, tillsätta extra personal som 

kommer att stärka elevers studiesociala situation så att fler kommer att få godkänt till gymaniset.  

Övriga satsningar 
Arbetet med På lika villkor kommer också att stärkas och utvecklas under 2017 med en satsning på 

utbildning av personal och därigenom öka antalet jämställdhetscertifierade skolor och förskolor. 

Dessutom planeras en gemensam fortbildningsdag för samtliga skolformer. 
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Till en kostnad av 500 tk kommer barn- och utbildningsförvaltningen att utveckla skolbiblioteken i 

samband med arbetet med Faluns nya biblioteksplan. Vi kommer också att koppla arbetet med 

Skapande skola närmare den ordinarie skolutvecklingen. 

Utöver dessa insatser kommer vi fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, det kollegiala 

lärandet och delta i statliga satsningar för att förbättra måluppfyllelsen. 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 

livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 

bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 

sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 

accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 

känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 

unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 

välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 

samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 

förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 

möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 

och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 
 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.1 Antal 

barn per 

årsanställd i 

förskolan. 

Antal barn per 

årsanställd i 

förskolan skall 

minska. 

Barn per 

årsarbetare i 

förskolan, 

antal. Avser 

alla förskolor 

oavsett regi, 

N11102. 

5,6 

(2015) 

5,55 5,50 5,45 5,4 Min-

ska 

A 3.2 

Behörighet till 

gymnasie-

skolan. 

Andel elever 

med  

behörighet till 

gymnasie-

studier ska 

öka. 

Elever i åk. 9 

behöriga till 

yrkes-

program, 

hem-

kommun, 

andel (%), 

N15428. 

89,7% 92,3% 94,9% 97,4% 100% Öka 

A 3.3 

Gymnasie-

elever med 

avslutad 

utbildning. 

Andelen 

gymnasie-

elever med 

examen eller 

studiebevis 

inom 4 år skall 

öka. 

Gymnasie-

elever med 

examen eller 

studiebevis 

inom 4 år, 

hem-

kommun, 

andel (%), 

81,6% 

(2015) 

86,2% 90,8% 95,4% 100% Öka 
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N17457. 

A 3.4 Elevers 

upplevda 

hälsa. 

Elevers 

upplevda hälsa 

ska förbättras. 

Andel positiva 

svar på frågan 

om trygghet i 

SKLs 

elevenkät åk. 

8, hem-

kommun, 

U15509. 

94% 95,5% 97% 98,5% 100% Öka 

A 3.5 Ökad 

mål-

uppfyllelse i 

förskolan, 

kommunala 

 

Samtliga 

enkätfrågor 

skall ha en 

genom-snittlig 

kvalitets-

poäng över 

2.0. 

En enkät per 

kommunal 

förskole-

enhet fylls i  

årligen.  

Enkätfrågor 

täcker 27 av 

läroplanens  

54 områden. 

96% 100% 100% 100% 100% Öka 

Fr.o.m. verksamhetsplan version 2016-12-09 avser ”trend” inte längre utfall, utan önskad riktning på 

indikatorns utveckling. Justeringen gjordes för att få en kommungemensam bild av trend.  

 

Resultatmålen A3.1-A3.4 avser verksamhet i all regi, fristående som kommunal. Nyckeltal där 

”hemkommun” används kan också inkludera elever som går i skolan i andra kommuner. 

 

Verksamhetsmål 

Ökad måluppfyllelse i förskolan 

Måluppfyllelse i förskolan innebär hur bra förskolan fungerar för att barnet ska kunna utvecklas i 

förhållande till målen i förskolans läroplan. 

I den årliga Lpfö-enkäten mäter vi personalens syn på sin verksamhet. Resultatet på denna enkät kan 

jämföras mellan olika år men inte mellan olika kommuner. Maximal kvalitetspoäng per fråga är 3.0. 

Denna indikator är en av KFs indikatorer; ”A 3.5 Ökad måluppfyllelse i förskolan, kommunala”.  

Likvärdig kvalitet i förskolan 

Likvärdig kvalitet i förskolan innebär att alla förskolor kan möta varje enskilt barn på ett likvärdigt 

sätt. 

I den årliga Lpfö-enkäten mäter vi personalens syn på sin verksamhet. Resultatet på denna enkät kan 

jämföras mellan olika år men inte mellan olika kommuner. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.1.2 

Likvärdig 

kvalitet i 

förskolan 

(kommunala) 

100% av Falu 

kommuns 

förskolor skall ha 

en genomsnittlig 

kvalitetspoäng 

över 2.0. 

Eget mått: En 

enkät per enhet 

fylls i årligen. 

Enkätfrågorna 

täcker 27 av 

läroplanens 54 

områden. 

88% 100% 100% 100% 100% Öka 

 

71



    Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ökad förskollärartäthet 

Personalens kompetens är den avgörande faktorn för hur väl förskolan fullföljer sitt uppdrag. 

Förskollärartäthet kan vara en del av denna kompentens. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

(önska

d) 

A 3.1.3 Ökad 
förskol-
lärartäthet i 
förskolan. 

Andelen 
förskollärare i 
Falu kommuns 
förskolor skall 
bibehållas 
eller öka. 

Eget mått: 
Statistik över 
antal anställda 
förskollärare 
respektive 
barnskötare 
samlas in från 
varje 
kommunal 
förskolchef. 

55,0% 
(Prel.) 

58,0% 61,0% 64,0% 67,0% Öka 

 

Minskat antal barn per årsanställd i förskolan (kommunala) 

Som årsanställd räknas såväl barnskötare som förskollärare omräknat till heltider. Sedan räknas hur 

många barn i genomsnitt varje årsanställd har. Underlag till detta skickas in till SCB i oktober. Antal 

barn som är inskrivna på förskola varierar mycket över året, och det är viktigt att ta i beaktande att 

indikatorn enbart reflekterar över nivån i oktober. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.1.4 
Antal barn per 
årsanställd i 
förskolan 
(kommunala). 

Antal barn 
per 
årsanställd i 
kommunala 
förskolan 
skall minska. 

Barn per 
årsarbetare i 
förskolan, 
antal. Avser 
kommunala 
förskolan, 
N11010. 

5,64 
(Prel.) 

5,60 5,55 5,50 5,45 Min- 
 ska 

Vision 2020 motsvarar nivån för liknande kommuner år 2015. 

Ökad måluppfyllelse i grundskolan 

Måluppfyllelse i grundskolan mäts i hur många elever som får godkänt i alla ämnen i åk.6 och åk.9. 

Detta mäts årligen av Skolverket. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att samtliga elever skall uppnå 

målen i samtliga ämnen så snart som möjligt. Med utgångspunkt från 2016 års nivåer i måluppfyllelse 

har vi satt upp motivationshöjande delmål för vår uppföljning 2017-2019 (se nedan), men vi arbetar 

alltid utifrån målet att 100% av eleverna skall nå målen i samtliga ämnen, i alla årskurser.  

Indikatorer 

Titel Beskriv- 

ning 

Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.2.2 

Ökad mål-

uppfyllelse i 

grundskola 

Andelen 

elever som 

har godkänt i 

alla lästa 

Elever i åk.6 

med lägst 

betyget E i alla 

ämnen, 

82,9% 87,2% 91,5% 95,7% 100% Öka 
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åk.6, 

kommunal. 

ämnen i åk.6 

skall öka. 

kommunala 

skolor, andel 

(%), N15540. 

A 3.2.3 

Ökad mål-

uppfyllelse i 

grundskolaå

k.9, 

kommunal. 

Andelen 

elever som 

har godkänt i 

alla ämnen i 

åk.9 skall 

öka. 

Andel elever i 

åk. 9 som 

uppnått 

kunskaps-

kraven i alla 

ämnen, 

kommunala 

skolor, (%), 

N15419. 

83,3% 

 

87,5% 91,7% 95,8% 100% Öka 

Obs! From 2016 ingår ej elever med okänd bakgrund i ovanstående nyckeltal. 

 

Bättre betygsresultat i grundskolan 

Sättet att mäta betygsgenomsnitt i grundskolan kallas meritvärde. Meritvärdet kan vara mellan 0 - 340 

poäng och är en summering av de ämnen som en elev läser (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). 

Meritvärdet beräknas enligt Skolverkets modell (17 ämnen) och sammanställs årligen av SCB och 

Skolverket.  

Jämförelser i SIRIS visar att det genomsnittliga meritvärdet i åk.9 för samtliga elever (inklusive elever 

med okänd bakgrund) har ökat från 214,3 till 221,1 från 2015 till 2016 vilket är positivt. I vårt 

systematiska kvalitetsarbete analyseras elevernas betyg noggrannare, till exempel utreds hurvida ett 

ökat medelvärde beror på en större andel elever med högt betyg, en lägre andel elever med lågt betyg 

eller en generell betygsökning hos samtliga elever.   

Från och med 2016 ingår inte elever med okänd bakgrund i Koladas nyckeltal för genomsnittligt 

meritvärde (elever som har okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de ännu inte 

blivit folkbokförda) vilket gör att jämförelse mellan 2015 och 2016 inte är möjligt via Koladas 

nyckeltal N15505. Nivån på våra elevers genomsnittliga meritvärde i åk.9 motsvarar placering 51 av 

290 i Sverige, och målet är att bibehålla eller öka denna nivå. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.2.4 Ökat 

meritvärde i 

grundskolan 

åk.9 

(kommunala). 

Det 

genomsnittliga 

meritvärdet för 

elevers slutbetyg 

(åk.9) skall höjas. 

Elever i åk.9, 

meritvärde 

kommunala 

skolor, 

genomsnitt 

(17 ämnen), 

N15505. 

230,4 

 

230,4 230,4 230,4 230,4 Bibe-

hålla 

eller 

öka 

Obs! From 2016 ingår ej elever med utländsk bakgrund i ovanstående nyckeltal. 

Ökad andel elever i åk.9 som är behöriga till gymnasiet  

Andelen elever i åk.9 som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram har minskat i hela landet de 

senaste åren, även i Falun.  

Jämförelser i SIRIS av samtliga elevers resultat (inklusive elever med okänd bakgrund) visar att 

gymnasiebehörigheten i åk.9 i Faluns kommunala skola är oförändrad (+0,2 procentenheter) från 

2015.  
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Från och med 2016 ingår inte elever med okänd bakgrund i Koladas nyckeltal för gymnasiebehörighet 

(elever som har okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de ännu inte blivit 

folkbokförda) vilket gör att jämförelse mellan 2015 och 2016 inte är möjligt via Koladas nyckeltal 

N15436. Med utgångspunkt från 2016 års nivåer i gymnasie-behörighet har vi satt upp 

motivationshöjande delmål för vår uppföljning 2017-2019 (se nedan), men vi arbetar alltid utifrån 

målet att 100% av eleverna skall gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.2.6  

Elever i åk.9 

behöriga till 

gymnasiet 

(kommunala). 

Andelen 

elever 

behöriga till 

gymnasiets 

nationella 

program skall 

öka. 

Elever i åk.9 

som är behöriga 

till 

yrkesprogram, 

kommunala 

skolor, andel 

(%), N15436. 

88,9% 

 

91,7% 94,5% 97,2% 100% Öka 

Obs! From 2016 ingår ej elever med utländsk bakgrund i ovanstående nyckeltal. 

Förstärkt lust att lära 

Lust att lära mäts genom en årlig enkät i årskurs 5 och 8, där ställs fråga om hur varje elev upplever att 

skolarbetet är intressant och ger ökad stimulans till fortsatt lärande. 

Falu kommun genomför årligen denna enkät på uppdrag av SKL. Elevers kunskapslust och motivation 

och vilja att lära är ett fokusområde i Falu kommuns systematiska kvalitetsarbete. Rapporteringsmålen 

nedan syftar till att mäta gradvis förbättring (delmål) och utgår från 2016 års nivåer av svaren på 

elevenkäten. Vi arbetar redan nu utifrån målet att 100% av eleverna skall tycka att skolarbetet gör dem 

nyfikna på att lära sig mer.  

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.2.5 

Elevers 

lust att 

lära åk.5. 

Elevers 

kunskapslust 

skall öka. 

Elever i åk.5: 

Skolarbetet gör mig så 

nyfiken att jag får lust 

att lära mig mer, andel 

(%), U15503 eller eget 

mått.  

76,0% 

 

82,0% 88,0% 94,0% 100% Öka 

Måluppfyllelse i naturvetenskapliga ämnen 

Måluppfyllelse i grundskolan mäts i hur många elever som får minst godkänt betyg. Detta mäts årligen 

av Skolverket. En analys av de senaste årens måluppfyllelse i naturvetenskapliga ämnen visade att 

kemi var det ämnen där lägst andel elever för tillfället har minst E i betyg, men resultaten i övriga 

naturvetenskapliga ämnen följs också upp kontinuerligt. Redan nu arbetar vi utifrån att 100% av 

eleverna skall uppnå kunskapsmålen i kemi.  

Indikator 

Titel Beskriv- 

ning 

Instruk- 

tion 

Utfall 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.2.7 

Måluppfyllelse i 

natur-

Andel 

elever med 

godkänt i 

Andel elever 

som har 

godkänt i 

90% 

 

92,5% 95,0% 97,5% 100% Öka 
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vetenskapliga 

ämnen. 

kemi skall 

öka. 

kemi, åk.9 

(%). Eget 

mått. 

Ökad attraktionskraft för kommunala gymnasier 

För att bevara mångfalden i utbudet av gymnasieutbildning är det viktigt att den kommunala 

gymnasieskolan är fortsatt attraktiv för eleverna och kan erbjuda stor variation av utbildningsutbud. 

Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka jämfört med föregående år. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 3.3.1 Ökad 

attraktions-

kraft för 

kommunala 

gymnasiet. 

Antal förstahands-

sökande (april) till 

kommunala 

gymnasiet i Falun 

skall bibehållas 

eller öka. 

Antal 

förstahands-

sökande till 

kommunalt 

gymnasium i 

Falun i april. 

647 648 649 650 651 Ökad 

 

Betygsresultat i gymnasiet 

Sättet att mäta betygsgenomsnitt i gymnasiet kallas betygspoäng. Värdet kan vara mellan 0 - 20 poäng 

och baseras på ett medelvärde från alla kurser en elev läst genom följande beräkning; Summa 

betygspoäng för elever som avslutat från gymnasium i kommunal regi i kommunen under året 

dividerat med antal elever som avslutat från gymnasium i kommunal regi i kommunen under året, inkl. 

IM. Källa: SCB. Betygspoäng sammanställs årligen av Skolverket. 

Falun hade en hög placering bland samtliga kommuner år 2015, och målet är att bibehålla eller öka 

den genomsnittliga betygspoängen.  

Indikator 

Titel Beskriv-ning Instruk- 

tion 

Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 3.3.2 

Betygspoäng efter 

avslutad 

gymnasie-

utbildning. 

Betygs-

poängen skall 

vara minst det 

modell-

beräknade 

värdet 14.1 

(2015). 

Betygspoäng 

efter avslutad 

gymnasie-

utbildning, 

kommunala 

skolor, 

N17491. 

14,6 

(2015) 

14,6 14,6 14,6 14,6 Bibe-

hålla 

eller öka 

 

Resultatmål 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 
 

Indikator 

Olovlig frånvaro bland skolelever skall minska och försvinna. Olovlig frånvaro följs upp för varje 

skola samt fr.o.m. HT2016 även centralt. Olovlig frånvaro rapporteras här för höstterminen åk.8, men 

följs upp för samtliga årskurser.  
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Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 2.3 

Olovlig 

frånvaro 

bland 

skolelever. 

Andel elever 

som har olovlig 

frånvaro skall 

minska. 

Uppföljning av 

rektor-granskad 

statistik från 

Skola24, samt 

frånvaro-rapporter 

från fristående 

huvudmän, HT åk.8. 

* - - - - Minska 

*nytt mått, sammanställd statistik ej tillgänglig ännu 

 

Verksamhetsmål 

Barn och ungas psykosociala hälsa följs upp och förbättras 

Barnens mående påverkar inte bara lärandet utan påverkar också det framtida livet och tendens till 

brottslighet. 

Detta mål mäts på många sätt. Den högsta mätkvaliteten torde uppnås i de elevhälsosamtal som 

skolsköterskorna har med varje elev. I samband med elevhälsosamtalen görs en enkät för elever och 

deras vårdnadshavare i förskoleklass, årskurs 4, 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Resultaten från 

dessa enkäter har tidigare utvärderats för varje elev, men en central sammanställning av elevernas svar 

på frågor om arbetsmiljö, trivsel och relationer på skolan bör kunna öka chanserna att identifiera 

utvecklingsområden som kan öka elevernas upplevda hälsa. De första sammanställda resultaten 

kommer vara tillgängliga i juli 2017. Efter det kommer delmål att sättas, med målet att 100% av 

eleverna skall uppleva att de har bra förutsättningar för god hälsa. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

A 2.3.1 

Uppföljning av 

elevhälso-

enkäter. 

Andel positiva 

svar i 

enkätfrågor om 

elevhälsa skall 

öka. 

Elevernas 

upplevda hälsa 

samt förut-

sättningar för 

god hälsa 

utvärderas. 

* * * * 100% Öka 

*nytt mått, sammanställd statistik ej tillgänglig ännu  

 

Minskad elevfrånvaro 

Skolk är både en indikator på hur eleven mår och hur väl undervisningen fungerar för den enskilde 

eleven. Detta mäts i förvaltningens frånvarosystem. Indikatorn för detta verksamhetsmål är en av KFs 

indikatorer, A 2.3.  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 

viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 

en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 

organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 

och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
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samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 

Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 

omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 
Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

B 3.1 Andel 

unga som 

haft praktik 

eller 

feriejobb. 

Andelen unga i grund- 

och gymnasieskola som 

har haft kommunalt 

feriejobb eller praktik 

under året skall öka. 

Rapporteras 

av AIK. 

      

 

Verksamhetsmål 

Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden 

Elever i grundskolan gör prao och elever i gymnasiet har APL. Detta är ett sätt för dem att få förståelse 

för arbetslivet och att utveckla sina kunskaper i situationer utanför skolan. Detta fungerar genom en 

bra samverkan med det lokala näringslivet och olika branschföreträdare. 

Detta mäts i uppföljningar på varje skola och program. Uppföljning på central nivå kommer att ske 

första gången VT17. Efter det kommer delmål för 2017-2019 att sättas, med målet att 100% av 

eleverna skall få möjlighet till prao- eller APL-placering. 

Målet för andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd 

gymnasieutbildning är satt till nivån för liknande kommuner gymnasieskola 2015. 

Indikator 

Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 
(önskad) 

B 3.1.1 

Skolelevers 

samverkan med 

arbets-

marknaden. 

Andel elever 

som har 

deltagit i 

prao- eller 

APL-

placering. 

Eget mått: Varje 

rektor rapporterar 

sina elevers prao- 

respektive APL-

placering för 

sammanställning. 

* * * * 100% Öka 

B 3.1.2  

Ungdomar som 

är etablerade på 

arbets-

marknaden eller 

studerar 2 år 

efter fullföljd 

gymnasie-

utbildning. 

Andelen Falu-

ungdomar 

som är 

etablerade på 

arbets-

marknaden 

eller studerar 

2 år efter 

gymnasiet 

skall öka. 

Ungdomar som är 

etablerade på arbets-

marknaden eller 

studerar 2 år efter 

fullföljd gymnasie-

utbildning, hem-

kommun, andel (%), 

N17434. 

66,1% 

(2014, 

måttet 

”släpar

” två 

år) 

66,6% 67,1

% 

67,6

% 

68,1% Öka 

*nytt mått, sammanställd statistik ej tillgänglig ännu  
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Resursfördelning 
Barn- och utbildningsnämndens ram år 2017 är 1 267,7 mkr. Den är fördelad enligt figuren nedan 

(2016 inom parantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån den beslutade budgetökningen för barn- och utbildningsnämnden har förvaltningen arbetat 

med budgeten och har gjort följande större förändringar: 

Nämnden har fått kompensation för såväl pris- och löneökningar samt volymökning. Vi har budgeterat 

23,6 mkr till ökningar vad gäller löner, lokalkostnader med mera. Till 2017 finns ingen centralt 

reglerad löneökning, men vi har utgått från en löneökning på 2,6% för pedagoger. När vi får fler elever 

kommer vi behöva mer personal samt få ökade kostnader för städning, måltider med mera. Till detta 

budgeterar vi en kostnadsökning på 16 mkr. Detta gäller barn och elever både i den kommunala 

verksamheten och fristående förskolor och skolor.  

För att säkerställa att verksamheten lever upp till nya myndighetskrav gällande inomhusmiljön har vi 

budgeterat 5 miljoner kronor.  

Under 2017 kommer vi att verkställa tidigare politiska beslut. För den nya familjecentralen finns 

budgeterat 1 miljon kronor, för ny högstadieskola i Bjursås 2 miljoner kronor samt för utökad 

undervisningstid i matematik i grundskolan 1,8 miljoner kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer även att genomföra följande satsningar: 

- Ökad personaltäthet inom förskolan som skapar bättre möjlighet till tidigare insatser och är  riktade 

till socioekonomiskt utsatta områden. Genom att vi kan upptäcka och åtgärda problem tidigare både 

vad gäller trygghet och lärande ger vi barnen ökade möjlighet att klara skolan. Nämnden budgeterar 

till detta 2,9 miljoner kronor.  

- Förebyggande och hälsofrämjande insatser som genererar förbättrad hälsa, minskad frånvaro och 

högre måluppfyllelse hos eleverna genom tidiga insatser. För att åstadkomma detta kommer kuratorer 

att anställas till grundskolans yngre åldersgrupper. Därigenom kommer även de kuratorer som redan 

arbetar att få mer tid att fokusera på högstadieskolorna. Nämnden avsätter till detta 6,7 miljoner 

kronor. 

1 617 elever (1491)
23 gysär (28)

Personal
111 mkr (99 mkr)

Lokaler
24 mkr (23 mkr)

Måltider
10 mkr (9 mkr)

Städ
4 mkr (3 mkr)

Övrigt
19 mkr (18 mkr)

Kommunala
168 mkr (152 mkr)

880 elever (900)
14 gysär (15)

Annan huvudman
51 mnkr (57 mnkr)

Övrigt
2 mnkr (2 mnkr)

Skolpeng mm
53 mkr (59 mkr)

Gymnasiet
221 mkr

(211 mkr)

5 372 F-åk 9+40sär
(5 249/ 39)

2 367 Fritids
(2 279)

Personal
352 mkr (324 mkr)

Lokaler
73 mkr (72 mkr)

Måltider
43 mkr (39 mkr)

Städ
16 mkr (13 mkr)

Övrigt
35 mkr (34 mkr)

Kommunala
519 mkr (482 mkr)

1229 F- åk 9
(1270)

Fritids 352

(345)

Annan huvudman
114 mnkr (112 mnkr)

Övrigt
-7 mnkr (-5 mnkr)

Skolpeng mm
107 mkr (107 mkr)

Grundskolan
626 mkr

(589 mkr)

Elevh, ADM, C
65 mkr

(62 mkr)

2 741 barn
(2 753 barn)

Personal
238 mkr (230 mkr)

Lokaler
43 mkr (45 mkr)

Måltider
44 mkr (42 mkr)

Städ
8 mkr (8 mkr)

Övrigt
14 mkr (14 mkr)

Kommunala
 347 mkr (339 mkr)

383 barn
(343 barn )

Annan huvudman
49 mnkr (43 mnkr)

Intäkt/Övrigt
-40 mnkr (-39 mnkr)

Skolpeng mm
9 mkr (4 mkr)

Förskola
 356 mkr
(343 mkr)

BoUF

1 268 mkr

(1 205 mkr )
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- Riktad satsning inom högstadiet som på sikt minskar inflödet på Introduktionsprogrammet, IM 

(undantaget IM språk), där elever som inte uppnått behörighet till nationella program på 

gymnasieskolan börjar. Utifrån rektors analys kommer i snitt en person per högstadieskola att 

nyanställas. Dessa personalförstärkningar kommer att riktas till de elever som har störst behov av stöd. 

De viktigaste insatserna är att stärka svenska som andraspråk och att stärka elevernas motivation till 

skolarbetet. Nämnden avsätter till detta 3,3 miljoner kronor. 

- Förstäkt bredd och djup i gymnasieverksamheten. Nämnden avsätter till detta 2,5 miljoner kronor. 

- Satsning på digitalisering som utvecklar elever att bli än mer förberedda inför framtiden och även 

kan ge en effektivare undervisning och förenklad administration. I första hand kommer de centrala 

medlen att användas till utbildning, fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete samt att bygga ut 

trådlösa nätverk. Nämnden avsätter till detta 3 miljoner kronor. 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

100 Barn- och utbildningsnämnd      
Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 27 22 29 30 30 

Budgeterad kostnad   1 561 1 267 1 681 1 714 1 749 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  1 561 1 267 1 681 1 714 1 749 

       

340 Fritidsanläggning       
Budgeterad volym st 1 2 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 527 874 135 138 140 

Budgeterad kostnad   527 1 748 537 548 559 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  527 1 748 537 548 559 

       

400 Öppen förskola       
Budgeterad volym st 1 1 1 2 2 

Budgeterat ápris tkr 2528 2257 2 367 1 690 1 724 

Budgeterad kostnad   2 528 2 257 3 314 3 380 3 447 

Budgeterad intäkt  -359 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  2 169 2 257 3 314 3 380 3 447 

       
407 Förskola       
Budgeterad volym barn 2 884 2 920 2 982 2 987 3 018 

Budgeterat ápris tkr 129 133 136 138 139 

Budgeterad kostnad   373 009 387 301 404 380 411 373 418 577 

Budgeterad intäkt  -52 734 -47 200 -51 200 -51 200 -51 200 

Anslag per tjänst  320 275 340 101 353 180 360 173 367 377 

       

412 Pedagogisk omsorg       
Budgeterad volym barn 158 176 142 142 142 

Budgeterat ápris tkr 104 103 135 107 109 

Budgeterad kostnad   16 459 18 060 14 975 15 246 15 525 

Budgeterad intäkt  -1 676 -1 500 -1 300 -1 300 -1 300 

Anslag per tjänst  14 783 16 560 13 675 13 946 14 225 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

415 Öppen fritidsverksamhet      
Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 990 832 959 978 998 

Budgeterad kostnad   990 832 959 978 998 

Budgeterad intäkt  -2 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  988 832 959 978 998 

       

425 Fritidshem exkl lokaler       
Budgeterad volym barn 2 618 2 624 2 719 2 774 2 793 

Budgeterat ápris tkr 29 29 29 29 29 

Budgeterad kostnad   75 166 75 793 79 426 80 658 81 927 

Budgeterad intäkt  -16 475 -15 100 -17 200 -17 200 -17 200 

Anslag per tjänst  58 691 60 693 62 226 63 458 64 727 

       

435 Förskoleklass exkl lokaler      
Budgeterad volym elever 680 689 695 716 695 

Budgeterat ápris tkr 34 36 37 36 38 

Budgeterad kostnad   23 348 24 764 25 505 26 010 26 530 

Budgeterad intäkt  -377 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  22 971 24 764 25 505 26 010 26 530 

       
440 Grundskola       
Budgeterad volym elever 5 707 5 830 5 906 6 033 6 142 

Budgeterat ápris tkr 95 89 95 94 95 

Budgeterad kostnad   543 460 521 713 558 843 569 854 581 220 

Budgeterad intäkt  -20 710 -2 414 -2 835 -2 835 -2 835 

Anslag per tjänst  522 750 519 299 556 008 567 019 578 385 

       

443 Grundsärskola       
Budgeterad volym elever 38 39 40 40 40 

Budgeterat ápris tkr 406 354 369 377 384 

Budgeterad kostnad   15 417 13 796 14 779 15 072 15 373 

Budgeterad intäkt  -115 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  15 302 13 796 14 779 15 072 15 373 

       
450 Gymnasieskola       
Budgeterad volym elever 2 471 2 391 2 497 2 506 2 537 

Budgeterat ápris tkr 113 104 108 110 110 

Budgeterad kostnad   279 001 248 705 270 564 274 730 279 021 

Budgeterad intäkt  -72 332 -51 554 -60 163 -60 163 -60 163 

Anslag per tjänst  206 669 197 151 210 401 214 567 218 858 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

453 Gymnasiesärskola       
Budgeterad volym elever 35 43 37 39 41 

Budgeterat ápris tkr 486 376 426 411 398 

Budgeterad kostnad   17 020 16 168 15 745 16 023 16 309 

Budgeterad intäkt  -2 175 -1 279 -1 707 -1 707 -1 707 

Anslag per tjänst  14 845 14 889 14 038 14 316 14 602 

       

470 Grundläggande vuxenutbildning      
Budgeterad volym elever 104 140 150 150 150 

Budgeterat ápris tkr 55 39 37 38 39 

Budgeterad kostnad   5 710 5 480 5 616 5 727 5 842 

Budgeterad intäkt  -119 -125 0 0 0 

Anslag per tjänst  5 591 5 355 5 616 5 727 5 842 

       

474 Särvux       
Budgeterad volym elever 36 35 35 35 35 

Budgeterat ápris tkr 32 35 35 36 37 

Budgeterad kostnad   1 146 1 230 1 240 1 265 1 290 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  1 146 1 230 1 240 1 265 1 290 

       

476 SFI       
Budgeterad volym elever 175 180 400 200 200 

Budgeterat ápris tkr 31 32 19 38 38 

Budgeterad kostnad   5 512 5 672 7 465 7 535 7 607 

Budgeterad intäkt  -3 146 -2 110 -3 936 -3 936 -3 936 

Anslag per tjänst  2 366 3 562 3 529 3 599 3 671 

       

478 Aktivitetsansvar       
Budgeterad volym st 0 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 0 1009 1 012 1 032 1 053 

Budgeterad kostnad   0 1 009 1 012 1 032 1 053 

Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst  0 1 009 1 012 1 032 1 053 

       

Summa nämnden  1 190 653 1 204 513 1 267 700 1 292 802 1 318 686 

       

 

Investeringar 
Förvaltningens behov av investeringar i inventarier för 2017 är osäker beroende bland annat på vilka 

lokaler som kan tillkomma eller förändras. Investeringsramen uppgår till 6 600 tkr. Som exempel kan 

nämnas Bjursåsskolan, gymnasieskolorna samt för nya förskoleavdelningar. Grov bedömning är att 

nuvarande budgetram kommer att räcka. Det är här fråga om utrustning till slöjd-, musik- och 

idrottssalar, utbyte av undermåliga personal- och elevmöbler, utrustning för förskoleavdelningarna etc. 

Tillkommer årligt behov av reinvesteringar i datorer med tillbehör, etc. Driftskostnaderna avser 

avskrivningar och räntor. 
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Investeringar i lokaler, vilka planeras tillsammans med serviceförvaltningen, med åtföljande 

hyreskostnadsökningar ingår inte nedan. 

 

Investeringsbudget 2017-2021

Nämnd Inv.kategori Projekt

Prognos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019

BUN 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Grundskolan:Diverse behov skolor 1500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

BUN 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Gymnasiet: Diverse behov program 1500 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

BUN 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Förskolor: Diverse behov 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

BUN 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Förvaltningsgemensam reserv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Totalsumma 3000 6 600 6 600 6 600 6 600

DriftskostnadInvesteringsutgift
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Omvårdnadsnämnden 
 

Uppdrag 
Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är 

- myndighetsutövning med stöd av Socialtjänstlagen (SOL), rättspraxis och politiska beslut 

- hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

- främjande insatser och stödfunktioner till äldre och funktionshindrade i eget boende, korttidsvård och 
vård- och omsorgsboende 

- dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende 

- avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma 

Omvårdnadsförvaltningen ska bidra till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på förbättrad 
kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Omvårdnadsförvaltningen 
arbete ska vara inriktat på att nå det mål som formulerats i överenskommelsen mellan SKL och 
regeringen och som sett ur den enskildes perspektiv är: 

Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.. 

 Omvårdnadsförvaltningen ska tillhandahålla en god vård, omsorg och service till 

personer som bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga livsföring. 

 Omvårdnadsförvaltningen ska ha hög kvalitet och låg kostnadsnivå på sina 

verksamheter i förhållande till jämförbara kommuner. 

 Omvårdnadsförvaltningen ska erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar behov och 

efterfrågan och som säkerställer en skälig levnadsnivå. 

 

Kommunens vision 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 
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Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 

 Fortsätta bygga vård och omsorgsboenden enligt boendeplanen och eftersträva en god 

geografisk spridning i kommunen. 

 Bygga om och till de vård- och omsorgsboenden som är i behov av detta för att uppnå 

god boendemiljö och kostnadseffektivitet. 

 Fortsätta bidra till fler trygghetsboenden med möjlighet till aktiviteter och 

gemensamma måltider. 

 Bidra till utveckling av andra alternativa boendeformer. 

 Bidra till att utveckla de generella välfärdstjänsterna. 

 Hälsofrämjande insatser, fysisk rörelse och fokus på delaktighet och gemenskap för 

bättre livskvalitet samt systematiskt arbete för att förebygga olycksfall och skador, är 

viktiga delar i det fortsatta förebyggande arbetet för att öka äldres livskvalitet och, om 

möjligt förhindra, eller i vart fall skjuta upp, behovet av hemtjänst och vård- och 

omsorgsboende. 

 Betydelsen av god måltidsmiljö och rätt till bra mat ska vara vägledande för alla 

insatser som vänder sig till de äldre. 

 Ett starkt fokus ska läggas på att, genom tidiga och förebyggande insatser, stegvis öka 

personalens frisknärvaro. 

 Fortsätta höja utbildningsnivån bland personalen till minst undersköterska. 

 Fortsatt arbete för att motverka våld i nära relationer. 

 Ingen i våra verksamheter ska kränkas på grund av etnisk bakgrund, religion, sexuell 

läggning eller funktionshinder 

 Vidareutveckla arbetet med tidig rehabilitering i hemmet för att förebygga och minska 

behov av hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboende. 

 Skapa bra kontakter och samarbeten med våra interna och externa partners. 

 Utveckla ett arbetssätt där personer som är utskrivningsklara från sjukhuset får en 

trygg hemgång med vårdplaneringteam som koordinerar insatser från primärvård, 

hemsjukvård och hemtjänst. 

 Se över och utveckla, förenkla, och kvalitetssäkra biståndshandläggningen. 

 Fortsatt utveckla hemsjukvården i samverkan med primärvård och slutenvård. 

 Göra medarbetarna mer delaktiga i verksamheten på ett tydligt sätt. 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
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möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.2 Kunds 

möjlighet att 

påverka sin vardag 

Vård och 

omsorgsboende 

Kunds möjlighet att 
påverka sin vardag och att 
personalen tar hänsyn till 
deras behov ska öka. 

Kolada Alla 81,0% 81,0% 82,0% 82,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.3 Kunds 

upplevelser - Vård 

och omsorgsboende 

Kunds upplevelse av att 
personalen har tillräckligt 
med tid till att utföra sitt 
arbete ska öka. 

Kolada 
(U23459) 

Alla 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.4 

Personalkontinuitet 

Antal individer ur 
personalen som en boende 
möter under 14 dagar ska 
minska. 

Källa: Mått 
10 Kkik 

Alla 16 15 14 14 Inget 
värde 
angivet 

A 1.5 Kunds 

upplevelser - 

Ordinärt boende 

Kunds upplevelse av att 
personalen har tillräckligt 
med tid till att utföra sitt 
arbete ska öka. 

Kolada 
(U23459) 

Alla 90,0% 90,0% 91,0% 91,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.7 Kunds 

möjlighet att 

påverka sin vardag 

Ordinärt boende 

Kunds möjlighet att 
påverka sin vardag och att 
personalen tar hänsyn till 
deras behov ska öka. 

Kolada Alla 93,0% 93,0% 94,0% 94,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.14 Total 

sjukfrånvaro i 

procent av 

ordinarie arbetstid 

ska minska. 

Den totala 
sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under året, 
som andel (%) av den 
tillgängliga ordinarie 
arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd 
personal. Avser den 
obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen.  

Kolada Alla 
Kvinnor 
Män 

    Minska 

 

Verksamhetsmål 

Kundens rätt till trygghet och hälsa 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.10 Hur nöjd eller 

missnöjd är du 

sammantaget med ditt 

vård och 

omsorgsboende? 

Upplevd 
nöjdhet. 

Kolada Alla 83,0% 83,0%   Inget 
värde 
angivet 

A 1.11 Hur nöjd eller 

missnöjd är du 

sammantaget med ditt 

ordinare boende? 

Upplevd 
nöjdhet 

Kolada Alla 94,0% 94,0%   Inget 
värde 
angivet 

A 1.12 Förebyggande 

arbete med fallskador 

Antal 
fallskador/ 
1000 invånare i 
åldern 80+ 

Kolada 
(u20402) 

Alla 64,00 62,00   Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Kundens egenupplevda hälsa 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.3.1 Hur bedömer 

du ditt allmänna 

hälsotillstånd? Vård 

och omsorgsboende 

Andelen 
mycket gott/ 
ganska gott 

Kolada Alla 31,0% 31,0% 32,0% 32,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.3.2 Hur bedömer 

du ditt allmänna 

hälsotillstånd? 

Ordinärt boende 

Mycket gott / 
ganska gott 

Kolada Alla 34,0% 35,0% 36,0% 37,0% Inget 
värde 
angivet 

A 1.3.3 Möjligheten 

att komma utomhus - 

Vård och 

omsorgsboende 

Skall öka Kolada Alla 63,0% 70,0% 75,0% 80,0% Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Äldre personer i Falun har tillgång till öppna och förebyggande verksamheter.  

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 1.2.1 Antal besök på 

träffpunkterna 

  20 
778 

21 
200 

21 
600 

22 
000 

22 400 Inget 
värde 
angivet 

A 1.2.2 Antal timmar 

som anhöriga får 

avlösning 

  1 780 1 800 1 850 1 900 1 950 Inget 
värde 
angivet 
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A 1.2.3 Antal utförda 

uppdrag av 

kommunfixare 

  952 1 000 1 050 1 100 1 150 Inget 
värde 
angivet 

 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 

Verksamhetsmål 

Följa handlingsplan för omvårdnadsnämndens arbete för att motverka våld i nära relationer 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 2.1.2 Antal 

registrerande 

ärenden 

Antal 
registrerade 
ärenden med 
inslag av våld. 

Omvårdnadsförvaltningens 
verksamhetssystem 

10 20 25 30 Inget 
värde 
angivet 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.1 

Förtroendet 

för 

kommunens 

tjänstemän 

Förtroendet för 
kommunens 
tjänstemän och 
organisation i 
tillsyns- och 
myndighetsarbete 
ska öka. 

Källa: Resultat från 
SKL:s 
insiktsundersökning 

67 70 72 74 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2 

Förståelsen 

för 

företagande 

Förståelse för 
företagande (attityd 
och kunskap) bland 
kommunens politiker 
och tjänstemän ska 
öka. 

Källa: Företagarnas 
bedömning, mäts 
genom Svenskt 
Näringslivs enkät 

    Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.a 

Tjänstemäns 

attityd till 

Tjänstemäns attityd 
till företagande ska 
förbättras. Svenskt 

 2,9 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 
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företagande näringslivs 

attitydundersökning, 
skala 1-6. 

B 1.2.b 

Politikers 

attityd till 

företagande 

Politikers attityd till 
företagande ska 
förbättras. Svenskt 
näringslivs 
attitydundersökning, 
skala 1-6. 

 3,1 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.3 

Kommunens 

information 

till företagen 

Målnivå: Ökande Källa: Svenskt 
Näringslivs enkät 

2,89    Inget 
värde 
angivet 

B 1.4 Dialog 

mellan 

företagen 

och 

kommunen 

Dialog mellan 
företagen och 
kommunens politiker 
och tjänstemän. 
Ökande 

Källa: Svenskt 
Näringslivs enkät, 
fråga under blocket 
"Dialog och 
information" 

2,87    Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Upprätthålla en god dialog med privata utförare 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.2.1 Träffar med 

kommunen och de 

privata utförarna 

Bibehålla och utveckla 
träffarna mellan 
kommunen och de 
privata utförarna. 

Antalet 
träffar per år. 

4,00 4,00 4,00 4,00 Inget 
värde 
angivet 

 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 3.2 Antalet feriejobb och 

praktikplatser i kommunens 

organisation 

Ska öka  Alla     Ökad 

B 3.4 Andelen utrikesfödda 

i studier eller arbete 

Ska öka  Alla     Ökad 

Verksamhetsmål 

Personalen skall kunna arbeta inom  omvårdnadsförvaltningen till pension 

Indikator 
Titel Beskrivnin

g 

Instruktion Kö

n 

Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 3.5 Personalen skall 

orka arbete inom vår 

Ska öka A.M enköt Alla 58,0
% 

60,0
% 

62,0
% 

64,0
% 

Öka 
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förvaltning 

B 3.6 Sjuktal hos 

personal inom 

omvårdnadsförvaltninge

n 

Ska minska Sjuktal på 
förvaltningsniv
å 

Alla 9,6% 9,0% 8,4% 8,0% Minsk
a 

 

Verksamhetsmål 

Trygga personalförsörjningen 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 3.4.1 Delta i 

projekt "Breddad 

rekrytering" 

Antal nyanlända 
på praktik. Ska 
öka. 

Ökning av 
praktikanter som 
är nyanlända. 

 5,0% 10,0% 15,0% Inget 
värde 
angivet 

 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Verksamhetsmål 

Genom att minska läkemedelsanvändningen bevaras Falu kommuns rena vatten.  

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.10 Minska 

miljöbelastning 

från läkemedel. 

Kontinuerligt se över 
läkemedelsanvändningen hos 
kunderna inom vård och 
omsorgsboende. 

 80,0% 82,0%   Inget 
värde 
angivet 

 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
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omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktio

n 

Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.1 

Handläggningstide

r vid all 

samhällsservice 

Ska minska Källa:     Inget 
värde 
angive
t 

D 2.4 Andel som 

får svar på e-post 

inom två dagar, 

(%) 

Ska öka KKiK, 
mått 1. 
Andel som 
får svar på 
e-post 
inom två 
dagar, (%) 
(U00412) 

81,0%    Inget 
värde 
angive
t 

D 2.5 Andel som 

tar kontakt med 

kommunen via 

telefon som får ett 

direkt svar på en 

enkel fråga, (%) 

Ska öka Andel som 
tar kontakt 
med 
kommunen 
via telefon 
som får ett 
direkt svar 
på en enkel 
fråga, (%) 
(U00413) 

46,0%    Inget 
värde 
angive
t 

D 2.6 Andel som 

upplever ett gott 

bemötande vid 

kontakt med 

kommunen 

Ska öka Andel som 
upplever 
ett gott 
bemötande 
vid kontakt 
med 
kommunen
, (%) 
(U00414) 

100,0
% 

   Inget 
värde 
angive
t 

D 2.11 Nöjdheten 

med möjligheterna 

till inflytande 

Nöjdheten med 
möjligheterna till 
inflytande i 
kommunen 
(betygsindex) ska vara 

 34,0 40,0 40,0 40,0 Inget 
värde 
angive
t 
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högre i jämförelse med 
kommuner i samma 
storleksklass.  SCBs 
medborgarundersöknin
g - Nöjd-Inflytande-
Index, betygsindex 1-
100.Frågeområden: 
information, kontakt, 
förtroende och 
påverkan. 

Verksamhetsmål 

Vi ska ha en god framförhållning i lokalförsörjningen 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.1.2 Boendeplanen 

hålls uppdaterad 

Revidering 
vartannat år. 

      

 

Resursfördelning 
Beskrivning av tjänsterna i tjänstekatalogen. 

Korttidsvård 

Att ge individuellt anpassad vardagsrehabilitering samt vård och omsorg till den som tillfälligt vistas 
på korttidsplats, allt för att öka möjligheterna till att leva ett så oberoende liv som möjligt inför 
återgången till hemmet eller inför flytten till något av kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Hemtjänst 

Hemtjänsten utför hjälp i hemmet i form av service, omvårdnad och delegerad hälso- och sjukvård. 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården ska säkerställa och verkställa en god hälso- och sjukvård för dem som bor i ordinärt 
boende och som av landstinget bedömts vara i behov hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. I detta 
inbegrips också ansvar för rehabilitering och hjälpmedel. 

Bostadsanpassning 

Handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Beslutar om rätt till bostadsanpassningsbidrag 
och verkställer utbetalning. 

Trygghetscentralen 

Trygghetscentralen tar emot larm från dem som har trygghetslarm och säkerställer att inkomna larm 
åtgärdas. 

Matdistribution 

Matdistributionen ska leverera en fullvärdig måltid hem till kunden. 

Dagverksamhet 

Dagverksamheterna erbjuder social samvaro och stimulans individuellt och i grupp. 
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Vård och omsorgsboende 

Vård och omsorgsboende ska erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar behov och efterfrågan och som 
säkerställer en skälig levnadsnivå enligt gällande lagstiftning. 

Öppen verksamhet 

Kommunfixaren 

Hjälp till den som är 67 år och äldre med praktiska småjobb i hemmet för att förebygga skada. Hjälpen 
är gratis och ingen behovsprövning sker. 

Träffpunkterna 

Mötesplatser för sociala aktiviteter i syfte att förebygga social isolering. Samarbete ska ske med 
ideella organisationer. 

 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

510111 Korttidsvård             

Budgeterad volym Dygn 16 295 12 280 12 280 12 280 12 280 

Budgeterat ápris kr 2522 2780 2 808 2 836 2 836 

Budgeterad kostnad  tkr 41 096 34 138 34 482 34 826 34 826 

Budgeterad intäkt   -2 178 -1 650 -1 666 -1 683 -1 683 

Anslag per tjänst   38 918 32 488 32 816 33 143 33 143 

              

510115 Hemtjänst             

Budgeterad volym timmar 530 690 555 451 511 715 521 715 519 715 

Budgeterat ápris kr 487 496 530 535 546 

Budgeterad kostnad  tkr 258 224 275 753 271 209 279 274 283 584 

Budgeterad intäkt   -13 368 -15 135 -14 302 -15 439 -15 595 

Anslag per tjänst   244 856 260 618 256 907 263 835 267 989 

              

510115 Matdistribution             

Budgeterad volym Matlådor 58 877 46 500 46 500 30 940 40 500 

Budgeterat ápris kr 67 68 68 69 70 

Budgeterad kostnad  tkr 3 961 3 144 3 175 2 134 2 821 

Budgeterad intäkt   -3 539 -2 309 -2 332 -1 567 -2 072 

Anslag per tjänst   422 835 844 567 749 

              

510118 Dagverksamhet             

Budgeterad volym st 36 36 38 38 38 

Budgeterat ápris kr 136 796 160 536 162 141 163 763 165 400 

Budgeterad kostnad  tkr 4 925 5 779 6 161 6 223 6 285 

Budgeterad intäkt   -490 -492 -497 -502 -507 

Anslag per tjänst   4 435 5 287 5 664 5 721 5 778 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

510211 VoB             

Budgeterad volym dygn 191 260 191 260 207 685 217 985 219 185 

Budgeterat ápris kr 1 912 1 921 1 941 1 960 1 984 

Budgeterad kostnad  tkr 365 689 367 410 403 117 427 251 434 863 

Budgeterad intäkt   -47 770 -48 009 -50 511 -54 114 -54 844 

Anslag per tjänst   317 919 319 401 352 606 373 137 380 019 

       

510310 Hemsjukvården             

Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 31877 32455 32780 33129 33129 

Budgeterad kostnad    31 877 32 455 32 780 33 129 33 129 

Budgeterad intäkt   -151 -151 -153 -154 -156 

Anslag per tjänst   31 726 32 304 32 627 32 975 32 973 

              

510522 Bostadsanpassning             

Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 7137 7751 7214 7492 7493 

Budgeterad kostnad    7 137 7 751 7 214 7 492 7 493 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   7 137 7 751 7 214 7 492 7 493 

              

510115 Trygghetscentralen             

Budgeterad volym st 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Budgeterat ápris kr 4616 4860 4909 4958 5007 

Budgeterad kostnad  tkr 6 462 6 804 6 872 6 941 7 010 

Budgeterad intäkt   -2 844 -2 802 -2 830 -2 858 -2 886 

Anslag per tjänst   3 618 4 002 4 042 4 083 4 124 

              
535200 öppen verksamhet             

Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 4092 4690 4652 4579 4144 

Budgeterad kostnad  tkr 4 092 4 690 4 652 4 579 4 144 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   4 092 4 690 4 652 4 579 4 144 

              
100110 Omvårdnadsnämnden             

Budgeterad volym st 1 1 1 1 1 

Budgeterat ápris tkr 797 801 809 817 825 

Budgeterad kostnad  tkr 797 801 809 817 825 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 -1 

Anslag per tjänst   797 801 809 817 824 

Summa nämnden   653 919 668 178 698 181 726 348 737 236 

93



    Omvårdnadsnämnden 
 

Investeringar 
Kategori Investering 2017 2018 2019 2020 2021 

4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Div. inventarier 4 250 3 500 3 500   

4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Inventarier utbyggnad 
Risholnsgården 20 platser 

625     

4. Övriga investeringar 
inklusive 
produktionsinvesteringar  

Inventarier nytt boende 32 
platser 

 1 000    

  4 875 4 500 3 500 0 0 
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Socialnämnden 

Uppdrag 
Socialnämnden har i uppdrag att, förutom bedriva socialtjänst, verkställa kommunfullmäktiges beslut 
om kommunens vision, policys, riktlinjer, hållbarhetsprogram mm. 

Socialtjänstens uppdrag enligt den s.k. portalparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL) lyder: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

-ekonomiska och sociala trygghet 

-jämlikhet i levnadsvillkor 

-aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsyntagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Kommunen har det yttersta ansvaret för 
att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning 
i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 

Socialtjänstens ansvarar för: 

 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) 

 Omsorgen om individ och familj enligt Socialtjänstlagen 

  

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Socialnämndens grunduppdrag sammanfaller i hög grad med perspektivet trygghet och välfärd. 
Socialnämnden bidrar till trygghet och välfärd genom att erbjuda olika former av råd, stöd, behandling 
och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett självständigt och bra liv utifrån sina förutsättningar. 
Ett kund- och brukarorienterat synsätt tillämpas, vilket betyder att vi ska ta hänsyn till den enskildes 
rätt till självbestämmande och delaktighet samt att beslut och insatser utgår från individens 
förutsättningar och behov. Socialnämndens insatser ska bygga på helhetssyn, vara 
samordnade, präglas av kontinuitet och barnperspektivet genomsyrar nämndens verksamheter. Utifrån 
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kommunens vision strävar vi efter att vara en tillgänglig förvaltning med ett gott bemötande. Den 
ökande personalomsättningen gör det dock allt svårare att uppnå en bra tillgänglighet. 
Socialförvaltningen är utsatt för en stark konkurrens om personal från privata vårdbolag, andra 
kommuner och myndigheter. Många av de mest erfarna handläggarna slutar sin anställning och väljer 
andra arbeten med mindre stress, högre lön och ibland enklare arbetsuppgifter. Personalvakanser som 
uppstår medför att verksamhetsmål inte uppnås helt eller delvis, att kraven enligt 
socialtjänstlagstiftning och arbetsmiljölagstiftning inte uppfylls och att rättssäkerheten och kvaliteten 
äventyras. Speciellt uppföljning av vård kan bli eftersatt. Ett av socialnämndens viktigaste uppdrag 
innebär att stödja barn och ungdomar så att de växer upp till trygga och självständiga individer. Vi ska 
ägna särskild uppmärksamhet till utsatta barn för att göra livet bättre för dem. 

Den höga personalomsättingen med vakanser på tjänster som följd, är mest markant inom barn- och 
familjesektionen. Utredningar samlas på hög och förvaltningen måste anlita bemanningsföretag. 
Bristen på personal innebär att barn får vänta på hjälp och den så viktiga kontinuiteten i socialt 
barnavårdsarbete blir lidande. Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 och de statliga medlen 
ska riktas mot nyskapade arbete i skolan när det gäller samverkan mellan socialförvaltning-skola-
landsting. Socialförvaltningen har tillsammans med skola och landsting påbörjat ett utvecklingsarbete 
avseende tidiga insatser för barn och unga med inspiration från en modell i Skottland som innebär att 
barn ska få rätt hjälp i rätt tid där barnet befinner sig. Ett konsultationsteam är under uppbyggnad och 
en samordnartjänst är under inrättande. Tidiga insatser leder ofta till stora samhällsekonomiska vinster 
samtidigt som insatserna ofta blir bättre och inte medför lika stora ingrepp i individernas integritet. 
Antalet barn och unga i behov av insatser av svårare karaktär förväntas på detta sätt att minska. 

Ytterligare en familjecentral är under uppbyggnad vilken placeras i Britsarvet. En socialrådgivare ska 
arbeta på den nya familjecentralen. Det förväntas leda till en ökad tillgänglighet, speciellt genom den 
strategiska placeringen i ett område där det bor många barnfamiljer. Utifrån kommunens vision att 
vara enkla att samarbeta med och vara till nytta för kommuninvånarna är målsättningen att i första 
hand erbjuda stöd och behandling genom de egna resurserna på hemmaplan men det kommer även 
fortsättningsvis att finnas situationer och problematik som inte kan avhjälpas med den egna 
öppenvården, i vart fall inledningsvis, på grund av komplex problematik eller medicinska skäl. 
Öppenvårdsinsatser förutsätter även någon form av ordnat boende vilket är en svårighet för många på 
grund av den bostadsbrist som råder i Falun. 

Kriminalitet är ofta alkohol och/ eller drogrelaterat. Obehandlad psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk 
problematik i kombination med missbruk/ beroende är också vanligt förekommande varför samverkan 
med landstingets psykiatri är viktigt. Lättillgänglig missbruksvård med god kvalitet och resultat kan 
bidra till minskad kriminalitet. För ungdomar som har problem med droger erbjuds Dialogens 
verksamhet och för unga vuxna finns Ruv@, rådgivning unga vuxna. Dialogen ska under kommande 
år förstärka arbetet med missbruksbehandling riktat mot ungdomar och socialförvaltningen kommer 
att fortsätta föra fram till polismyndigheten hur betydelsefullt det är med ungdomspoliser för att den så 
nödvändiga samverkan ska kunna fortsätta. Socialnämnden bidrar till brottsförebyggande arbete 
genom aktivt deltagande i BRÅ och ska bl.a. medverka i att ta fram en handlingsplan/rutin för 
avhoppare från kriminella gäng. 

Socialnämnden har ansvar för att stödja och hjälpa brottsoffer. Barn behöver stödjas i att våga anmäla 
brott och här får socialförvaltningens stödcentrum för ungar brottsoffer en viktig roll i att erbjuda stöd 
och hjälptill utsatta barn. Andra viktiga bidrag för att förebygga brott och stödja brottsoffer är medling 
och socialnämndens insatser i området våld i nära relation. För ansvarområdet våld i nära relation är 
samverkan mellan olika aktörer viktigt. Utifrån ett gemensamt samverkansavtal har en handlingsplan 
för åren 2016-2018 upprättats där socialnämnden tillsammans med övriga aktörer ska kartlägga 
omfattningen av våld i nära relationer avseende de människor som ingår i resp. ansvarsområde. 
Socialnämnden ska tillsammans med övriga aktörer verka för att få en större kunskap om särskilda 
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gruppers utsatthet och hur samverkan kan stärkas för särskilda gruppers utsatthet. En inventering 
av hur hantering av skyddade personuppgifter fungerar emellan olika myndigheter och vad som kan 
vara möjligt utifrån olika lagstiftningar i syfte att förbättra hantering av personuppgifter och förenkla 
den komplicerade vardag dessa personer lever med ska också genomföras. 

Socialförvaltningens avslutade projekt FösUt (Försörjningsenheterna i Utveckling) som handlat om att 
sänka kostnaderna för försörjningsstöd och hitta bra metoder och arbetssätt för att stödja individer till 
egen försörjning och självständighet visar att en rimlig arbetsbelastning för handläggare ökar 
möjligheterna för intensivare samverkan med andra aktörer, t.ex. arbetsförmedling, AME, 
försäkringskassan och landstinget. Det finns ett glapp mellan regelverken i det generella 
socialförsäkringssystemet, arbetsmarkandssystemet och reglerna kring försörjningsstöd som leder till 
att personer "hamnar mellan stolarna" och att de insatser som finns hos andra samverkansparter 
kommer ofta inte socialförvaltningens målgrupper till godo på grund av olika krav och kriterier som 
ska vara uppfyllda innan insats kan erbjudas. Socialnämnden avser att fortsätta med en högre 
bemanning för att bidra till målet om att minska beroendet av försörjningsstöd och ska fortsätta lyfta 
fram att det är i samverkan man når bäst resultat samt att det behövs fler arbetsmarknadsinsatser och 
andra former av aktiviteter för målgruppen. Framgången (ESF-projekt) där även socialförvaltningen 
ska delta är ett bra exempel på andra aktiviteter för målgruppen. Målet i Framgången är att få fler 
arbetssökande som står långt i från arbetsmarknaden i arbete och minska utanförskapet. Ett annat 
exempel är att ta hjälp av näringslivskontoret för att fler av våra biståndstagare ska få möjlighet att 
komma ut i arbetslivet. 

För att nå resultatmålen inom näringsliv-och arbetsmarknad ska socialförvaltningen särskilt arbeta 
med att säkra kvaliteten i utförandet av tjänster genom avtalsuppföljning samt att säkerställa god 
kvalitet i upphandlingar genom nära samverkan med Upphandlingscenter i Ludvika. Det ska finnas en 
grundläggande kunskap och förståelse hos förvaltningens medarbetare kring LOU och varför den är 
viktig att följa. Samverkan med Högskolan Dalarna blir också viktigt för att klara den egna 
kompetensförsörjningen. Socialförvaltningen ska fortsätta att ta emot studenter från Högskolan 
Dalarna genom verksamhetsförlagd utbildning samt praktikanter från gymnasieskola och andra 
yrkesskolor. 

Socialförvaltningen ska för att nå resultatmålen i hållbar utveckling/miljö, i ökad utstäckning använda 
tekniska hjälpmedel vid möten för att undvika resor utanför Falu kommun. För att uppmuntra till 
hållbart resande har några cyklar köpts in och verksamheterna använder kollektivtrafiken så mycket 
som möjligt. Även källsorteringen fortsätter i de olika verksamheterna. Socialförvaltningen ska 
använda upphandlade leverantörer så långt det är möjligt och därigenom köps även ekologiska varor i 
största möjliga utsträckning. 

Socialförvaltningen deltar i samhällsplaneringen och bidrar med socialtjänstens perspektiv i stort, t ex 
motverka brott och underlätta för funktionsnedsatta, bevakar och framför behov utifrån 
socialnämndens ansvarsområde vilket är ett sätt att arbeta för att nå resultatmålen för 
samhällsplanering och infrastruktur. Samhällsplanering är nära sammankopplat med 
lokalförsörjningsprocessen som för nämndens del handlar om att med framförhållning planera för 
behovet av bostäder inom bland annat funktionshinderområdet och inom socialpsykiatrin både vad 
gäller egen och extern regi. Lagkraven inom nämndens ansvarsområden innebär god service till 
medborgarna och att handläggningen ska vara skyndsam. Socialförvaltningen strävar efter 
rättssäkerhet och korta handläggningstider. Personalförsörjningen är här en central fråga. Inom flera 
verksamhetsområden är det svårt att rekrytera och behålla personal med adekvat utbildning. Den 
externa konkurrensen är minst sagt utmanande. Vakanser uppstår och under dessa förhållanden är det 
en utmaning med minskade handläggningstider. Socialförvaltningen behöver under kommande 
verksamhetsår satsa ekonomiska resurser och andra insatser i syfte att göra arbetet med 
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myndighetsutövning mer attraktivt. Socialnämndens framtida deltagande i kommunens nya 
kontaktcenter under juni 2017 förväntas bidra till högre tillgänglighet för e-mail och telefon. 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 3.7 Vårddygn 

institutionsvård 0-

20 

Vårddygn i 
institutionsvård. 
antal/inv 0-20 år 

Källa: 
Kolada 

Alla 0,67    Minskad 

A 3.6 Vårddygn 

familjehem 

antal/inv 

Vårddygn i 
familjehem, antal/inv 
0-20 år 

 Alla 2,01    Minskad 

A 3.5a Barn och 

Unga 0-20 år 

behovsprövad 

öppenvård 

Barn och Unga 0-20 år 
med individuellt 
behovsprövad 
öppenvård, andel av 
barn och unga med 
insats (%) 

Källa: 
Kolada 

Alla 60,0%    Ökad 

 

Verksamhetsmål 

Socialnämndens verksamheter för barn och unga ska arbeta utifrån effektiva, 

evidensbaserade och hållbara stöd och behandlingsinsatser på hemmaplan med utgångspunkt 

i befintliga nätverk och insatser från öppenvården 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 3.3.1 Ej 

återaktualiserade 

barn 0-12 år 

Ej återaktualiserade 
barn 0-12 år ett år 
efter avslutad 
utredning eller 

Källa: 
Kolada 

Alla 75,0% 76,0%   Ökad 
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insats, andel (%) 
ska öka 

A 3.3.2 Ej 

återaktualiserade 

ungdomar 13-20 

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år 
ett år efter avslutad 
utredning eller 
insats, andel 
(%)ska öka 

Källa: 
Kolada 

Alla 78,0% 78,0%   Oförändrad 

A 3.3.4 Barn och 

Unga 13-20 

behovsprövad 

öppenvård 

Barn och Unga 13-
20 som var föremål 
för individuellt 
behovsprövade 
öppna insatser, 
andel (%) 

Källa: 
Kolada 

Alla 1,9% 1,9%   Oförändrad 

 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.14 Total 

sjukfrånvaro 

i procent av 

ordinarie 

arbetstid ska 

minska. 

Den totala 
sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under året, 
som andel (%) av den 
tillgängliga ordinarie 
arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd 
personal. Avser den 
obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen. 
Källa: SKL. 

Kolada Alla     Inget 
värde 
angivet 

A 1.14 Total 

sjukfrånvaro 

i procent av 

ordinarie 

arbetstid ska 

minska. 

Den totala 
sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under året, 
som andel (%) av den 
tillgängliga ordinarie 
arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd 
personal. Avser den 
obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen. 
Källa: SKL. 

Kolada Kvinnor     Inget 
värde 
angivet 

A 1.14 Total 

sjukfrånvaro 

i procent av 

ordinarie 

arbetstid ska 

minska. 

Den totala 
sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under året, 
som andel (%) av den 
tillgängliga ordinarie 
arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd 
personal. Avser den 
obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen. 
Källa: SKL. 

Kolada Män     Inget 
värde 
angivet 
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Verksamhetsmål 

Socialnämndens verksamheter ska präglas av hög rättsäkerhet 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.1.3 

Utredningstid i 

antal dagar 

LSS-insats 

Utredningstid i antal dagar 
från ansökan till beslut om 
LSS insatser (alla insatser) 
ska inte överstiga 
genomsnittlig nivå för 
Faluns jämförelsekommuner 

Källa:Kolada 107 90   Minskad 

A 1.1.4 

Utredningstid i 

antal dagar 

inom barn och 

ungdom 0-20 år 

Utredningstid i antal dagar 
från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom 
barn-och ungdom 0-20 år, 
medelvärde ska inte 
överstiga genomsnittlig nivå 
för Faluns 
jämförelsekommuner 

Källa: 
Kolada 

106,0 106,0   Oförändrad 

A 1.1.5 Väntetid 

första kontakt 

nybesök till 

beslut 

försörjningsstöd 

Väntetid i antal dagar från 
första kontakttillfället för 
ansökan vid nybesök till 
beslut inom 
försörjningsstöd, 
medelvärde ska inte 
överstiga genomsnittlig nivå 
för Faluns 
jämförelsekommuner 

Källa: 
Kolada 

12,0 12,0   Oförändrad 

A 1.1.6 Väntetid 

första kontakt 

nybesök till 

beslut, väntat 

mer än 14 dagar 

Väntetid antal dagar från 
första kontakttillfället för 
ansökan vid nybesök till 
beslut inom 
försörjningsstöd, väntat 
längre än 14 dagar (%) ska 
inte överstiga genomsnittlig 
nivå för Faluns 
jämförelsekommuner 

Källa:Kolada 31 31   Oförändrad 

A 1.1.7 

Verkställighetsti

d från beslut till 

insats LSS 

Verkställighetstid i antal 
dagar från beslut till insats 
avseende boende enl. LSS § 
9.9 ska inte överstiga 
genomsnittlig nivå för 
Faluns jämförelsekommuner 

Källa: 
Kolada 

40 40   Oförändrad 

A 1.1.8 Beslut 

ekonomiskt 

bistånd ändrade 

efter överklagan 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd som efter överklagan 
ändrats, andel (%) ska inte 
överstiga 5 % av det totala 
antalet överklaganden som 
avgjorts av domstol 

Källa: 
Kolada 

    Inget värde 
angivet 
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Verksamhetsmål 

Socialförvaltningen i Falun ska vara en attraktiv arbetsplats 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.1.10 

Personalomsättning 

Personalomsättning 
av handläggare ska 
minska 

Källa: 
Verksamhetssystem 

    Minskad 

A 1.1.9 

Genomsnittlig 

anställningstid 

Genomsnittlig 
anställningstid för 
handläggare i 
socialförvaltningen 
ska öka 

Källa: 
Verksamhetssystem 

    Ökad 

 

Socialnämndens verksamheter för vuxna ska arbeta utifrån effektiva, evidensbaserade och 

hållbara stöd och behandlingsinsatser på hemmaplan 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 1.1.11 Vårddygn 

institutionsvård vuxna 

missbrukare 

Vårddygn 
institutionsvård vuxna 
missbrukare, antal/inv 
21-64 år 

Källa: 
Kolada 

0,20 0,18   Minskad 

A 1.1.12 Ej 

återaktualiserade vuxna 

missbruksproblematik 

Ej återaktualiserade 
vuxna med 
missbruksproblem 21 
+ efter avslutad 
utredning eller insats, 
andel (%) ska öka 

Källa: 
Kolada 

69,0% 75,0%   Ökad 

 

Socialnämndens verksamheter ska särskilt uppmärksamma våldsutsatta medborgare 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Vision 

2020 

Trend 

A 1.1.13 Nöjd 

medborgare 

Nöjd Medborgare 
Index-Stöd för 
utsatta personer 
ska öka 

Källa: 
Kolada 

Alla 48,0     Ökad 

 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 

Verksamhetsmål 
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Socialnämnden ska verka för att i tidigt skede ge rätt stöd i rätt tid till ungdomar med drog-

och alkoholrelaterad problematik genom hemmaplanslösningar 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 2.2.1 Stöd 

och behandling 

öppenvård 

Andel genomförda 
stöd-och 
behandlingsinsatser 

Källa: Eget 
verksamhetssystem 

    Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 4.1 

Handläggningstid 

för försörjningsstöd 

Handläggningstid för att 
få försörjningsstöd ska 
minska 

Källa: Mått 8, 
Kkik 

12    Minskad 

A 4.2 Andel till egen 

försörjning 

Andel med 
försörjningsstöd som 
efter 
arbetsmarknadsinsats når 
egen försörjning (arbete 
eller studier) ska öka 

Källa: 
Samverkan Soc 
och AIK 

    Ökad 

A 4.3 Andel hushåll 

med 

försörjningsstöd 

Ska lyda: Andelen 
invånare som uppbär 
ekonomiskt bistånd ska 
minska 

Källa: SCB 5,5%    Minskad 

A 4.4 Andel barn 

och unga som ingår 

i familjer med 

ekonomiskt bistånd 

Formulering enligt 
Kolada: Barn i 
befolkningen som ingår i 
familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) ska 
minska 

Källa: 
Socialstyrelsen 

9,1%    Minskad 

A 4.6 Vuxna 

biståndstagare 

mycket långvarigt 

bistånd 

Vuxna biståndsmottagare 
med mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

Källa: Kolada 22,8%    Minskad 

 

Verksamhetsmål 

Socialnämnden ska verka för att människor når egen försörjning och självständighet 

Indikator 
Titel Beskrivning Instrukti

on 

Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 4.4.2 Ej 

återaktualiserade 

försörjningsstöd 

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd, andel 

Källa: 
Kolada 

75,0% 80,0%   Ökad 
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(%) ska öka 
A 4.4.4 Unga vuxna-

Ekonomiskt bistånd 

Unga vuxna med 
ekonomiskt bistånd, andel 
(%)ska minska 

Källa: 
Kolada 

12,2% 10,0%   Minskad 

A 4.4.5 

Försörjningsstöd 

skyddsbehövande 

och anhöriga 

Försörjningsstöd som 
andel av nettoinkomst 
bland skyddsbehövande 
och anhöriga, andel (%) 

Källa: 
Kolada 

9,4% 9,4%   Oförändrad 

A 4.4.6 Hushåll med 

ekonomiskt bistånd 

4-9 månader 

Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit 
bistånd i 4-9 månader 
under året, andel (%)ska 
minska 

Källa: 
Kolada 

31,8%    Oförändrad 

A 4.4.7 Hushåll med 

ekonomiskt bistånd 

10-12 månader 

Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit 
bistånd 10-12 månader 
under året, andel (%)ska 
minska 

Källa: 
Kolada 

32,9%    Oförändrad 

A 4.4.8 Vuxna 

biståndsmottagare - 

långvarigt bistånd 

Vuxna biståndsmottagare 
med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel 
(%)ska minska 

Källa: 
Kolada 

37,0% 33,0%   Minskad 

A 4.4.3 Barn i 

familjer med 

långvarigt 

ekonomiskt bistånd 

Barn i befolkningen som 
ingår i familjer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel(%) ska 
minska 

Källa: 
Kolada 

3,7% 3,3%   Minskad 

 

Socialnämnden ska verka för att ungdomar med funktionsnedsättning ska nå egen 

sysselsättning efter studenten 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Tren

d 

A 4.4.9 Ungdomar 

med 

funktionsnedsättni

ng 

Antal ungdomar med 
funktionsnedsättning som 
fått sysselsättning genom 
särskilda insatser i 
gymnasieskolan/Gymnasie
särskolan ska vara lika 
med antalet som tar 
studenten 

Källa: Eget 
verksamhetssy
stem 

    Inget 
värde 
angiv
et 

 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 
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Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

 

Resursfördelning 
Socialtjänstens uppdrag har under senare år vuxit sig alltmer komplext. Nya uppgifter, regeländringar 
och fler människor i behov av stöd har satt press på det som ska vara samhällets yttersta skyddsnät. 
Falu kommun har en ambition att satsa på främjande och förebyggande insatser. Socialnämndens 
resurser räcker dock inte till för att uppfylla kommunens målsättning i den delen. Ett prognostiserat 
underskott på 16 mkr 2016 innebär en stor utmaning för socialnämnden att klara en budget i balans. I 
de 16 mkr ingår ett tillfälligt statsbidrag på c:a 5 mkr som inte är nivåhöjande, vilket innebär att den 
egentliga kostnadsnivån ligger på c:a 21 mkr för högt i dagsläget. Socialnämndens kostnader är för 
höga i förhållande till tilldelad budget. En lösning kan vara att ytterligare sänka ambitionsnivån för 
samtliga insatser. En annan möjlig väg är att arbeta långsiktigt gällande ekonomi, personalförsörjning 
och allmän utveckling av verksamheten för att slutligen nå en balanserad budget. 
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Att minska kostnaderna för försörjningsstöd är en fortsatt långsiktig prioriterad aktivitet. Utvecklingen 
av kostnader för ekonomiskt bistånd fick ett trendbrott år 2015, de minskade med 6.1 mkr jämfört med 
2014. 

I Falun finns en hög andel biståndsmottagare och många behöver bistånd under en lång tid. En hög 
andel har arbetslöshet som försörjningshinder. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är betydligt högre 
än andra jämförbara kommuner. Stor betydelse har då en effektiv matchning till arbete, tillgång till den 
grund- och yrkesutbildning som arbetsmarknaden har behov av samt arbetsmarknadsinsatser. 
Effektiva åtgärder på arbetsmarknadsområdet som innebär rätt till annan inkomst/ ersättning, 
exempelvis matchning mot arbete eller anställningsstöd får en direkt positiv inverkan på kostnaderna 
för det ekonomiska biståndet. 

Det krävs även en långsiktig politisk prioritering för satsning på arbetsmarknadsområdet. Det som 
socialförvaltningen kan påverka och bidra med är ett effektivt arbetssätt med bra kvalitet. 
Socialnämnden prioriterar området genom att fortsätta satsningen med fler handläggare för att bedriva 
en intensivare samverkan med andra aktörer samt möjlighet till mer individuellt riktat stöd 

Kostnaderna för missbruksvård ligger också högt i förhållande till andra jämförbara kommuner. När 
det gäller kommuninvånarnas behov av insatser på grund av missbruk/beroende finns inga tecken på 
en minskning. Lågt räknat brukar antas att 10 % av befolkningen har missbruks/ beroendeproblematik 
vilket skulle innebära ca 6000 personer i Falu kommun. Verksamma stöd- och behandlingsinsatser får 
ses som en form av investering som betalar sig på sikt och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling 
jämfört med alternativkostnaden vid fortsatt missbruk/ beroende. Ett sätt att ändå angripa de höga 
kostnaderna ska ske genom förbättrad uppföljning av behandlingsresultat. Ett verktyg som kommer att 
användas är UIV, Uppföljningar av Insatser för Vuxna. Dessa uppföljningar av såväl interna som 
externa insatser ger indikationer om resultaten av insatserna utifrån deltagarnas bedömningar. 
Uppföljningarna förväntas bidra till utvecklings- och förbättringsarbete inom de verksamheter som 
berörs. 

Att klara kompetensförsörjningen är en av socialförvaltningens stora utmaningar både på kort och 
på lång sikt. Utan personal - ingen verksamhet. Inom de verksamheter som arbetar med 
myndighetsutövning föreligger generellt en hög personalomsättning. Socialförvaltningen har tagit 
fram en kompetensförsörjningsplan med en rad aktiviteter i syfte att klara kompetensförsörjningen, 
dvs. både behålla befintliga medarbetare och vara attraktiva för framtida medarbetare. Några av 
aktiviteterna är: förbättrad introduktion för nya medarbetare, lönesatsningar, arbetsmiljöåtgärder, 
kompetenstrappa, ökad marknadsföring av socialtjänsten i media och till studenter på högskolan. Att 
säkra personalförsörjningen över tid är viktigt för att nå ett bra resultat för såväl ekonomi som kvalité. 

Inom LSS verksamheten och området socialpsykiatri börjar det också bli svårt att rekrytera nya 
medarbetare och vikarier med adekvat utbildning inom daglig verksamhet och boendeverksamheterna. 
Verksamheten möter målgrupper med mer komplex problematik än tidigare viket ställer andra krav på 
kompetens hos omsorgsassistenten i verksamheten. För att stärka kompetensen i att bemöta personer 
med utåtagerande beteende genomförs en kompetenssatsning under 2016 av statliga medel. 
Målsättningen är att fortsätta kompetenssatsningen i att möta brukare med komplex problematik under 
åren 2017 - 2019. Socialförvaltningen behöver prioritera och avsätta medel för att fullgöra den 
kompetenssatsningen. 

Behovsökningar finns inom flera av socialnämndens verksamhetsområden. Antalet anmälningar om 
barn som far illa ökar varje år. Fler personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning behöver stöd 
av kommunen, det gäller grundläggande behov som fungerande boende och sysselsättning. Här 
tvingas nämnden köpa vårdplatser externt. Ärendemängden inom LSS ökar. Under första halvåret 
2016 har ca 25 nya ansökningar inkommit per månad. Insatser som ökar inom LSS i Falu kommun är 
dagligverksamhet, kontaktperson, vuxenboende och personligassistans. Trenden är densamma i hela 
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landet. Ej verkställda beslut tenderar att öka och risken att kommunen får betala viten är 
överhängande. 

Flyktingströmmen har satt ytterligare press på socialförvaltningen. Den stora ökningen av flyktingar 
som kommit till Sverige, både ensamkommande barn och vuxna/familjer, leder till ett extraordinärt 
stort behov av bostäder i Falun de närmsta åren. Bostäder är en viktig del för att skapa trygghet, 
stabilitet och motverka socioekonomiskt utanförskap. En pressad bostadsmarknad bidrar till ökade 
svårigheter för individer att skapa en hållbar livssituation vilket troligen även kan bidra till att trycket 
på socialtjänstens insatser ökar. 

Regeringen har presenterat ett förslag på förändringar inom ersättningssystemet för mottagande av 
ensamkommande barn från och med 1 juli 2017. Det innebär en kraftig sänkning av ersättningar till 
kommunerna vilket kommer få betydande ekonomiska konsekvenser för socialförvaltningen samtidigt 
som det ställer krav på omställning av kommunens arbete kring målgruppen. 

Under 2017 förväntas en ny LVU lagstiftning trädas i kraft och det kan förväntas olika initiativ från 
regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Vidare har regeringen tillsatt en 
utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget ska redovisas under 2018. Under de 
närmaste åren ska även de nya riktlinjerna i missbruks och beroendevård implementeras. Nya 
förskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö måste också beaktas. 

Från och med 2019 är det ett krav på att alla socialsekreterare inom barn och ungdom är behöriga 
socionomer. Då flera av de idag anställda inom området saknar den behörigheten kommer det medföra 
en ytterligare utmaning kring kompetensförsörjningen. 

Att uppräkningarna av budgeten de senaste åren varit på 0,5-1 procent medan löneökningarna och 
externa kostnader för främst vård och behandling varit på 2-2,5 procent har gjort att budgeten 
successivt urholkats och gränsen för vad som går att åstadkomma inom de givna ramarna har i stort 
sett passerats. SiS-institutioner, d.v.s. statliga HVB-hem som tar emot våra LVM- och LVU-
placeringar har prishöjningar som långt överstiger uppräkningen av budgeten, exempel finns där 
ökningen är upp till 10%  för vissa SIS institutioner. 

Då efterfrågan på institutionsplatser markant har ökat i landet, bl.a. till följd av det stora antalet 
ensamkommande barn, har även kvaliteten påverkats. För att få en bättre kontroll över 
institutionsvården och hur olika HVB-hem arbetet med att uppnå målen för respektive placerad 
individ, inrättar socialförvaltningen en ny tjänst som en form av controllerfunktion för HVB-hem. 
Detta för att verka för att de placeringar vi köper bättre motsvarar behoven och på så sätt kan bidra till 
kortare placeringar. Det finansieras genom växling av tjänst från enhetschef till controller. 

Trots omställningsarbete och omprioriteringar till nya förhållanden så kommer med all sannolikhet 
inte socialnämndens budgetram att hållas år 2017 då effekten av insatta åtgärder tar tid parallellt med 
att nya behov uppstår. 

Tjänstekatalog 
Socialnämnden 2017-2019 

    

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 
       

100 Socialnämnd       
Budgeterad volym Sammantr 32 32 32 32 32 
Budgeterat ápris kr 43 51 51 52 52 
Budgeterad kostnad   1 376 1 616 1 640 1 657 1 673 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  1 376 1 616 1 640 1 657 1 673 
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 
267 Alkohol och tobakstillsyn      
Budgeterad volym Tillsyner 400 450 450 450 450 
Budgeterat ápris tkr 8 7 7 7 7 
Budgeterad kostnad   3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 
Budgeterad intäkt  -3 289 -3 289 -3 289 -3 289 -3 289 
Anslag per tjänst  0 0 0 0 0 

       
510 Vård och omsorg enligt SoL och HSL     
Budgeterad volym Antal 

chefer 
43 45 45 45 45 

Budgeterat ápris tkr 1340 1319 1368 1381 1395 
Budgeterad kostnad   57 600 59 371 61 551 62 147 62 769 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  57 600 59 371 61 551 62 147 62 769 

       
513 LSS Boende med särskild service     
Budgeterad volym Platser grp 181 189 187 201 201 
Budgeterat ápris tkr 601 619 650 621 627 
Budgeterad kostnad   108 810 116 986 121 591 124 807 126 055 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  108 810 116 986 121 591 124 807 126 055 

       
513 LSS Personlig assistans      
Budgeterad volym Timmar, 

ärenden 
76 920 78 924 76 920 78 924 80 928 

Budgeterat ápris kr 626 623 649 638 629 
Budgeterad kostnad   48 187 49 151 49 888 50 387 50 891 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  48 187 49 151 49 888 50 387 50 891 

       
513 LSS Daglig verksamhet      
Budgeterad volym Platser 195 210 230 250 270 
Budgeterat ápris tkr 155 146 136 126 118 
Budgeterad kostnad   30 144 30 747 31 208 31 520 31 835 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  30 144 30 747 31 208 31 520 31 835 

       
513 LSS Övriga insatser       
Budgeterad volym Ledsagare, 

KP, 
korttids 

7 606 7 826 7 951 8 004 8 008 

Budgeterat ápris tkr 6 6 6 6 6 
Budgeterad kostnad   42 536 43 387 45 518 45 973 46 432 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  42 536 43 387 45 518 45 973 46 432 

       
520 Kommunal psykiatri       
Budgeterad volym Platser 

mm 
417 291 302 308 313 

Budgeterat ápris tkr 78 113 111 110 109 
Budgeterad kostnad   32 603 32 791 33 514 33 849 34 187 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  32 603 32 791 33 514 33 849 34 187 

107



     Socialnämnden 
 

       
Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 
552 Institutionsvård vuxna m missbruksproblem    
Budgeterad volym Dygn 5 724 5 400 4 500 4 000 3 800 
Budgeterat ápris tkr 2 2 2 3 3 
Budgeterad kostnad   9 800 9 800 9 947 10 046 10 147 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  9 800 9 800 9 947 10 046 10 147 

       
554 HVB-hem Barn & Unga      
Budgeterad volym Dygn 7 843 9 600 8 700 8 000 7 500 
Budgeterat ápris tkr 3 2 3 3 3 
Budgeterad kostnad   22 622 23 136 23 483 23 718 23 955 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  22 622 23 136 23 483 23 718 23 955 

       
556 Familjehem vuxna missbruk      
Budgeterad volym Dygn 365 365 365 365 365 
Budgeterat ápris tkr 2 2 2 2 2 
Budgeterad kostnad   700 831 843 852 860 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  700 831 843 852 860 

       
557 Familjehem och jourhem B&U      
Budgeterad volym Dygn 30 577 29 000 28 000 27 000 26 000 
Budgeterat ápris kr 766 808 849 890 933 
Budgeterad kostnad   23 428 23 430 23 781 24 019 24 259 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  23 428 23 430 23 781 24 019 24 259 

       
558 Öppna insatser vuxna missbruk      
Budgeterad volym Stödbo, KP 

MTIFO 
2 720 2 729 2 740 2 750 2 760 

Budgeterat ápris tkr 3 4 4 4 4 
Budgeterad kostnad   7 752 9 834 10 002 10 102 10 203 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  7 752 9 834 10 002 10 102 10 203 

       
559+569 Utredningar och insatser      
Budgeterad volym Myndighet 127 130 135 135 135 
Budgeterat ápris tkr 278 278 279 282 285 
Budgeterad kostnad   35 259 36 087 37 664 38 041 38 421 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  35 259 36 087 37 664 38 041 38 421 

       
568 Öppna insatser barn & unga      
Budgeterad volym Dialogen 

KP 
227 219 227 227 232 

Budgeterat ápris tkr 91 98 96 97 95 
Budgeterad kostnad   20 734 21 385 21 706 21 923 22 142 
Budgeterad intäkt  0 0 0 0 0 
Anslag per tjänst  20 734 21 385 21 706 21 923 22 142 
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Investeringar 
Socialnämndens investeringar består av utrustning till grupp- och serviceboenden samt eventuella 
kontorsinventarier. Investeringsbudgeten för uppförande av nya grupp- och servicebostäder återfinns 
hos serviceförvaltningen. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

Uppdrag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att utveckla Falun till ett hållbart samhälle och 
tillgodose behovet av goda livsmiljöer. Nämnden ska skapa förutsättningar för utvecklingen genom 
bland annat detaljplanering, bevara och utveckla naturvärden, öka upplevelsen av trygghet i det 
offentliga rummet, strategiskt hållbarhetsarbete samt information och beteendeförändringar. Nämnden 
ansvarar också direkt för vissa samhällsfunktioner som drift och förvaltning av gator, vägar, 
parkeringar, parker och offentliga rum, rekreation och grönområden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd och ska upprätthålla en trygg och säker trafikmiljö. 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar i huvudsak till att 

 Tillgodose behovet av goda livsmiljöer genom att Skapa förutsättningar för 

byggnation och infrastruktur samt verksamheter, Tillhandahålla drift och underhåll av 

byggnader, anläggningar och infrastruktur, Skapa förutsättningar för medborgares 

upplevelse av ökad trygghet samt förebygga och minska konsekvenser av olyckor och 

Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur. 

 Värna demokrati, delaktighet och inflytande genom att Skapa möjlighet till insyn, 

dialog och inflytande. 

Visionens perspektiv 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 
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Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1 Utsläpp 

växthusgaser (ton 

CO2-ekv/år) 

Utsläppen av växthusgaser 
har år 2020 minskat med 
60% sedan 1990 

RUS 
emissionsdata
bas 

158 
170 

   Minskad 

C 1.2 

Energianvändning 

per invånare 

(MWh/inv) 

Energianvändningen har år 
2020 minskat med 20 % 
jämfört med medelvärdet 
för åren 2001-2005 

RUS 
emissionsdata
bas 

36,60    Minskad 

 

Falun värnar om biologisk mångfald 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 2.2 Antal 

långsiktigt 

bevarade 

värdefulla 

naturområden 

Minst ett särskilt 
värdefullt naturområde 
per år har under 
perioden 2014-2020 
långsiktigt bevarats 

Kontakt: miljö- och 
samhällsbyggnadsf
örvaltningen 

0 1 1 1 Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Bevara och utveckla naturvärden 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.1.1 Medborgarnas 

bedömning av 

tillgången till parker, 

grönområden och 

natur (skala 1-10) 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Region-Index 

 7,6 8,0 8,0 8,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 3.4 

Utbyggda VA-

saneringsområ

den enligt plan 

Utbyggnaden av vatten- och 
avloppsnätet har under 
perioden 2014-2020 skett för 
minst ett saneringsområde 
per år 

Miljö- och 
samhällsbyggn
adsförvaltning
en 

3 1 1 1 Inget 
värde 
angive
t 
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Verksamhetsmål 

Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 3.5.1 Nöjdheten med 

kommunens insatser 

för att 

kommuninnevånarna 

ska kunna leva 

miljövänligt 

Medborgarundersökning, 
nöjd-region-index. Senaste 
mätning 2016: värde 59, 
medelvärde 60 

 59,0 61,0 61,0 61,0 Inget 
värde 
angivet 

C 3.1.d 

Kvävedioxidhalt 

årsmedelvärde (µg/m3) 

Luftkvaliteten klarar år 
2020 de nationella 
riktvärdena för 
kvävedioxid, mätt som 
årsmedelvärde 

 12,50    Inget 
värde 
angivet 

C 3.1.e 

Kvävedioxidhalt 

timmedelvärde (µg/m3) 

Luftkvaliteten klarar år 
2020 de nationella 
riktvärdena för 
kvävedioxid, mätt som 
timmedelvärde 

 63,00    Inget 
värde 
angivet 

 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.2.a 

Tjänstemäns 

attityd till 

företagande 

Tjänstemäns attityd till 
företagande ska förbättras. 
Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

 2,9 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.b 

Politikers attityd 

till företagande 

Politikers attityd till 
företagande ska förbättras. 
Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

 3,1 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 
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Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 
Tillgodose behov av detaljplaner 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 1.1 Antal nya bostäder per år Målnivå: 
Minst 200 per 
år 

 179 200 200 200 Inget 
värde 
angivet 

D 1.3 Det årliga tillskottet av 

antalet bostäder (byggrätter) i 

lagakraftvunna detaljplaner 

(planberedskap) 

Nya byggrätter  515 250 250 250 Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 
Värna demokrati, delaktighet och inflytande 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.11 

Nöjdheten med 

möjligheterna 

till inflytande 

Nöjdheten med möjligheterna till 
inflytande i kommunen 
(betygsindex) ska vara högre i 
jämförelse med kommuner i 
samma storleksklass.  SCBs 
medborgarundersökning - Nöjd-
Inflytande-Index, betygsindex 1-
100.Frågeområden: information, 
kontakt, förtroende och påverkan. 

 34,0 40,0 40,0 40,0 Inget 
värde 
angivet 
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Verksamhetsmål 

Skapa möjlighet till insyn, dialog och inflytande 

Nämnderna och förvaltningen ska uppfattas som lättillgängliga, serviceinriktade och rättssäkra 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktio

n 

Utfal

l 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.7 NKI för 

markupplåtelse 

Nöjd-Kund-Index för 
markupplåtelse ska vara 
bättre än det nationella 
medelvärdet. SKLs kundenkät 
Insikt, skala 1-100 

 63,0 67,0 69,0 70,0 Inget 
värde 
angive
t 

D 2.4.1 Andel 

som får en första 

kontakt med 

handläggare 

inom 5 dagar 

   90,0% 100,0
% 

100,0
% 

Inget 
värde 
angive
t 

D 2.5.1.a Andel 

som får ett 

direkt svar på en 

fråga i 

Kontaktcenter 

Miljö- och samhällsbyggnad 
(totalt) 

 31,0
% 

35,0% 45,0% 55,0% Inget 
värde 
angive
t 

D 2.5.1.b Andel 

som får ett 

direkt svar på en 

fråga i 

Kontaktcenter 

Drift och underhåll av 
anläggningar och infrastruktur 

 26,0
% 

50,0% 60,0% 75,0% Inget 
värde 
angive
t 

D 2.8.a 

Informationsind

ex för 

kommunens 

webbplats Bygga 

och bo 

Nyckeltalsjämförelse med 
andra kommuner. Indexet 
baseras på en extern mätning 
av informationsgivningen på 
kommunens webbsida. Totalt 
19 av 25 frågor om 
information på webbplatsen 
Bygga och bo är miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning
ens verksamhet 

 92,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

Inget 
värde 
angive
t 

D 2.8.b 

Informationsind

ex för 

kommunens 

webbplats 

Gator, vägar och 

miljö 

Nyckeltalsjämförelse med 
andra kommuner. Indexet 
baseras på en extern mätning 
av informationsgivningen på 
kommunens webbsida.Totalt 
14 av 19 frågor om gator, 
vägar och miljö på 
webbplatsen är miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning
ens verksamhet 

 91,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

Inget 
värde 
angive
t 

 

Falu kommun har goda kommunikationer 
Skapa förutsättningar för byggnation och infrastruktur, samt för verksamheter 

Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur 

114



    Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Tren

d 

D 3.2.1 

Utbyggnad av 

huvudcykelstrå

k 

(utbyggnadsgr

ad) 

Utbyggnad av 
huvudcykelstråk enligt 
cykelplanen - Lugnet-
Korsarvet Totalt 1040 
meter 

  21,0
% 

47,0
% 

74,0
% 

Inget 
värde 
angiv
et 

C 1.5.a Resor 

med Dalatrafik 

Tätort (antal 

påstigningar) 

Det hållbara resandet har 
ökat: Antalet resor med 
buss har ökat med 20 % 
under perioden 2014-
2020 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsför
valtningen 

1 500 
000 

   Inget 
värde 
angiv
et 

D 3.6 

Nöjdheten med 

möjligheterna 

till att använda 

kollektivtrafike

n för resor 

SCB 
medborgarundersökning 
- Nöjd-Region-Index. 
Betygskala 1-10 

 5,2 6,5 7,0 7,5 Inget 
värde 
angiv
et 

 

Verksamhetsmål 

Skapa förutsättningar för en god hälsa, miljö och natur 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 3.5 Nöjdheten 

med tillgången till 

gång- och 

cykelvägar 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Region-Index 

 6,6 7,0 7,5 8,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falun består av levande, trygga tätorter 
Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader, anläggningar och infrastruktur 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.7 Nöjdheten 

med renhållning av 

parker och 

allmänna platser 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Medborgar-Index 

 6,6 7,0 7,5 8,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader, anläggningar och infrastruktur 
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Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.4 Anläggningar 

underhålls på ett 

långsiktigt och 

ekonomiskt hållbart 

sätt 

Kvm yta vägar som ska 
beläggas enligt 
beläggningsprogrammet 

 98 
159 

100 
000 

100 
000 

100 
000 

Inget 
värde 
angivet 

D 4.5 Nöjdheten med 

belysning, underhåll, 

skötsel, snöröjning 

och trafiksäkerhet på 

kommunens vägar 

och gator 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Medborgar-Index 

 53,0 57,0 58,0 60,0 Inget 
värde 
angivet 

D 4.6 Nöjdheten med 

belysning, underhåll, 

skötsel, snöröjning 

och trafiksäkerhet på 

kommunens gång- och 

cykelvägar 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Medborgar-Index 

 57,0 59,0 61,0 62,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Skapa förutsättningar för medborgares upplevelse av ökad trygghet samt förebygga och 

minska konsekvenser av olyckor 

Upprätthålla en trygg och säker trafikmiljö 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.3.1 Antalet 

lindrigt och måttligt 

skadade i trafiken 

Antalet lindrigt 
och måttligt 
skadade i trafiken 
ska minska 
(kommunal 
väghållare) 

Statistik från 
STRADA\. 
Rapporterande 
källa: polis och/eller 
sjukvård\. 
Svårighetsgrad: 
inrapporterade 
olyckor med 
måttliga och 
lindriga skador 

84    Inget 
värde 
angivet 

D 4.3.2 

Hastighetssäkrade 

passager på 

huvudcykelstråk 

(utbyggnadsgrad) 

Andel utbyggda 
cykelöverfarter. 
Totalt 18 punkter. 

  30,0% 60,0% 85,0% Inget 
värde 
angivet 

 

Skapa förutsättningar för medborgares upplevelse av ökad trygghet samt förebygga och 

minska konsekvenser av olyckor 

 
  

116



    Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 4.3.3 Antalet 

överfallsanmälningar i 

parker och allmänna 

platser 

Överfallen i 
parker och 
allmänna platser 
ska minska 

Statistik, 
mätning? 

    Inget 
värde 
angivet 

 

Resursfördelning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförsörjning 

Upprättande av detaljplaner för bostäder är prioriterat. Även alla tecknade planavtal med exploatörer 
behandlas med förtur. 

Mät- och kartverksamhet ansvarar för en grundläggande tillgång på geografisk information och kartor 
över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försörjning mm. Särskilda satsningar görs 
inom 3D-modell och s.k. Smart Cities. 

263 Hållbar utveckling 

Naturvårdsarbetet och bevarande av värdefulla naturmiljöer genomförs i enlighet med kommunens 
naturvårdsprogram. Naturvärden utvecklas i samverkan med att arbetet med rekreation- och 
tillgänglighetsfrågorna förstärks. Som en del i inventerings- och analysarbetet förstärks utvecklings- 
och förvaltningsarbetet med besöksräkning. 

I det utåtriktade hållbarhetsarbetet - att initiera, samordna och vara katalysator genom information och 
beteendeförändringar - prioriteras ett hållbart resande med insatser för ökat cyklande och resande med 
kollektivtrafiken och koll på konsumtion med fokus på bland annat avfallsförebyggande. 

249 Gata, trafik, parkering och belysning 

Beläggning av gator genomförs enligt upprättat program. Motsvarande program för gång- och 
cykelvägar tas fram efter statusinventering. Drift och underhåll för gång- och cykelvägar prioriteras 
särskilt. 

Genomförande av cykelplanen intensifieras med utbyggnad av huvudcykelstråk och en trygg och säker 
trafikmiljö upprätthålls genom utbyggnad av hastighetssäkrade passager (cykelöverfarter). 
Hastighetsplaner för övriga tätorter genomförs under planperioden. 

250 Park, rekreation och grönområden 

Program för parker och grönytor upprättas och där även att skapa förutsättningar för att medborgarna 
upplever en ökad trygghet arbetas in. 

Utveckling av lekplatser genomförs enligt antagen strategi. Som en del i inventerings- och 
analysarbetet förstärks utvecklings- och förvaltningsarbetet med besöksräkning. 

Kommunstyrelsen 

215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförsörjning 

Inom översiktlig planering är framtagande av tre fördjupade översiktsplaner planerat; Falu tätort (inkl. 
området runt Varpan), del av landsbygden och Runn. Framtagande av två strategiska planer är 
planerat; landsbygdsprogram och utvecklingsprogram för Runn. 
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Övergripande handikappfrågor omfattar handikappkonsulent, administration av funktionshinderrådet 
och bidrag till handikappföreningar. 

Mark och exploatering prioriterar att höja beredskapen för att möjliggöra byggande av bostäder och 
arbetar för skapa en stabil ledtid för exploateringsprocessens ingående processer. 

Herrhagsvägen exploateras för bostäder. 

Genomförande av cykelplanen intensifieras med utbyggnad av huvudcykelstråk och genom utbyggnad 
av hastighetssäkrade passager (cykelöverfarter). 

Utveckling och exploatering av Å-rummet realiseras under 2017. 

220 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Tjänsten omfattar arbete för att skapa ett gott företagsklimat genom stimulera nyföretagande, främja 
etableringar och främja befintliga företag och organisationer. 

 

Tjänst (enl RS) Enhet Utfall 2015 2017 2018 2019 
100 Miljö & 
samhällsbyggnadsnämnden           

Budgeterad volym Möten 11 11 11 11 

Budgeterat ápris tkr 124 91 92 94 

Budgeterade kostnader    1 368 1 000 1 015 1 030 

Budgeterad intäkt     0 0 0 

Anslag per tjänst   1 368 1 000 1 015 1 030 

            

215 Detaljplanering           

Budgeterad volym Timmar 7 280 7 280 7 280 7 280 

Budgeterat ápris tkr 0,53 0,65 0,66 0,67 

Budgeterade personalkostnader   3 150 3 881 3 939 3 998 

Budgeterade övrig kostnad    718 852 865 878 

Budgeterad intäkt   -1 735 -1 800 -1 827 -1 854 

Anslag per tjänst   2 133 2 933 2 977 3 022 

            

215 Fysisk planering           

Budgeterad volym Timmar 6 020 6 020 6 020 6 020 

Budgeterat ápris tkr 0,44 0,60 0,60 0,61 

Budgeterade personalkostnader   2 605 3 209 3 257 3 306 

Budgeterade övrig kostnader    32 376 382 387 

Budgeterad intäkt   -300       

Anslag per tjänst   2 337 3 585 3 639 3 693 

            

215 Handikappverksamhet           

Budgeterad volym Timmar 700 700 700 700 

Budgeterat ápris tkr 1,86 1,96 1,99 2,02 

Budgeterade personalkostnader   303 373 379 384 

Budgeterade övrig kostnader   1 000 1 000 1 015 1 030 

Budgeterad intäkt           

Anslag per tjänst   1 303 1 373 1 394 1 414 
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Tjänst (enl RS) Enhet Utfall 2015 2017 2018 2019 

215 Mark o exploatering           

Budgeterad volym Timmar 13 650 13 650 13 650 13 650 

Budgeterat ápris tkr 0,56 0,57 0,58 0,58 

Budgeterade personalkostnader   5 907 7 277 7 386 7 497 

Budgeterade övrig kostnader   1 685 465 472 479 

Budgeterad intäkt   -3 693 -235 -239 -242 

Anslag per tjänst   3 899 7 507 7 620 7 734 

            

215 Mät och karta           

Budgeterad volym Timmar 16 940 16 940 16 940 16 940 

Budgeterat ápris tkr 0,55 0,64 0,65 0,66 

Budgeterade personalkostnaderer   7 330 9 030 9 165 9 303 

Budgeterade övrig kostnader   2 042 1 780 1 807 1 834 

Budgeterad intäkt   -5 497 -4 600 -4 669 -4 739 

Anslag per tjänst   3 875 6 210 6 303 6 398 

            

220 Näringslivsfrämjande åtgärder           

Budgeterad volym Timmar 8 820 8 820 8 820 8 820 

Budgeterat ápris tkr 0,68 0,64 0,65 0,66 

Budgeterade personalkostnader   3 817 4 702 4 773 4 844 

Budgeterade övrig kostnader    2 151 911 925 939 

Budgeterad intäkt   -668 -195 -198 -201 

Anslag per tjänst   5 300 5 418 5 499 5 582 

            

263 Hållbar utveckling           

Budgeterad volym Timmar 11 720 11 720 11 720 11 720 

Budgeterat ápris tkr 0,97 0,76 0,77 0,79 

Budgeterade personalkostnader   5 071 6 248 6 342 6 437 

Budgeterade övrig kostnad miljö      440 447 453 

Budgeterade övrig kostnad energi och 
klimat     428 434 441 

Budgeterade övrig kostnad naturvård   6 302 1 816 1 843 1 871 

Budgeterad intäkt   -5 043 -1 267 -1 286 -1 305 

Anslag per tjänst   6 330 7 665 7 780 7 897 

            

249 Gata, trafik, parkering           

Budgeterad volym Invånare 57 062 57 705 58 066 58 437 

Budgeterat ápris tkr 1,34 1,47 1,49 1,50 

Budgeterade personalkostnader   6 967 8 583 8 712 8 842 

Budgeterade entreprenadkostnader     30 817 35 358 35 888 

Budgeterade kapitalkostnader     23 772 20 181 24 501 

Budgeterade övriga kostnader   69 526 21 718 22 044 18 426 

Budgeterad intäkt   -6 549 -12 919 -13 113 -13 309 

Anslag per tjänst   69 944 71 971 73 182 74 348 
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Tjänst (enl RS) Enhet Utfall 2015 2017 2018 2019 

250 Park & rekreation           

Budgeterad volym Invånare 57 062 57 705 58 066 58 437 

Budgeterat ápris tkr 0,34 0,43 0,43 0,44 

Budgeterade personalkostnader   7 875 9 703 9 849 9 996 

Budgeterade entreprenadkostnader     6 579 6 678 6 778 

Budgeterade kapitalkostnader     2 993 3 038 3 083 

Budgeterade övriga kostnader   11 396 5 432 5 513 5 596 

Budgeterad intäkt   -2 079 -1 695 -1 720 -1 746 

Anslag per tjänst   17 192 23 012 23 357 23 708 

            

            

Summa nämnden   113 681 130 674 132 765 134 826 
 

Investeringar 
Vasaparken består av två delar. En investering i grönytan och en investering kopplat till en byggrätt. 
Byggrätten kommer att kräva en GC-väg i anslutning till byggnationen vilken uppskattas till 1 mnkr 
och kommer genomföras under 2018. Parkinvesteringen är fortfarande osäker då inget politiskt beslut 
är taget kring utformningen av parken. Investeringen skulle kunna genomföras under 2019 om 
förutsättningar finns för detta. Förlängningen av gångtunneln vid Resecentrum är möjlig att genomföra 
år 2021 i samband med en eventuell investering vid Tiskenparkeringen. 

Investeringarna i beläggningsprogrammet följer WSP rekommenderade prioriteringar över vilka gator 
som bör beläggas under respektive år. 

Prioriteringarna kring investeringar i lekplatser och konstruktionsbyggnader strävar mot vad som ska 
utföras under respektive år utifrån en inventering utav anläggningarna. 

Investeringarna kopplade till Falu cykelkommun innebär satsningar på huvudcykelstråk enligt 
cykelplanen för att förenkla framkomligheten. Budgeten för detta fördubblas from 2018 till 5 mnkr. 

Överdäckning av portar är en investering vid kajen utanför Åhléns. Denna investering genomförs i 
samarbete med Diös. 

Masugnsbron behöver bytas ut då den är i dåligt skick. Då projektering, beställning och diskussioner 
med Falu Energi och Vatten måste genomföras är förhoppningen att kunna genomföra denna 
investering under 2018. 

Gata Steffens väg är en investering i Hosjö som kommer att genomföras i samarbete med trafikverket. 
Tändsystem för gatubelysning är ett utbyte av armaturer som Falu Energi och Vatten kommer att 
genomföra 2019. 
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Investeringsbudget 2017-2021

Inv.kategori Projekt

Prognos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Fastighetsförvärv, markreserven 3800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Fastighetsförvärv, mark för naturskydd 2000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Fastighetsbildning 150 130 130 120 120 120

2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Statliga bidrag -1250 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

2.4 Fastighetsinvesteringar, övriga Summa 4700 3 130 3 130 3 120 3 120 3 120

3. Effektiviseringsnvesteringar Gata, byte av kvicksilverlampor 1650 3 300

3. Effektiviseringsnvesteringar Tändsystem för gatubelysningen 7 000

3. Effektiviseringsnvesteringar  Summa 1650 3 300 0 7 000 0

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Konstruktionsbyggnader (kajer, broar,tunnlar) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Beläggningsprogrammet 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Hälsingårdsbryggorna, bryggor ti l l  båtplats 2 500

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Park 800 800 800 800 800 800

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Lekplatser 450 450 450 450 450 450

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Falu cykelkommun 4000 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Överdäckning av portar 500 7 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Gata, Steffens väg 2 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Masugnsbron 5 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Tiskenparkeringen 35 000 -35 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Vasaparken park 15 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Vasaparken byggrätt 1 000 -1 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Hyttgårdsparken/Skateparken 6547 3 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Resecentrum 18000 3 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Å-rummet 2000 17 331

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Förlängning av gångtunneln Resecentrum 18 000

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Myran, markanläggning (rekreationspark) 650 4 200

5. Investeringar i  skattefinansierad infrastruktur Investering ti l l  följd av FÖP Falu tätort 30 000 45 614

5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur  Summa 32947 49 781 21 250 31 250 80 250 43 864

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Södra Galgbergets gator 1000

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Runns norra strand 1 044 3 416

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Galgberget, Järnstigen 400 1 660 -2 500 150

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Kvartsstigen -3400 -1 000

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Herrhagsvägen 8607 -5 112 -5 488 1 892

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Lil la Källviken 1400 -4 955 10 471 -6 399 -11 560

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Kungsgårdsvägen 549 1 375

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Strandvägen 900 5 091 8 744 -19 500

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Sydvästra Falun 1 100 -950 -3 500 -750

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Västra Falun/ Halldinska parken 300

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Diverse exploateringsområden 1375 1 375 1 375 1 375 1 375

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Ingarvet Rissgårdsvägen 500 -500

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Ingarvet Norr 400 2 625 -1 475 -725

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Nicolai 200 2 580 -1 600

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Södra Myran -152 111 40

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Syrafabriken 15 000

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Västra Tallen 200 -2 215 -775 -1 480 -2 980

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar  Summa 10830 -3 945 18 432 -15 290 -14 454 4 041

Totalsumma 50 127 52 266 42 812 26 080 68 916 51 025

Investeringsutgift
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Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
 

Uppdrag 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor: 

 Fullgöra kommunens uppgifter både vad avser tillstånd och tillsyn inom 

byggväsendet, miljö- och hälsoskydd samt inom livsmedelsområdet i alla de 

avseenden som avser myndighetsutövning. 

 Det är framför allt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och 

Livsmedelslagen samt tillhörande föreskrifter och förordningar som reglerar 

verksamheten. 

 Svarar för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsförordningen. 

 Svara på samråd och lämna yttranden i fastighetsbildningsärenden. 

 Ge råd och upplysningar till allmänheten inom ansvarsområdet. 

 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar utveckling 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor bidrar i huvudsak till att 

 Tillgodose behovet av goda livsmiljöer genom att Skapa förutsättningar för 

byggnation och infrastruktur samt för verksamheter och Skapa förutsättningar för en 

god hälsa, miljö och natur 

 Värna demokrati, delaktighet och inflytande genom att Skapa möjlighet till insyn, 

dialog och inflytande 

Visionens perspektiv 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
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lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 1.1 Utsläpp 

växthusgaser (ton 

CO2-ekv/år) 

Utsläppen av 
växthusgaser har år 
2020 minskat med 60% 
sedan 1990 

RUS 
emissionsdata
bas 

158 170    Minskad 

C 1.2 

Energianvändning 

per invånare 

(MWh/inv) 

Energianvändningen har 
år 2020 minskat med 20 
% jämfört med 
medelvärdet för åren 
2001-2005 

RUS 
emissionsdata
bas 

36,60    Minskad 

 

Verksamhetsmål 

Fossilfritt och energieffektivt Falun 

Nämnden bidrar till energieffektivisering och fossilfri energianvändning 

Falun värnar om biologisk mångfald 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 3.2 Antal 

undersökta 

områden i 

riskklass 1 och 2 

(exkl. gruvavfall) 

Alla nedlagda 
deponier och 
förorenade 
områden i 
riskklass 1 och 2, 
exkl. områden med 
gruvavfall, är år 
2020 undersökta 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsf
örvaltningen, Bygg 
och miljö 

20 23 26 29 Inget 
värde 
angive
t 

C 3.4 Utbyggda 

VA-

saneringsområde

n enligt plan 

Utbyggnaden av 
vatten- och 
avloppsnätet har 
under perioden 
2014-2020 skett 
för minst ett 
saneringsområde 
per år 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsf
örvaltningen 

3 1 1 1 Inget 
värde 
angive
t 
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Verksamhetsmål 

Säkerställa skydd för människors hälsa och miljö, samt konsumenters intressen gällande 

livsmedel 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

C 3.6.a 

Kostnadstäckning inom 

tillsyn för hälsoskydd 

Avgiftsfinansieringen inom 
tillsynen för hälsoskydd ska öka 

 40,0
% 

45,0
% 

50,0
% 

Inget 
värde 
angive
t 

B 1.1.2.2.a Nöjd-

Kundindex för 

Information - miljö- 

och hälsoskydd 

Intressenterna har tilltro till 
tillsynen och upplever den som 
meningsfull  NKI för 
serviceområden ska vara bättre än 
det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 

    Inget 
värde 
angive
t 

B 1.1.2.2.c Nöjd-

Kundindex för 

Bemötande - miljö- och 

hälsoskydd 

Intressenterna har tilltro till 
tillsynen och upplever den som 
meningsfull  NKI för 
serviceområden ska vara bättre än 
det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 

    Inget 
värde 
angive
t 

B 1.1.2.2.d Nöjd-

Kundindex för 

Kompetens - miljö- och 

hälsoskydd 

Intressenterna har tilltro till 
tillsynen och upplever den som 
meningsfull  NKI för 
serviceområden ska vara bättre än 
det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 

    Inget 
värde 
angive
t 

C 3.6.c Andelen 

livsmedelsverksamhete

r i erfarenhetsklass A 

Andelen livsmedelsverksamheter 
i erfarenhetsklass A ska öka varje 
år under planperioden. Den 
offentliga kontrollen ska leda till 
att antalet livsmedelsföretag som 
har en god hygien och säker 
livsmedelshantering successivt 
ska öka. De verksamheter som 
omfattas av livsmedelskontrollen 
klassas utifrån dels risker med 
verksamheten och dels hur pass 
väl verksamhetsutövarna sköter 
sin verksamhet. De verksamheter 
som hamnar i erfarenhetsklass A 
har en god hygien och säker 
livsmedelshantering. 

14,0
% 

15,0
% 

  Inget 
värde 
angive
t 

C 3.6.d Andelen 

livsmedelsanläggningar 

som kontrollerats 

Andelen anläggningar som 
kontrolleras inom 
livsmedelkontrollen ska öka 

50,0
% 

70,0
% 

  Inget 
värde 
angive
t 

B 1.1.2.3.a Nöjd-

Kundindex för 

Information - livsmedel 

Intressenterna har tilltro till 
kontrollen och upplever den som 
meningsfull  NKI för 
serviceområden ska vara bättre än 

    Inget 
värde 
angive
t 
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det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 

B 1.1.2.3.c Nöjd-

Kundindex för 

Bemötande - livsmedel 

Intressenterna har tilltro till 
kontrollen och upplever den som 
meningsfull  NKI för 
serviceområden ska vara bättre än 
det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 

    Inget 
värde 
angive
t 

B 1.1.2.3.d Nöjd-

Kundindex för 

Kompetens - livsmedel 

Intressenterna har tilltro till 
kontrollen och upplever den som 
meningsfull  NKI för 
serviceområden ska vara bättre än 
det nationella värdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. 

    Inget 
värde 
angive
t 

 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

B 1.2.a Tjänstemäns 

attityd till 

företagande 

Tjänstemäns attityd till företagande ska 
förbättras. Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

2,9 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

B 1.2.b Politikers 

attityd till 

företagande 

Politikers attityd till företagande ska 
förbättras. Svenskt näringslivs 
attitydundersökning, skala 1-6. 

3,1 3,5 4,0 5,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
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omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 
Tillgodose behov av goda livsmiljöer 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 1.1 Antal nya bostäder 

per år 

Målnivå: Minst 200 
per år 

179 200 200 200 Inget värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Skapa förutsättningar för byggnation och infrastruktur, samt för verksamheter 

Tillgodose behov av bygglov 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 1.1.1 

Handläggningstiden för 

bygglov (villa) 

Handläggningstiden för bygglov 
(villa) ska vara 7 veckor i 
genomsnitt 

10 8 8 8 Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.1.a Nöjd-

Kundindex för 

Information - bygglov 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. 
SKLs kundenkät Insikt, skala 1-
100. 

    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.1.c Nöjd-

Kundindex för 

Bemötande - bygglov 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. 
SKLs kundenkät Insikt, skala 1-
100. 

    Inget 
värde 
angivet 

B 1.1.2.1.d Nöjd-

Kundindex för 

Kompetens - bygglov 

NKI för serviceområden ska vara 
bättre än det nationella värdet. 
SKLs kundenkät Insikt, skala 1-
100. 

    Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 
Värna demokrati, delaktighet och inflytande 
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Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.11 Nöjdheten 

med 

möjligheterna till 

inflytande 

Nöjdheten med möjligheterna till inflytande i 
kommunen (betygsindex) ska vara högre i 
jämförelse med kommuner i samma 
storleksklass.  SCBs medborgarundersökning - 
Nöjd-Inflytande-Index, betygsindex 1-
100.Frågeområden: information, kontakt, 
förtroende och påverkan. 

34,0 40,0 40,0 40,0 Inget 
värde 
angivet 

 

Verksamhetsmål 

Skapa möjlighet till insyn, dialog och inflytande 

Nämnden och förvaltningen ska uppfattas som lättillgängliga, serviceinriktade och rättssäkra 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.9.a NKI för 

bygglov 

Nöjd-Kund-Index för bygglov ska 
vara bättre än det nationella 
medelvärdet. SKLs kundenkät Insikt, 
skala 1-100 

72 72   Inget 
värde 
angivet 

D 2.9.b NKI för 

miljöskydd 

Nöjd-Kund-Index för miljöskydd ska 
vara bättre än det nationella 
medelvärdet. SKLs kundenkät Insikt, 
skala 1-100 

    Inget 
värde 
angivet 

D 2.9.c NKI för 

hälsoskydd 

Nöjd-Kund-Index för hälsoskydd ska 
vara bättre än det nationella 
medelvärdet. SKLs kundenkät Insikt, 
skala 1-100 

    Inget 
värde 
angivet 

D 2.9.d NKI för 

livsmedel 

Nöjd-Kund-Index för livsmedel ska 
vara bättre än det nationella 
medelvärdet. SKLs kundenkät Insikt, 
skala 1-100 

    Inget 
värde 
angivet 

D 2.9.e Antal 

införda E-tjänster 

Minst en e-tjänst per år ska införas i 
verksamheten 

 1 1 1 Inget 
värde 
angivet 

D 2.4.1 Andel som 

får en första 

kontakt med 

handläggare inom 

5 dagar 

  90,0% 100,0% 100,0% Inget 
värde 
angivet 

D 2.5.1.a Andel 

som får ett direkt 

svar på en fråga i 

Kontaktcenter 

Miljö- och samhällsbyggnad (totalt) 31,0% 35,0% 45,0% 55,0% Inget 
värde 
angivet 

D 2.5.1.c Andel 

som får ett direkt 

svar på en fråga i 

Kontaktcenter 

Bygglov 16,0% 15,0% 20,0% 25,0% Inget 
värde 
angivet 

D 2.5.1.d Andel Miljöskydd - enskilt avlopp 17,0% 15,0% 20,0% 25,0% Inget 
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som får ett direkt 

svar på en fråga i 

Kontaktcenter 

värde 
angivet 

D 2.8.a 

Informationsindex 

för kommunens 

webbplats Bygga 

och bo 

Nyckeltalsjämförelse med andra 
kommuner. Indexet baseras på en 
extern mätning av 
informationsgivningen på 
kommunens webbsida. Totalt 19 av 
25 frågor om information på 
webbplatsen Bygga och bo är miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhet 

92,0% 100,0% 100,0% 100,0% Inget 
värde 
angivet 

D 2.8.c 

Informationsindex 

för kommunens 

webbplats 

Tillstånd, tillsyn 

och näringsliv 

Nyckeltalsjämförelse med andra 
kommuner. Indexet baseras på en 
extern mätning av 
informationsgivningen på 
kommunens webbsida.Totalt 7 av 12 
frågor om information på 
webbplatsen Tillstånd, tillsyn och 
näringsliv och  är miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhet 

89,0% 100,0% 100,0% 100,0% Inget 
värde 
angivet 

 

Inom ramen för gällande lagstiftning underlätta handläggningsprocessen genom snabb 

ärendehantering med beaktande av rättssäkerhet och medborgardeltagande 

 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

D 2.1.4 Andelen 

överklagade ärenden med 

formella fel 

 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Inget 
värde 
angivet 

D 2.1.5 Andel 

budgeterade resurser för 

att upprätthålla 

kompetens 

Resurser som möjliggör 
upprätthållande av aktuell 
kompetens, andel av totala 
budgeten 

3,0% 3,0%   Inget 
värde 
angivet 

 

Falu kommun har goda kommunikationer 

Falun består av levande, trygga tätorter 
 

Resursfördelning 
215 Bygglov - tillsyn 

Tjänsten omfattar myndighetsutövning avseende bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt 
strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Under perioden kommer befintliga och inkommande 
tillsynsärenden inom Plan- och bygglagen att bearbetas metodiskt med syfte att få kontroll och avslut. 

261 Livsmedel 
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Tjänsten omfattar myndighetsutövning avseende livsmedel. 

261 Miljö- och hälsoskydd 

Tjänsten omfattar myndighetsutövning avseende enskilda avlopp, hälsoskydd, avfall, kemiska 
produkter, förorenade område, enligt miljöbalken. Tillsynen följer nämndens behovsutredning. 

263 Utredning/utveckling och Information/rådgivning-miljö 

Inom tjänsten ligger utredning/utveckling av hela nämndens ansvarsområde. Ett nytt 
verksamhetssystem kommer att införas för miljö- och hälsoskydd (inkl livsmedel) och det gör att ett 
arbete avseende rutiner och arbetsmetoder ses över och utvecklas mot en digital handläggning. Nya e-
tjänster kommer införas samt ett gemensamt digitalt mellanarkiv för hela nämndens verksamhet. 
Information/rådgivning inom hela nämndens ansvar arbetas det med löpande bland annat genom 
medverkan i företagslots och Mex-lots. Under 2017-2018 kommer nämnden vara en del i projektet 
Tillväxt och tillsyn. 

Tjänst (enl RS) Enhet 2017 2018 2019 

100 Politisk verksamhet MyN         

Budgeterad volym Möten 9 9 9 

Budgeterat ápris tkr 108 110 111 

Budgeterad kostnad    974 989 1 003 

Budgeterad intäkt         

Anslag per tjänst   974 989 1 003 

          

215 Bygglov-tillsyn         

Budgeterad volym 

Antal 
timmar 12 950 12 950 12 950 

Budgeterat ápris tkr 0,65 1,15 1,17 

Budgeterad kostnad    8 458 8 585 8 714 

Budgeterad intäkt   -6 200 -6 293 -6 387 

Anslag per tjänst   2 258 2 292 2 326 

          

261 Myndighetsutövning-miljö         

Budgeterad volym 

Antal 
timmar 15 690 15 690 15 690 

Budgeterat ápris tkr 0,59 0,91 0,93 

Budgeterad kostnad    9 271 9 414 9 561 

Budgeterad intäkt   -4 860 -4 933 -5 007 

Anslag per tjänst   4 411 4 481 4 554 

          

263 Utred/utv, info-rådg-miljö         

Budgeterad volym 

Antal 
timmar 3 000 3 000 3 000 

Budgeterat ápris tkr 0,80 0,81 0,82 

Budgeterad kostnad    2 400 2 436 2 473 

Budgeterad intäkt         

Anslag per tjänst   2 400 2 436 2 473 

          

Summa nämnden   10 043 10 198 10 356 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden ska driva och stödja biblioteks-, allmänkultur-, fritids- och 
fritidsgårdsverksamhet. 

Större förändringar 
Biblioteksverksamheten minskar antalet fasta enheter från nio till fem. De fasta lokaler som sägs upp 
ersätts med bokbuss och mikrobibliotek i samverkan med fritidsgårdar och föreningsliv. 

För att anpassa resurserna till besöksantalet på de olika gårdarna stärker fritidsgårdsverksamheten upp 
personalstyrkan på vissa fritidsgårdar genom att minska öppethållandet på andra. 

Ett treårigt pilotprojekt för utveckling av fritidsgårdsverksamheten på landsbygden ska i samverkan 
med lokala aktörer genomföras i Enviken.  

Stångtjärnsområdet med Stångtjärnsstugan ska utvecklas till ett kultur- och fritidscentrum för 
allmänhet utifrån folkhälsoprogrammets intentioner. 

Nämnden har fått ett utökat uppdrag kring skötseln av Världsarvet som nu även omfattar arbetsledning 
av den personal som anvisas av arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen.  

Under perioden ska det utformas nya regler för bidrag till föreningar, regler som på ett bättre sätt 
ansluter till kommunens hållbarhetsprogram och främjar större jämställdhet. 

Under perioden ska också en fritids-/idrottspolitisk beställning av ny simhall tas fram till Lufab. 
 
Särskilda uppdrag enligt årsplan med budget beslutad av kommunfullmäktige i november 2016 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att göra anpassningar av verksamheten motsvarande 

1,5 mnkr så att den organisation för fritidsgårdar som fanns 2016 kan behållas även under 

planperioden. 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Lufab genomföra en översyn av 

fastighetsförvaltningen samt en översyn av hela fritidsverksamheten för att åstadkomma en 

långsiktig kostnadsnivå som är 5 mnkr lägre än den nuvarande. För 2017 ska en 

kostnadsminskning med 1 mnkr åstadkommas. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast mars 2017. 

 
 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 
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Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
Kultur - och fritidsnämnden ska: 

 Skapa möjligheter för i första hand barn och unga att utöva kultur- och fritidsverksamhet på 
lika villkor 

 Prioritera samverkan med föreningar och studieförbund 

 Verka för delaktighet och inflytande så att medborgare känner att de ges möjlighet att uttrycka 
sina behov och önskemål och känner att de kan vara med och påverka 

 Bidra till att kulturvärden bevaras, utvecklas och används 

 Bidra till att minimera långtidsarbetslösheten i Falu kommun så att kunskap, kompetens och 
självkänsla hos människor tillvaratas 

 Bidra till att Falu kommun är en attraktiv mötesplats med ett brett utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter - en tolerant, öppen kommun som är levande större delen av dygnet och 
attraherar olika typer av människor 

 

Kommunfullmäktige har för sina resultatmål inte fastställt några indikatorer för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområden.  Kultur- och fritidsnämnden har dock gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på indikatorer för uppföljning av nämndens verksamhetsmål. 

Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 
Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

Verksamhetsmål 
Kultur och fritidsnämnden minskar skillnader i barn och ungas hälsa och livskvalitet 

Resultatmål 
I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 
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Verksamhetsmål 
Kultur och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ökad trygghet och jämlikhet 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 
Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Verksamhetsmål 
Kultur och fritidsnämnden skapar möjlighet att nyttja, bruka och utveckla natur-, kultur- och 

världsarvsmiljöer 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 
Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Verksamhetsmål 
Kultur och fritidsnämnden gör insatser som kortar vägarna till studier och arbete för 

utrikesfödda 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, 
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i 
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med 
sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv 
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en 
attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både 
i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
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hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid 
samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

 

Resultatmål 
Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Verksamhetsmål 
Kultur och fritidsnämnden erbjuder en god servicenivå för allmännyttiga tjänster i hela 

kommunen 

Resultatmål 
Falun består av levande, trygga tätorter 

Verksamhetsmål 
Kultur och fritidsnämnden berikar Faluns tätorter 

 

Resursfördelning 
Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2016 ska anpassningar i verksamheten 
motsvarande 1,5 mnkr göras för att kunna bibehålla nuvarande organisation för fritidsgårdarna.  
Nämnden har också fått i uppdrag att tillsammans med Lufab långsiktigt åstadkomma en kostnadsnivå 
som är 5 mnkr lägre än nuvarande (1 mnkr under 2017).  

Utöver ovanstående behöver anpassningar motsvarande 1,3 mnkr göras om kostnaderna för skötsel av 
Världsarvet ska kunna inrymmas i nämndens budgetram. Under 2017 täcks 0,9 mnkr av detta genom 
en tillfällig omfördelning inom ram. Fr.o.m. hösten 2017 när full hyra börjar debiteras för 
Kulturskolans nya lokaler i Kulturhuset tio14 är denna omfördelning inte längre möjlig. 

Kommunens förvärv av Stångtjärnsstugan kommer också att medföra ökad hyreskostnad och 
tillkommande kostnader för den verksamhet som ska bedrivas där. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till åtgärdsplan för att på såväl kort 
som lång sikt kunna bedriva verksamheterna inom tilldelat ekonomiskt utrymme. 

 
Tjänstekatalogen 

Här beskrivs översiktligt de tjänster som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller inom ramen 
för sitt uppdrag, oavsett om de utförs i egen regi eller genom entreprenör. 
 
300 Föreningsstöd och folkhälsa 
I tjänsten ingår lokalbokning, evenemang, folkhälsa och föreningsbidrag. 

310 Stöd till studieorganisationer 
Bidrag till studieförbund enligt aktuella bidragsregler beslutade av kultur- och fritidsnämnden. 

315 Allmänkultur 
Arbetar för bevarande av värdefulla kulturmiljöer, lämningar och traditioner samt informerar och 
sprider kunskap om Falun som ett av Unesco utnämnt världs- och kulturarv. Allmänkulturtjänsten ser 
till att kulturarvet integreras i den fortsatta utvecklingen av Falu kommun, både när det gäller den 
fysiska utvecklingen och bevarande av traditioner. 
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Tjänsten innehåller utställningsverksamhet, kommunal konst, offentlig konst samt Konstgrafiska 
verkstan. Allmänkulturtjänsten bedriver egen utställningsverksamhet i Galleri Hörnan och arbetar för 
att en procent av byggkostnaderna vid alla renoveringar samt om- och tillbyggnader av kommunala 
lokaler avsätts till konstnärlig utsmyckning. 

I tjänsten ingår dessutom nämndens tre kulturutmärkelser, programverksamhet inom omsorgerna i 
nära samarbete med omvårdnadsförvaltningen samt bidragsgivning till kulturföreningar enligt aktuella 
bidragsregler som beslutats av kultur- och fritidsnämnden. 

Inom allmänkulturtjänsten anordnas också förvaltningens större egna kulturevenemang Granny Goes 
Street, Kulturnatten och Å-festen m.fl. Evenemangen som lockar tusentals besökare 
till Falun samordnas med förvaltningens egna verksamheter, föreningslivet, studieorganisationer och 
med externa arrangörer. 

Den verksamhet kring Stora scenen som tillfördes nämnden i samband med kommunens köp av 
Kulturhuset tio14 (f.d. Folkets Hus) i april 2014 ingår fr.o.m. år 2017 också i tjänsten. T.o.m. år 2016 
redovisades denna verksamhet under tjänst 800 Konferenslokaler. 

320 Bibliotek 
I tjänsten ingår ett stadsbibliotek, fyra kommundelsbibliotek och en bokbuss. 

Biblioteket står för en viktig roll i det demokratiska samhället och bidrar till att säkra en fri och öppen 
tillgång till information för alla. Biblioteken ger invånarna tillgång till litteratur, språk, information 
och kunskap och fungerar som neutrala samlingsplatser där besökarna kan ta del av olika aspekter av 
kulturlivet. 

Via de fyra kommundelsbiblioteken och bokbussen ges de som bor i glesbygd tillgång och närhet till 
media och annan biblioteksservice. De som till följd av sjukdom eller annat hinder inte kan ta sig till 
ett bibliotek får tillgång till bibliotekets utbud via "Boken kommer". 

Biblioteket verkar för att förskolor utanför de fasta bibliotekens upptagningsområden ska se bokbussen 
som sitt naturliga bibliotek. 

Biblioteksverksamheten utför också bibliotekstjänster åt Länsbibliotek Dalarna samt åt 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen. 

330 Kulturskola 
En kulturskola startade organisatoriskt den 1 januari 2014. Den består idag av Dans- och musikskolan, 
Gruvbäckens kulturcentrum samt Naturskolan men ska då lokalfrågan lösts även innefatta en ny 
mötesplats för unga. 

Kulturhuset tio14 ska vara en kreativ mötesplats för barn och vuxna - ett centralt beläget kulturhus för 
unga men även för föreningsliv och andra kulturaktörer. Huset ska innehålla kulturskola med brett 
utbud av estetiska ämnen med inriktning mot världsarv och hållbar utveckling. Huset ska också 
innehålla mötesplatser för unga med café och fria aktiviteter. Här ska även vuxna känna sig hemma 
och kunna ta del av utbudet. Besökarna ska kunna skapa själva samt uppleva utställningar, konserter, 
dansuppvisningar och teater. 

340 Lugnets idrottsanläggningar 
Tjänsten erbjuder ett flertal olika idrotts- och evenemangsmöjligheter till föreningsliv, allmänhet, 
företag och organisationer. Under den senaste perioden har hela Lugnetområdet utvecklats och nya 
anläggningar och tjänster har tillkommit. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr lokaler för 
fritidsverksamheten på Lugnet av det kommunägda bolaget Lufab. 
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340 Övriga idrotts- och fritidsanläggningar 
Dessa tjänster består av en mängd olika anläggningar såsom fotbolls- och skridskoplaner, skidspår och 
skidbackar, motionsspår, ridhus, kanot- och cykelleder, idrottshallar med flera. 

Slättaanläggningen med fritidsgård, sporthall och bad ingår också i tjänsten. 

 

350 Fritidsgårdar 
Tjänsten innefattar åtta kommunalt drivna fritidsgårdar - fyra centralt belägna och fyra på 
landsbygden. Utöver det ges bidrag till den föreningsdrivna fritidsgården i Vika. Inom tjänsten erbjuds 
också läger- och kolloverksamhet under somrarna. 

Inom tjänsten utförs dessutom 10-12-årsverksamhet på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. 

I Kulturhuset tio14 finns verksamhet riktad mot unga över grundskoleålder samt för unga vuxna. 
Verksamheten är också uppsökande och ambulerande. Ungdomscoacher i nära samverkan med de 
unga eller de unga själva skapar aktiviteter som förläggs där det passar bäst att utföra dem. 
Ungdomens Hus Valla är en annan träffpunkt för samma åldersgrupp. 

800 Konferenslokaler 
Tjänsten innefattar verksamheten kring Stora scenen som tillfördes nämnden i samband med 
kommunens köp av Kulturhuset tio14 (f.d. Folkets Hus) i april 2014. Fr.o.m. år 2017 redovisas denna 
verksamhet under tjänst 315 Allmänkultur. 
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Kultur- och fritidsnämndens tjänstekatalog 2017-2019, tkr
Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019

100 Kultur- och ungdomsnämnd

Budgeterad volym möten 10 10 10 10 10

Budgeterat ápris tkr 101 103 102 104 105

Budgeterad kostnad 1 009 1 032 1 021 1 036 1 051

Budgeterad intäkt 0 0 0 0 0

Anslag per tjänst 1 009 1 032 1 021 1 036 1 051

300 Allmän fritidsverks exkl folkhälsa

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 256 264 260 262 265

Budgeterad kostnad 14 579 15 079 14 861 15 075 15 298

Budgeterad intäkt -7 463 -6 486 -6 646 -6 742 -6 841

Anslag per tjänst 7 116 8 593 8 215 8 333 8 457

310 Bidrag till studieorg

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 30 32 32 33 33

Budgeterad kostnad 1 734 1 824 1 840 1 866 1 894

Budgeterad intäkt 0 0

Anslag per tjänst 1 734 1 824 1 840 1 866 1 894

315 Allmänkultur

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 171 171 296 299 302

Budgeterad kostnad 9 713 9 774 16 915 17 158 17 411

Budgeterad intäkt -1 185 -1 408 -2 974 -3 017 -3 061

Anslag per tjänst 8 528 8 366 13 941 14 141 14 350

320 Bibliotek

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 480 474 462 466 471

Budgeterad kostnad 27 339 27 059 26 415 26 795 27 191

Budgeterad intäkt -1 748 -1 282 -1 293 -1 312 -1 331

Anslag per tjänst 25 591 25 777 25 122 25 483 25 860

330 Kulturskola

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 418 422 455 460 465

Budgeterad kostnad 23 815 24 076 26 063 26 438 26 827

Budgeterad intäkt -1 836 -1 732 -1 970 -1 998 -2 028

Anslag per tjänst 21 979 22 344 24 093 24 440 24 799

340 Idrottsanläggningar Lugnet

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris tkr 2 1 1 2 2

Budgeterad kostnad 88 652 82 264 85 438 86 669 87 951

Budgeterad intäkt -14 175 -10 143 -10 270 -10 418 -10 572

Anslag per tjänst 74 477 72 121 75 168 76 251 77 379
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Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019

340 Idrotts- och fritidsanläggningar övriga

Budgeterad volym mh2/1000 1 031 712 1 031 712 1 031 712 1 031 712 1 031 712

Budgeterat ápris kr 32 32 32 33 33

Budgeterad kostnad 33 454 32 979 33 171 33 650 34 146

Budgeterad intäkt -9 582 -9 320 -8 568 -8 691 -8 820

Anslag per tjänst 23 872 23 659 24 603 24 959 25 326

350 Fritidsgårdar

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 332 302 252 254 257

Budgeterad kostnad 18 875 17 248 14 392 14 599 14 814

Budgeterad intäkt -2 060 -642 -147 -149 -151

Anslag per tjänst 16 815 16 606 14 245 14 450 14 663

415 Öppen fritidsgårdsverksamhet

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 23 24 25 25 25

Budgeterad kostnad 1 321 1 355 1 411 1 431 1 453

Budgeterad intäkt -902 -791 -802 -814 -826

Anslag per tjänst 419 564 609 618 627

513 Korttidstillsyn/skolungd

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 21 0 0 0 0

Budgeterad kostnad 1 183

Budgeterad intäkt -1 221

Anslag per tjänst -38 0 0 0 0

535 Öppen verks, vuxenomsorg

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 4 0 0 0 0

Budgeterad kostnad 203

Budgeterad intäkt -169

Anslag per tjänst 34 0 0 0 0

800 Konferenslokaler

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687

Budgeterat ápris kr 73 80 0 0 0

Budgeterad kostnad 4 167 4 564 0 0 0

Budgeterad intäkt -1 593 -1 460 0 0 0

Anslag per tjänst 2 574 3 104 0 0 0

Summa nämnden 184 110 183 990 188 857 191 577 194 404
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Investeringar 
 

 
 

 

 

 

Investeringsbudget 2017-2021

Inv.kategoriProjekt

Prognos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019
1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden Fritid - byte belysning elljusspår 0 1 200 3 500 2 000 500 750

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden  Summa 0 1 200 3 500 2 000 0 0 0 500 750

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Övr kultur- och fritidsförvaltningen 400 475 475 475 475 475

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Övr kultur- och fritidsförvaltningen 250 250 250 250 250 250

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Lugnet, sporthall och bad 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Övr fritid och idrott, exkl i Slätta 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Övr fritid och idrott, Slätta 100 200 200 200 200 200

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Ismaskin Lugnet 800 0 80 95

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Inredning och möbler kulturskola 2 000 2 000 1 500 350 560 650

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Övr fritid och idrott träning funktionsnedsatta 0 1 000 1 000 375 475

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Inredning Stångtjärnsstugan 0 500

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar  Summa4 050 7 225 5 425 2 925 2 925 2 925 350 1 015 1 220

Totalsumma 4 050 8 425 8 925 4 925 2 925 2 925 350 1 515 1 970

Investeringsutgift Driftskostnad
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Val- och demokratinämnden 
 

Uppdrag 
Val- och demokratinämndens huvuduppdrag är: 

- Organisera och genomföra val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, 
Europaparlamentet samt övriga val och folkomröstningar. 

- Kommunens arbete kring det aktiva medborgarskapet, deltagande demokratin och medborgardialog. 

Det innebär att nämnden utvecklar och tar fram kommun övergripande policydokument för nämnder 
och deras förvaltningar. Nämnden arbetar också med att: 

- Stärka den deltagardemokratiska infrastukturen, det aktiva medborgarskapet och den deltagande 
demokratin i kommunen genom att stödja och vägleda kommunens politiska organisation och 
förvaltning i frågor som rör medborgardialoger, samråd, remisser, medborgarförslag, folkinitiativ och 
andra deltagardemokratiska verktyg. 

- Initiera specifika kommunövergripande insatser, och i förekommande fall genomföra, så som 
demokraticentra, demokrativägledningsfunktionen, ungdomsdemokratisatsningar och 
demokratiwebben. 

Ett större Falun 
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att 
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa. Ett större Falun har ett brett och varierat 
utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något för alla 
med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt. Ett större Falun ser inte kommungränser 
som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och med 
närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var och en för sig. Ett större Falun vågar också 
tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som stödjer utvecklingen för att bli Ett 
större Falun. Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket 
i sin tur kan locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. 
Det är en förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt. 

Nämndens bidrag till resultatmålen och hållbar 
utveckling 
I strategimålen för handlingsprogrammet Demokratikommun 2020 har kommunfullmäktige fastställt 
att Falu kommuns samlade demokratiarbete bl a ska bidra till ett större, demokratiskt, socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart Falun där alla, medborgare, förtroendevalda och medarbetare i 
kommunen är delaktiga i utvecklingen och formandet av Falu kommuns framtid. 

Hela val- och demokratinämndens arbete och budget har därför bäring på och betydelse för alla tre 
hållbarhetsprogrammen, och då specifikt Folkhälsoprogrammet del om deltaktighet och inflytande. 
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Trygghet och välfärd 

Medborgarens möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt 
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, 
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och 
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och 
unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd 
välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen 
samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och 
förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun 
möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg 
och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs. 

Resultatmål 

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

Indikator 
Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 

Mål 

2018 

Mål 

2019 

Trend 

A 3.8 Andel 

unga som ökar 

sitt samhälls- 

engagemang 

(%) 

 Mått LUPP-enkätens 
resultat från 2015 i 
demokratifrågor 
kopplat till demokra-
tiskt engagemang 

Alla 59,6%  62  Ökad 

A 3.8 Andel 

unga som ökar 

sitt samhälls- 

engagemang 

(%) 

 Mått LUPP-enkätens 
resultat från 2015 i 
demokratifrågor 
kopplat till demokra-
tiskt engagemang 

Kvinnor 66,2%    Ökad 

A 3.8 Andel 

unga som ökar 

sitt samhälls- 

engagemang 

(%) 

 Mått LUPP-enkätens 
resultat från 2015 i 
demokratifrågor 
kopplat till demokra-
tiskt engagemang 

Män 51,3%    Ökad 

Verksamhetsmål 

1. Främja ett ökat valdeltagande för framförallt unga och underrepresenterade målgrupper 

Insatser för specifika målgrupper som syftar till att förbättra kunskaper om samhället 

Aktivitet 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status  
1.  Inventera prioriterade målgrupper Jenny 

Antonsson 
2017-02-03 2017-12-

31 
  

2.  Genomföra specifika aktiviteter som syftar till ett 
öka kunskapen om medborgarrättsliga rättigheter. 

Jenny 
Antonsson 

2017-02-03 2017-12-
31 

  

140



    Val- och demokratinämnden 
 
2. Andel unga som ökar sitt lokala samhällsengagemanggenom att öka kunskapen om 
alternativa påverkansmöjligheter 

Aktivitet 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status  
Kompetenshöjande insatser för målgruppen 
gymnasieelever 

Klas 
Sjörén 

2017-02-03 2017-12-
31 

  

 

Hållbar utveckling/Miljö 

Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit 
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en 
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen.  Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och 
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant 
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till 
verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en 
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och ger 
en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och 
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jord- 
och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom 
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder. 
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och 
omvärldsanalys. 

Resultatmål 

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 
 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, 
omväxlande, tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt 
återspeglar sig i organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya 
förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god 
och fungerande kommunikation med sina invånare. 
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    Val- och demokratinämnden 
 
Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin 
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett 
bra liv och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden 
och Falun har en attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. 
Fler bostäder byggs både i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med 
fördjupningar och stort fokus på långsiktig hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. 
Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid samhällsplanering och byggande av 
infrastruktur. 

Resultatmål 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Indikator 
 

Titel Beskrivning Instruktion Kön Utfall Mål 

2017 
Mål 

2018 
Mål 

2019 
Trend 

D 2.6 Andel 

som upplever 

ett gott 

bemötande vid 

kontakt med 

kommunen 

Ska öka Andel som 
upplever ett 
gott 
bemötande 
vid kontakt 
med 
kommunen, 
(%) 
(U00414) 

Alla  100,0%     

D 2.11 

Nöjdheten 

med 

möjligheterna 

till inflytande 

Nöjdheten med 
möjligheterna till inflytande 
i kommunen (betygsindex) 
ska vara högre i jämförelse 
med kommuner i samma 
storleksklass. SCBs 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Inflytande-Index, 
betygsindex 1-
100.Frågeområden: 
information, kontakt, 
förtroende och påverkan. 

 Alla  34,0 40,0 40,0 40,0  

Verksamhetsmål 

1. Främja ett ökat samhällsengagemang genom medborgardialogverktyget.  

Ge samhället och kommunorganisationen en plattform för spelregler för medborgardialog i 
syfte att tydliggöra på vad sätt och vilka verktyg som kan användas. 

Indikator 

Aktivitet 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status  
1. Ta fram spelregler i en skriftlig kommunövergripande 
vägledning för medborgardialog 

Jenny 
Antonsson 

2017-02-01 2017-06-
30 

  

2. Biståförvaltningar i deras uppdrag och varje nämnd, Jenny 2017-02-03 2017-12-   
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    Val- och demokratinämnden 
 
förvaltning, styrelse och bolag ska genomföra 
åtminstone en (1) strukturerad medborgardialog 

Antonsson 31 

 

Resursfördelning 
Verksamheten ska planera för en beredskap att genomföra val till riksdag, kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet. 

Val- och demokratinämnden ska ge stöd och vägledning till kommunens styrelse, nämnder och 
kommunala helägda bolag i demokratipolitiska frågor och frågor som rör Demokratikommun 2020. 
Nämnden lägger årligen fram en uppföljningsrapport som sammanfattar, beskriver och utvärderar hela 
Falu kommuns föregående års demokratipolitiska arbetet och resultat, med utgångspunkt från styrelse, 
nämnder och de kommunala helägda bolagens arbete. 

Falu kommun kan genom utvecklat IT-stöd stärka den deltagardemokratiska infrastukturen, det aktiva 
medborgarskapet och den deltagande demokratin i kommunen. Val- och demokratinämndens roll i det 
sammanhanget är att föra fram det som ett verktyg vid implementeringen av Demokratikommun 2020. 

 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 
100 Nämnd och 
styrelseverksamhet             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 13 13 16 44 33 

Budgeterad kostnad    750 754 915 2 502 1 888 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   750 754 915 2 502 1 888 

              

              

Summa nämnden   750 754 915 2 502 1 888 

              
I ovanstående tabell ingår följande tillägg: 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 
 Valorganisation för allmänna 
valen 2018 och EU-
parlamentsvalet 2019        150  1725 1100 

 

Staten har beslutat att kraven på kommunerna ställs högre under valperioden för att stödja särskilt de 
underrepresenterade målgrupperna. Det kan innebära högre kostnader på uppskattningsvis 250 tkr för 
år 2018. 

Investeringar 
Inte aktuellt. 

 

143



 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 
 

Uppdraget  
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, 
Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den 
kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den 
svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar. Det är gemensamma nämnden som ger tillstånd att servera alkoholdrycker. 
Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen 
följs på restauranger. Gemensamma nämnden är även tillsynsmyndighet för tobak och ska bl.a. svara 
för administrativa åtgärder.  Gemensamma nämnden utövar även tillsyn av försäljningen av vissa 
receptfria läkemedel och kontrollerar att butikerna följer reglerna. Om det finns allvarliga brister 
rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket.  

Verksamhetsmål med indikatorer 

Mål 

Gemensamma nämnden ska arbeta för en god service och god kvalité.  

Indikator Målnivå Verksamhetsmål 

Handläggningstid för 
serveringstillstånd 

Tillstånden ska handläggas 
inom föreskriven tid 

- stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten 
ska handläggas inom fyra månader 

- tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad 
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap ska första gången 

handläggas inom två veckor, 
efter första gången handläggas inom en vecka 

Andel nöjda 
restaurangägare med 
ATL kontorets 
handläggning och 
service  

90 % av restaurangägare 
med serveringstillstånd ska 
vara nöjd med ATL 
kontorets handläggning och 
service 

ATL kontoret ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt 
och serviceinriktat. 
 

 

Kunderna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité för kunden ska bygga på att varje ärende 
ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Kunden 
ska bemötas med respekt och god tillgänglighet. Alla företag ska behandlas likvärdigt. 
När ansökan om serveringstillstånd är komplett ska 

- stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten handläggas inom fyra månader 
- tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad 
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap första gången handläggas inom två veckor efter  

första gången handläggas inom en vecka 

 
Tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska vara regelbunden. Den ska bestå av en 
förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn sker genom information, rådgivning 
och utbildning. Inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av uppföljning av 
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innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker 
direkt på serveringstället eller i detaljhandeln. 

Gemensamma nämndens riktlinjer för serveringstillstånd ska ha en acceptans hos 
restaurangägarna.  

Hållbar utveckling 

Det förebyggande arbetet med alkohol och tobak är en viktig samhällsfråga. Gemensamma nämnden 
har en betydelsefull funktion i arbetet med att minska skadeverkningar av alkohol och tobak genom 
sitt tillsynsarbete. 

Den ökade digitaliseringen av dokument för att få färre pappersutskrifter fortskrider inom alla 
områden.  

Gemensamma nämnden har en tjänstebil till förfogande eftersom utredningar av serveringstillstånd 
och framförallt utförande av tillsyn i de olika kommunerna medför många tjänsteresor. ATL kontoret 
planerar tillsynen så att tillsynen sker så effektivt som möjligt, d.v.s. koncentration av tillsyner till 
vissa arbetsdagar för att hinna så många som möjligt under en dag. På så sätt kan antalet arbetsresor 
hållas nere. 

Resursfördelning  
Gemensamma nämndens finansieringssystem har övergått till en nettokostnadsmodell där de 
medverkande kommunerna finansierar de kostnader som kvarstår när året avslutas. 
Beräkningsmodellen utgår från antal tillstånd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt om-
sättningsavgifter i respektive kommun. Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år och 
respektive kommuns nettokostnad fastställs under sista sammanträdet för året. En exakt beräkning kan 
ske först vid årsbokslut eftersom det är omöjligt att veta antal nya serveringstillstånd. 

En ny tobakslag förslås träda i kraft den 1 januari 2018 (SOU 2016:14).  Den mest genomgripande 
förändringen som förslås innefattar tillståndsplikt för försäljning av tobak. Utredningar liknande de 
som idag genomförs vid ansökan om serveringstillstånd kan komma att kräva utökning av personal. 
Även de näringsidkare som redan anmält försäljning av tobak måste göra en ny tillståndsansökan inom 
tre månader, vilket kommer att innebära en kraftig arbetstopp de tre första månaderna under 2018. Det 
föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer att medföra ökade hanteringskostnader 
för kommunerna redan under slutet av 2017. Preliminärt handlar det om en person på heltid under tre 
månader, ca 150 tkr där kostnaden hamnar på 2017. Dessa kostnader bedöms från och med 2018 
kunna finansieras fullt ut genom ansökningsavgifter enligt utredaren för lagförslaget. 

Antal serveringstillstånd och detaljhandelsställen som säljer tobak, folköl och receptfria 
läkemedel ligger ungefär på samma nivå som när ATL startade. Några större 
efterfrågeförändringar bedöms inte bli aktuellt. För framtiden kan det dock innebära att mindre 
näringsställen slutar med att sälja tobak då ansökningsavgiften kan bli en för hög kostnad. 

Gemensamma nämnden består av en enda tjänst vilket gör det svårt att prestera volymmått.  Tjänsten 
avser handläggning av serveringstillstånd, tillsyn av alkohol, tobak samt receptfria läkemedel. Vidare 
att registrera restaurangrapporter, utfärda tillståndsbevis, genomföra kunskapsprov, svara på remisser 
angående tillstånd att anordna spel, genomföra utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

Investeringar 
 Inga investeringar planeras. 
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Gemensam nämnd för Upphandlingssamverkan 
GNU 

Uppdrag 
 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy 
och med stöd av UpphandlingsCenter svara för alla upphandlingar med undantag av 
direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOU:s (Lag om offentligupphandling) 
tjänstekategorier: 

• 24 Undervisning och yrkesutbildning  

• 25 Hälsovård och socialtjänster 

• 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningslivet är 
aktuell. 

Den gemensamma nämnden består av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters 
kommuner. 

 

Resursfördelning 

UHC tjänstekatalog 2017-2019, tkr 
    

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

920 Gemensamma verksamheter             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 78 85 86 86 87 

Budgeterad kostnad    4 451 4 827 4 895 4 963 5 037 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   4 451 4 827 4 895 4 963 5 037 

              

              

Summa nämnden   4 451 4 827 4 895 4 963 5 037 
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     Överförmyndaren 
 

Överförmyndaren 

 

Uppdrag 
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som rekryterar och utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter framgår av lagstiftning i 
föräldrabalken (FB) och förmyndarskapsförordningen. Överförmyndaren står under tillsyn av 
länsstyrelsen. 

Överförmyndarens övergripande mål är att se till att de personer som har rätt till att få hjälp av en god 
man/förvaltare (ställföreträdare), får denna hjälp, att snabbt, korrekt och rättssäkert utöva 
myndighetsutövning, granskning, kontroll som lagstiftningen kräver samt att i övrigt, på ett 
professionellt sätt, utföra de arbetsuppgifter som ankommer på överförmyndarverksamheten. 

 

Resursfördelning 

Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 
100 Nämnd och 
styrelseverksamhet             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 71 71 79 80 80 

Budgeterad kostnad    4 043 4 063 4 509 4 571 4 640 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   4 043 4 063 4 509 4 571 4 640 

              

              

Summa nämnden   4 043 4 063 4 509 4 571 4 640 

              
 

Ny ersättning börjar gälla för barn som kommer efter 1 juli 2017, fram till dess gäller gamla 
ersättningsförordningen med återsökning för faktiska kostnader gällande God Man för asylsökande. 
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Revisionen 

Uppdrag 
Med revision menas den årliga granskningen av styrelsen och övriga nämnders verksamhet samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ. Utöver verksamheten granskas även räkenskaperna 
(redovisningen).  Denna granskning utförs löpande av personer (revisorer) som är oberoende i 
förhållande till de ansvariga för den granskade verksamheten. Granskningen syftar till att möjliggöra 
för revisorerna att avge ett utlåtande varje år i en revisionsberättelse. Utlåtandet skall främst klargöra 
hur förvaltningen skötts och om ansvarsfrihet skall beviljas. 

En stor del av revisorernas insatser avser förvaltningsrevision, som bedrivs i projektform. Med 
förvaltningsrevision avses granskning om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 
sätt. Syftet är att klarlägga om verksamheten bedrivs enligt de politiska mål och intentioner som 
fastlagts samt att kvalitet och inriktning är den avsedda. 

Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Förutom granskningen av redovisningen för 
året (löpande redovisning, delårsrapport, bokslut och årsredovisning) syftar denna granskning till att 
utröna om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som utövas inom styrelser och nämnder 
är tillräcklig. Det gäller alltså frågan om tillförlitlighet i räkenskaperna samt säkerhet i system och 
rutiner.  

Som en särskild uppgift i granskningen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten och 
årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna skriftliga bedömning ska 
biläggas delårsrapport och årsbokslut. 

Revisorerna har ett ansvar för den så kallade samordnade revisionen och granskar genom 
lekmannarevisorer verksamheten i de kommunägda bolagen.  

Revisorerna anlitar också för sin granskning sakkunnigt biträde. 

 

Resursfördelning 

Revisionen tjänstekatalog 2017-2019, tkr 
   Tjänst (enl RS) Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 

100 Nämnd och styrelseverksamhet             

Budgeterad volym invånare 56 906 57 060 57 223 57 443 57 687 

Budgeterat ápris kr 45 36 36 37 37 

Budgeterad kostnad    2 536 2 046 2 077 2 108 2 140 

Budgeterad intäkt   0 0 0 0 0 

Anslag per tjänst   2 536 2 046 2 077 2 108 2 140 

              

              

Summa nämnden   2 536 2 046 2 077 2 108 2 140 
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