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INLEDNING 

 

Förord – Kommunstyrelsens ordförande 

 

Falun är en kommun som växer, utvecklas och som har en väl fungerande kommunal service. Den 

kommande budgetperioden innebär ändå utmaningar i att styra och leda verksamheten utifrån att 

utrymmet för nya resurser är begränsat. 

Vi ska bygga ett hållbart och jämställt samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar 

vår gemensamma miljö. Ett fortsatt arbete med att sätta in kraftfulla åtgärder som långsiktigt bidrar 

till att trygga välfärden och skapar förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen är 

viktigt. Allt i linje med vår vision för Falun – Ett större Falun. 

De förstärkningar och prioriteringar som vi från majoriteten har gjort inför 2018 är även 

fortsättningsvis riktade till barn och unga. Alla barn och elever ska erbjudas möjligheter att uppnå 

de mål som sätts för förskolans och skolans verksamheter. Eleverna ska känna motivation och 

nyfikenhet. En bra skola och bra fritidsmöjligheter bidrar till att ge alla barn goda möjligheter till 

en ljus framtid. 

Arbetet med att korta vägarna till studier och arbete för utrikesfödda och funktionsnedsatta ska 

fortsätta. Rätten till ett självständigt liv och egen försörjning är grundläggande för individens 

välbefinnande. 

Tidiga insatser sätts in för att förebygga, upptäcka och behandla tecken på ohälsa. Vi ska fortsätta 

att arbeta för att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Vi gör en särskild 

satsning på projektet Ungdomsstödjare. 

Vi ska möta utmaningen att ta hand om det ökande antalet personer som behöver insatser av trygg 

och god omvårdnad och omsorg. Det är viktigt att den enskilde upplever inflytande över sin 

vardag. 

Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela kommunen. 

Bostadsbyggandet ska fortsätta både i centrala delar av kommunen och på landsbygden. 

Investeringsnivån är fortsättningsvis hög några år framöver, då investeringsbehovet är stort. Vi 

fortsätter att analysera framtida investeringsbehov och matchar det mot vilka investeringsnivåer 

som är möjliga att genomföra. 

Samverkan mellan förvaltningar och inom kommunkoncernen bidrar till flera 

utvecklingsmöjligheter. 

Som arbetsgivare vill vi attrahera och rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Det är 

viktigt att medarbetaren känner stimulans och arbetsglädje. Fortsatta insatser och metoder är viktigt 

för att minska sjukfrånvaron. Även ofrivilliga delade turer och timanställningar ska minska i 

kommunorganisationen. 

Budget för 2018 har ett resultat på 66 mnkr och en reserv för oförutsedda händelser på 27 mnkr. 

 

 

Susanne Norberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Kommunens styrmodell 

Falu kommuns reviderade styrmodell antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2016. En 

styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, dvs hur det går till att besluta vad som ska 

utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i 

verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås 

och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga 

arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir det enklare 

för chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva innehållet – 

kommunens vision och mål. 

Utgångspunkter för styrningen 

 

I styrmodellen beskrivs ett antal 

utgångspunkter som ska genomsyra alla 

delar i styrningen, från planering till 

genomförande och uppföljning, i hela 

organisationen.  

En av utgångspunkterna är styrningens tre 

dimensioner, som beskriver ett tankesätt 

som innebär att styrningen, för att lyckas, 

inte bara kan fokusera på exempelvis 

fördelning av resurser. All verksamhet ska 

bidra till en hållbar utveckling där varje 

generation ska ha samma chans att skapa 

sig ett bra liv. 

En annan viktig utgångspunkt för styrningen är våra gemensamma värderingar, Nyttan för 

Faluborna och Enkla att samarbeta med, genomsyrar alla verksamheterna. 

Styrningen ska också utgå från ett helhetsperspektiv som omfattar såväl nämnder som bolag. 

Andra utgångspunkter för styrningen är enkelhet och tydlig rollfördelning.  

Att använda uppföljning som grund för planering är en viktig utgångspunkt för att säkerställa att 

vi nyttjar erfarenheter av det som har hänt när vi planerar för framtiden. Genom ett samordnat 

arbete med uppföljning, analys och jämförelser, kan vi skapa en bättre helhetsbild av våra 

verksamheter och våra resultat. 

Planeringsprocessen 

Visionen Ett större Falun, de tre hållbarhetsprogrammen och översiktsplanen anger de 

långsiktiga ambitioner som fullmäktige har angivit för faluborna och för det geografiska området 

Falu kommun. Planeringen för mandatperioden presenteras i den strategiska handlingsplanen 

som innehåller resultatmålen och prioriteringarna för perioden. Resultatmålen utgår från 

invånarna och uttrycker de resultat och den nytta för faluborna som kommunens verksamheter ska 

åstadkomma. För att mäta måluppfyllelsen ska det till varje resultatmål kopplas ett eller flera 

mätbara indikatorer. För varje mandatperiod har nämnderna möjlighet att fastställa 

verksamhetsmål som de vill uppnå för sina verksamheter samt ange hur dessa mål bidrar till 

uppfyllelse av resultatmålen. 

Visionen och den strategiska handlingsplanen ligger till grund för planeringen för alla år under 

mandatperioden. Därutöver behövs det planering även på kortare sikt, år för år. Planeringen för ett 

enskilt år beskrivs nedan: 
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Tidpunkt Aktivitet 

Februari Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSL) kallar nämndpresidierna för att, 

tillsammans med ekonomikontoret och förvaltningsledningarna, redovisa 

kända förutsättningar såsom omvärldsfaktorer, konjunkturbedömningar, 

kommunens helhetsekonomi, uppföljning av föregående år mm. 

April Särskilda budgetdialoger genomförs med fokusering på framtida verksamhet. 

Sammantaget syftar budgetdialogerna till att skapa ett underlag för den 

politiska prioriteringen av verksamheten under kommande år. Som en del i 

detta, ska effekter och konsekvenser av den preliminära resursfördelningen 

beskrivas. Huvuduppgiften är dels att hitta en effektiv fördelning av de 

finansiella resurserna dels att få en styrning av verksamheten fokuserad på 

kvalitet från ett brukarperspektiv.  

Maj-juni Efter att dialoger genomförts vidtar arbetet med att utforma årsplan med 

budget för kommande år och de två efterföljande åren. I de fall den politiska 

majoriteten behöver fördjupa sig i någon fråga så kallas nämnden särskilt till 

möte. Information ska också ske till ledningsgruppen hur arbetet fortskrider. 

Efter MBL-förhandling läggs förslag till budget fram vid kommunstyrelsens 

sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget fattas av 

kommunfullmäktige under dess sista möte före sommaren. Vid valår beslutas 

om en preliminär budget i juni och som sedan slutligt fastställs i november. 

Juni-sept Styrelsens och nämnders planeringsarbete pågår med att upprätta 

verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande år anpassade till de av 

kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och prioriteringar. 

Styrelse och nämnder redovisar sina verksamhetsplaner till KSL under 

september månad. I verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, 

förutsättningar och verksamhetsförändringar samt resursfördelningen inom 

nämndens verksamhetsområde. 

Sept-dec När nämnden fastställt sin plan, arbetar verksamheterna vidare med att 

upprätta sina aktivitetsplaner, som beskriver de aktiviter som planeras och 

som ska bidra till att målen uppfylls. 
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Oktober KSL samlas, om det behövs, för ytterligare avstämning med någon styrelse 

och nämnds verksamhetsplan. Kallelse till denna sker i särskild ordning. 

November Beslut fattas om eventuell revidering av Årsplan med budget. En revidering 

ska endast göras i undantagsfall. Motiv till en sådan revidering är 

förändringar till följd av att yttre faktorer, som t ex förändrat skatteunderlag, 

ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar som påverkar 

kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. Under valår 

fastställer och beslutar kommunfullmäktige skattesats senast i oktober och 

definitiv budget i slutet av november. 

Uppföljning 

För att veta om det som planerats, har blivit genomfört, behöver vi följa upp verksamheten både på 

lång och på kort sikt. Uppföljningen av våra mål och verksamheter är även en viktig del i den 

kommande planeringen. Uppföljningen med olika tidsperspektiv har olika syften. Även när vi följer 

upp, är det viktigt att vi utgår från styrningens dimensioner. En viktig aspekt i uppföljningen är 

jämförelser av våra verksamheter jämfört med tidigare år och med andra kommuner.  

Under det löpande verksamhetsåret görs uppföljning i form av periodrapporter och 

delårsrapport. I periodrapporten redovisas läge både för verksamheten och för ekonomin med 

förslag till åtgärder. Uppföljningen av ett enskilt år görs i kommunens årsredovisning. I 

årsredovisningen beskrivs utfallet av verksamheten både kvantitativt och kvalitativt. 

Årsredovisningen ska också ge förtroendevalda en uppföljning och analys av måluppfyllelsen i de 

olika verksamheterna. 

Gemensamma styrprinciper 

I kommunens styrmodell fastslås även ett antal gemensamma styrprinciper och hur dessa ska 

användas i Falu kommun.  

 Modell för resursfördelning handlar om det arbetssätt som tillämpas för att presentera 

resursåtgång i olika verksamheter. 

 Interndebitering handlar om att synliggöra samtliga kostnader (resursförbrukning) i en 

verksamhet. Verksamheten ska ha möjlighet att påverka även de tjänster som produceras 

internt inom kommunen. Genom att synliggöra samtliga kostnader för en verksamhet, ges 

bättre möjlighet att kostnadsberäkna tjänsterna i kärnverksamheten men även kunna 

jämföra med motsvarande tjänster hos andra organisationer och externa utförare. 

 Avseende resultatbalansering, dvs hantering av över- och underskott mellan åren, fastslås 

att över- och underskott inte överförs mellan åren. Undantaget är eventuell 

resultatbalansering gällande intraprenader, som sker i förekommande fall inom en nämnds 

fastställda ram.  

Processorienterat arbetssätt 

I kommunen pågår sedan ett par år ett projekt för att införa ett processorienterat arbetssätt. 

Projektet syftar till att bidra till våra värderingar; Till nytta för faluborna och Enkla att samarbeta 

med. 

Genom att använda processtrukturen, från huvudprocesser, via verksamhetsprocesser på olika 

nivåer, till den nivå där mötet sker med mottagaren/kunden och värdet/nyttan skapas, kompletteras 

styrmodellen så att styrningen når hela vägen.  
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Organisationsöversikt 

Kommunens nämndsorganisation 
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Ansvarsområden 

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. 

Förtroendevalda revisorer 

Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kontrollinstrument. Syftet är att pröva om: 

• kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och 

utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och intentioner. 

• räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. 

Enligt god revisionssed ska revisorerna även ha en rådgivande och stödjande roll i förhållande till 

styrelse och nämnder, utan att därför inkräkta på sin oberoende ställning. Revisionen har även 

ambitionen att med sin granskning bidra till god ekonomisk hushållning inom kommunen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har i det arbetet uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har även uppsikt över den kommunala 

verksamheten, som bedrivs i bolagsform, och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Styrelsen följer de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen gör även de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och 

myndigheter. Det ligger även på styrelsen att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 

fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt 

fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna gällande översiktlig fysisk planering, 

strategiska planer avseende trafik, VA, kollektivtrafik, näringsliv, köp och försäljning av 

fastigheter och exploatering. Vidare ansvarar kommunstyrelsen även för strategisk utveckling och 

optimering av det befintliga fastighetsbeståndet. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för sysselsättningsfrämjande åtgärder, för vuxenutbildning, samt 

även för integrationsfrågor och flyktingmottagandet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av förskola, grundskola och 

gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden 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 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. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar och driver biblioteks-, allmänkultur-, idrotts- och fritids-

gårdsverksamhet samt stödjer föreningar och studieförbund. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är en av i huvudsak tre politiska nämnder/styrelser som 

ansvarar för frågor rörande den fysiska utvecklingen av Falu kommun och skapar förutsättningar 

för andra aktörer att utvecklas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomför de strategiska planerna, t.ex. genom 

detaljplanering, och ansvarar direkt för vissa samhällsfunktioner som drift och förvaltning av 

gator, vägar, parker och offentliga rum, naturvård, vissa friluftsanläggningar, samt uppdrag inom 

trafik och miljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är också trafiknämnd. 

Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor 

Myndighetsnämndens huvuduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende tillstånd och 

tillsyn inom byggväsendet, miljö- och hälsoskydd samt inom livsmedelsområdet i alla de 

avseenden som avser myndighetsutövning. Nämndens uppdrag är även att svara för de arbets-

uppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor vilka närmare anges i gällande kommunala 

renhållningsförordningen. Nämnden svarar även på samråd och lämna yttranden i fastighets-

bildningsärenden. 

Omvårdnadsnämnden 

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 samt vård- och omsorgsboende 

• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende 

• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma 

Socialnämnden 

Socialnämnden har i uppdrag att bedriva socialtjänst vilket definieras i den s.k. portalparagrafen i 

Socialtjänstlagen (SoL) och lyder: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor 

• aktiva deltagande i samhällslivet 

I Socialtjänstens uppdrag ingår även, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande 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. 

Val- och demokratinämnden 

Val- och demokratinämndens uppdrag är att ansvara för att val till riksdag, kommunfullmäktige, 

landstingsfullmäktige, Europaparlamentet samt övriga val och folkomröstningar genomförs enligt 

reglerna i vallagen. 

Nämndens uppdrag är även att stödja och vägleda kommunens politiska organisation och 

förvaltningar i frågor som rör medborgardialoger m.m. samt att ansvara för samordning och 
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utvecklandet av den kommunala infrastrukturen för det aktiva medborgarskapet och den deltagande 

demokratin. 

Överförmyndaren 

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och 

utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter framgår av 

lagstiftning i föräldrabalken, FB, och förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren står under 

tillsyn av länsstyrelsen. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

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 läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens 

uppdrag består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och verksamheten har sitt 

arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i kommunens organisation. 

Gemensam hjälpmedelsnämnd Dalarna 

Nämnden är samtliga kommuner i Dalarna och landstingets resurs gällande 

stöd/rådgivning/konsultation, extern information och utbildning inom hjälpmedelsområdet. 

Nämnden tillhandahåller tjänster samt säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka 

tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Nämnden bidrar till 

hälsa, god vård, habilitering, rehabilitering och hållbarhet. Värd för nämnden är Landstinget 

Dalarna. Nämnden har en förvaltning som heter Hjälpmedel Dalarna. 

Gemensam lönenämnd Falun Säter 

Den gemensamma lönenämnden startade den 1 april 2016 och ska svara för uppföljning och 

verkställighet avseende funktionsområdet lön, pension och personalanknutna försäkringsfrågor. 

Ambitionsnivån skall vara samma lönesystem och samma lönerutiner i båda kommuner. För 

ingående kommuner gäller samma delar med lika ambitionsnivå i ett löne- och 

personaladministrativt system. 

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan består av Falun, Borlänge, Ludvika, 

Gagnef, Hedemora och Säters kommuner. 

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 

upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter, UhC, svara för alla upphandlingar med 

undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOU:s, Lag om offentlig upphandling, 

tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och social-

tjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, där 

medverkan från föreningslivet är aktuell. Ludvika kommun är värdkommun och verksamheten har 

sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. 

Språktolknämnden i Dalarna 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna och kommunerna 

Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Smedjebacken, Säter, Orsa och Mora. Nämnden 

ansvarar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente 

samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe 

och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. 
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STRATEGISK HANDLINGSPLAN 
 

I den här planen slår den politiska majoriteten i Falu kommun fast vår strategi för de kommande 

åren. I den strategiska handlingsplanen förklarar vi som ansvariga politiker hur vi vill att Falun ska 

utvecklas, vilka mål vi sätter, hur vi vill prioritera i kommunens verksamheter och hur vi vill 

utveckla kommunens arbetssätt för att nå vår vision.  

Vi har en vision om ett större Falun. Invånarantalet i Falun ökar stadigt, och vi vill se en utveckling 

där fler människor blir Falubor. När vi ökar i antal är det viktigt att Falun är och upplevs som en 

plats för alla och en del av resten av världen. Falun har genom sin geografiska utbredning en 

fantastisk kombination av stadsliv och landsbygdsliv. Detta innebär också att vi som Falubor 

tillsammans utgör en spännande blandning av människor. Detta vill vi fortsätta att stärka. Oavsett 

intressen, ålder, kön, etnicitet och bakgrund ska Falun erbjuda ett gott liv för alla. En variation och 

bredd av arbetsmöjligheter, kultur, idrott och friluftsliv möjliggör detta. Med en tolerans för och 

nyfikenhet inför olikheter möjliggör vi en utbredd kreativitet i Falun där goda idéer kan födas och 

förverkligas.  

Falu kommuns huvudsakliga uppdrag är att säkerställa välfärd, service och tjänster av hög kvalitet 

för våra medborgare, i livets alla skeden. Ett annat viktigt uppdrag för att sträva mot vår vision om 

ett större Falun är att Falu kommun intar en ledande roll i att utveckla Falun och regionen i 

samverkan med grannkommuner och andra aktörer som Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, 

Högskolan Dalarna, föreningsliv, företag och ideella organisationer i kommunen och regionen.  

Grunden för allt arbete i Falu kommun är ett konsekvent hållbarhetstänkande. Våra nyligen antagna 

miljö-, folkhälso- och tillväxtprogram ger bra vägledning för detta. 

 

Kommunens vision – Ett större Falun 

 

Falu kommun har sedan 2013 en antagen vision som ska vara en ledstjärna för kommunens 

verksamhet och influera andra samhällsaktörer. 

 

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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Perspektiv på visionen 

För att nå visionen krävs ett långsiktigt arbete med samverkan mellan och inom flera 

verksamhetsområden. Det kräver bland annat att följande perspektiv tillgodoses: 

• Trygghet och välfärd 

• Näringsliv och arbetsmarknad 

• Hållbar utveckling 

• Plats för alla 

• Samhällsplanering och infrastruktur 

• En del av resten av världen 

 

 

 

 

Den antagna visionen ”Ett större Falun” innehåller sex delar. I den här strategiska handlingsplanen 

för mandatperioden väljer vi att rama in själva visionen med de två bitarna Plats för alla, och En 

del av resten av världen. De utgör i större utsträckning än de andra fyra bitarna övergripande 

förhållningssätt och värdegrund för kommunkoncernens arbete. För de övriga fyra tårtbitarna 

konkretiserar vi dem med mål och indikatorer för verksamheterna. Nedanstående text är skriven på 

ett sådant sätt att den beskriver ett önskvärt tillstånd. I bilaga till den strategiska planen finns också 

förslag till indikatorer och målvärden.  

 

Trygghet och välfärd  

Människors möjlighet och upplevelse av att vara delaktiga i samhället och kunna påverka sin 

livssituation är viktig. Det bidrar till en ökad trygghet och folkhälsa. Falun är en kommun som 

präglas av en medmänskligt bemötande där allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett 

kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla Falubor 

ska känna sig behövda, värdefulla och accepterade. Att minska socioekonomiska 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 och behov nå goda studieresultat. 

Falun har en väl utbyggd välfärd för att tillgodose människors behov av trygghet, hälsa, utbildning 

och egen försörjning. Kommunen samverkar med andra aktörer med målet att alla medborgare ska 

kunna vara delaktiga i att utforma sin framtid. 
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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 

välfärdens insatser. 

 

Mål 1. I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 

Väl fungerande insatser av trygg och god omsorg finns tillgängliga för alla människor som är i 

behov av stöd i livets alla skeden. Den enskilde omsorgstagaren upplever inflytande över sin 

vardag och trygghet. Verksamheterna präglas av medmänsklighet, respekt och medbestämmande.  

Tidiga insatser sätts in för att förebygga, upptäcka och behandla tecken på ohälsa, såsom sviktande 

fysisk förmåga, psykisk ohälsa och missbruksproblematik.  

Insatser och metoder utvecklas för att minska sjukfrånvaron i kommunorganisationen, med extra 

fokus på kvinnors sjukfrånvaro. 

 

Mål 2. I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottsförebyggande arbete 

Kommunen är drivande i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen arbetar särskilt med sociala 

risker som att motverka gängkriminalitet, och att minska ungdomars alkohol- och 

narkotikaanvändande. Grannsamverkan bidrar till att skapa trygghet och minska antalet brott. 

Föreningslivet uppmanas att arbeta med integration och inkluderande verksamheter. 

Allmänna ordningsproblem som till exempel skadegörelse, nedskräpning, störande ungdomsgäng 

och trafikproblem har visat sig hänga nära samman med upplevelsen av otrygghet. Därför arbetar 

Falu kommun för att minska allmänna ordningsproblem och skadegörelse. 

Förebyggande arbete bland unga är speciellt viktigt. Olovlig frånvaro, skolk, är en tydlig indikator 

på ett begynnande asocialt beteende. En annan är bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Kommunen arbetar därför med aktivt för att förebygga bruk och missbruk. 

 

Mål 3. Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

Barn och unga ett prioriterat område för Falu kommuns verksamhet och resurstilldelning.  

Alla barn- och elever erbjuds möjligheter att utifrån sina förutsättningar och behov uppnå de mål 

som är satta för förskolans och skolans verksamheter.  

Kommunen verkar tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen för att 

fler barn och ungdomar ska kunna delta i meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och ges 

kontaktytor med arbetslivet.  

Gymnasieskolan är en magnet för ungdomar i och utanför Falun, och erbjuder utbildningar med 

nationellt intag. Förskole- och skolverksamhet bedrivs av en variation av huvudmän. Goda 

relationer finns mellan olika huvudmän för att ta ett gemensamt ansvar för våra barn och 

ungdomar. 

Barn- och ungas psykosociala hälsa följs uppmärksamt för att göra det möjligt att i tid sätta in 

insatser för förbättrad hälsa och livskvalitet. Tidiga insatser görs i förskola och skola utifrån barns 

och elevers behov av stöd.  
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Mål 4. Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 

Rätten till ett självständigt liv så långt möjligt, egen försörjning och trygghet är grundläggande för 

individens välbefinnande i livets olika skeden. Förhållningssättet ska prägla kommunens alla 

verksamheter. Försörjningsstöd används som ett mellansteg på vägen ekonomiskt oberoende. 

Under perioder av försörjningsstöd hjälper kommunen aktivt till i kontakter med arbetsmarknad, 

företag, organisationer mm. Vi stödjer människors strävan att nå självförsörjning och arbetar aktivt 

för att minska risken för människor att hamna i passivitet. 

De arbetslösa vuxna som saknar fullständig gymnasieutbildning erbjuds Komvux för att närma sig 

arbetsmarknadens krav på utbildningsnivå. 

Falu kommun arbetar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen minskar. 

 

Näringsliv och arbetsmarknad  

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

viktig ledstjärna i näringslivsarbetet. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som 

håller i längden och ger en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och gott bemötande 

till företag, entreprenörer och organisationer är av hög klass och företagens upplevelse är att Falu 

kommun är enkla 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. 

 

Mål 1. Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Bra relationer och täta kontakter med näringslivet sätts i förgrunden för näringslivsarbetet. 

Bemötande och servicenivåer inom kommunen följs upp med nyckeltal som visar hur snabbt 

ärenden hanteras och hur processer fungerar. 

 

Mål 2. Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Falu kommun arbetar aktivt för att vid upphandlingar ta fram välskrivna underlag som lockar fler 

företag, av olika storlek och karaktär, att lämna anbud. Att fler företag lämnar anbud förbättrar 

kommunens möjlighet att göra goda affärer, men det visar också att det finns ett intresse från 

företagens sida att göra affärer med kommunen. Stora upphandlingar bryts när så är lämpligt ned i 

mindre delar för att mindre företag ska kunna lämna anbud. För att stimulera företagen att ta ett 

socialt ansvar, och för att stimulera sociala företag att växa, innehåller upphandlingsunderlagen där 

det är lämpligt sociala hänsyn. Förtroendet för kommunen som upphandlande myndighet är högt. 

 

Mål 3: Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Falu kommun arbetar aktivt för att bereda plats för alla i arbetsliv och näringsliv. Goda möjligheter 

finns för ungdomar i högstadium och gymnasium att få praktik och feriejobb. Kommunkoncernen 

erbjuder ett brett utbud av feriejobb och praktikplatser för ungdomar och uppmuntrar andra aktörer 

att göra detsamma. Andelen personer som står utanför arbetsmarknaden minskar. Kommunen 

arbetar individbaserat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till att unga människor som 

står utanför arbetsmarknaden efter arbetsmarknadspolitisk åtgärd alltid går vidare till utbildning, 

jobb eller praktik. 
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Insatser görs för att förkorta vägarna till studier och arbete för utrikesfödda. En stor andel personer 

erbjuds information och annat stöd för att se eget företagande som en möjlighet till egen 

försörjning. 

 

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. 

 

Mål 1. Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Falun tar, enligt nuvarande mål, ansvar för klimatet genom att år 2020 ha minskat utsläppen av 

växthusgaser med 60 % sedan 1990. Faluns klimat- och energiprogram skärps i linje med klimat-

avtalet i Paris. 

 

Mål 2. Falun värnar om biologisk mångfald 

Falun arbetar framsynt för biologisk mångfald och skyddar natur i en omfattning som ligger i nivå 

med andra dalakommuner utanför fjällen. 

 

Mål 3. Falun präglas av goda livsmiljöer 

Falun erbjuder goda livsmiljöer bland annat genom att uppfylla alla nationella krav på luft, buller, 

dricksvatten och tillvaratagande av resurserna avfall och avlopp. Användningen av hälso- och 

miljöskadliga kemikalier har minskat avsevärt. Falun erbjuder också en hälsosam miljö genom 

utmärkt tillgång till natur på bekvämt avstånd. 

 

Mål 4. Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer, både världsarv, byggnader och det öppna och levande 

odlingslandskapet. 

 

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 att 

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 
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fokus på långsiktig hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar 

miljökonsekvenser vid samhällsplanering och byggande av infrastruktur. 

 

Mål 1. I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 

Falu kommun bygger många nya bostäder varje år och befolkningen i kommundelarna ökar. 

Inställningen och attityden till kommunen är positiv och attraherar unga såväl som människor mitt i 

livet och äldre. Tätorterna förtätas gradvis och erbjuder en attraktiv mångfald av boendemiljöer 

som bidrar till ökad inflyttning. Falu kommun förenklar planarbetet så långt möjligt. Planarbetet 

ska eftersträva att känsliga miljöer och områden med höga naturvärden bevaras och skyddas. 

Hänsyn ska tas till ekosystemtjänster. 

 

Mål 2. Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Servicenivån för allmännyttiga tjänster är god i hela kommunen. Falu kommun har god beredskap 

när det gäller efterfrågan av såväl bygga och bo samt att etablera och utveckla företag. Falu 

kommun har god framförhållning när det gäller lokalförsörjning. Det finns en uppdaterad 

serviceplan med tankställen och livsmedelsförsäljning. Då Falu kommun växer och behov 

förändras är det viktigt med bra framförhållning i lokalförsörjningen för välfärdens verksamheter. 

 

Mål 3. Falu kommun har goda kommunikationer 

Faluns tätorter har centrum där fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik samsas på ett bra 

sätt och det är lätt att ta sig till och från Falun tack vare goda kommunikationer. Tillgängligheten i 

tele- och datakommunikationssystemet är tillfredsställande i hela kommunen. Företag och 

allmänhet har en positiv upplevelse av kommunikationerna i kommunen. Resor i den samhälls-

subventionerade lokala och regionala kollektivtrafiken är tillgängliga, klimatsmarta och effektiva. 

Falu kommun stöder Dalabanan genom strategiska insatser. 

 

Mål 4. Falun består av levande, trygga tätorter 

Kommuninvånarna har god tillgång till parker, grönområden och natur. Strukturen i samhället 

syftar till att skapa trygga säkra och stimulerande miljöer. Falun har en levande stadskärna som 

förstärks genom fler bostäder, ett ökat utbud av varor, tjänster och kultur och ett centrum där 

fotgängare, bussar, bilar och cyklar samsas på ett bra sätt. Falu centrum har stärkts som 

handelsplats och besöksmål och är levande större del av dygnet.  

 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att varje 

generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär också att ingen 

kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 

Mål 1. Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Sedan 2006 har kommunen haft som finansiell målsättning att resultatet ska uppgå till minst två 

procent av skatteintäkter och utjämning. Motiven till att uppnå ett sådant överskott är t ex 

kommande års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att stärka 

soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser.  
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Mål 2. Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0% år 2019. 

Soliditeten (eget kapital i procent av totala tillgångar, exkl. förmedlade lån) speglar hur mycket 

tillgångar och skulder som ansamlats under tidigare generationer. Ur ett generationsperspektiv bör 

soliditeten beräknas med samtliga tillgångar och skulder, även inklusive de pensionsskulder som 

intjänats av personal före 1998 och som inte redovisas i balansräkningen. 

Frågan om pensionsskulden ska lyftas in i balansräkningen är under utredning och förslag till 

lagändring presenterades under våren 2016. Om lagändringen godkänns kommer hela 

pensionsåtagandet att redovisas i balansräkningen från och med 2019. 

Per 31 december 2016 uppgick soliditet inkl pensionsskulder till -9%. 

 

Mål 3. Självfinansieringsgraden, under en 5-årsperiod, ska vara minst 95%. 

Investeringar som görs i den kommunala verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa 

perioder. Det är därför viktigt att investeringarna finansieras så att kommande generationer inte 

belastas med effekter av tidigare investeringar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del av 

kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunens själv genererat.  

Självfinansieringsgraden i kommunen de senaste fem åren, 2012-2016, uppgår till 76%. 

 

Värderingar  

Visionen handlar om hur Falun ska utvecklas in i framtiden, det vill säga inom hela det geografiska 

området. För att stödja visionen har förhållningssätt för kommunorganisationen tagits fram.  

Som utgångsläge för detta har en gemensam bild (se separat visionsdokument) använts för att 

beskriva vilken förskjutning som behöver åstadkommas från dagens uppfattade bild till önskvärt 

tillstånd.  

Det går självklart inte att generalisera genom att säga att samma bild gäller alla i Falu kommun 

eller att alla uppfattar organisationen på detta sätt, men i visionsarbetet har det funnits stor samsyn 

om att sträva efter en förskjutning mot det önskvärda tillståndet. För att åstadkomma detta är det 

två värderingar som behöver genomsyra verksamheten:  

Nyttan för Faluborna  

Allt som görs ska vara med nyttan för Faluborna för ögonen. Det som inte direkt eller indirekt ger 

fördelar för Faluborna måste ifrågasättas. Att komma fram till ett resultat eller att ge besked är en 

förutsättning för att skapa nytta.  

Enkla att samarbeta med  

I en stor och multiprofessionell organisation som Falu kommun finns expertis och ansvariga inom 

alla verksamhetsområden. Emellanåt händer det att Falubor eller företagare ”kommer i kläm” på 

grund av att verksamhetsområden inte är överens inom organisationen. För att det ska vara enkelt 

att samarbete med kommunen måste vi därför se till att vi samarbetar internt först och inte låter 

”stuprör” hindra oss.  

Stor del av verksamheten styrs av omfattande regelverk som vi ska behärska, men inte gömma oss 

bakom. God byråkrati handlar om att ha nödvändiga rutiner som förenklar att göra rätt. 
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FALU KOMMUN SOM ARBETSGIVARE  
 

Falu kommun är den största kommunen i länet, både när det gäller invånare och antal medarbetare. 

Kombinationen storlek, bredd och djup gör oss unika i förhållande till andra arbetsgivare i Dalarna. 

I förhållande till privata arbetsgivare har vi fler anställda och en unik verksamhetsbredd. Jämfört 

med andra kommuner så har vi flera anställda inom samma yrkesgrupper, och fler personer med 

spetskompetens inom olika områden. I jämförelse med offentlig sektor i övrigt så har vi både bredd 

och djup. 

Falu kommun är en stor arbetsgivare i en lagom stor stad med nära till allt. Vi gör samhällsnytta 

varje dag och jobbar för en hållbar utveckling. Här finns en mängd intressanta och kvalificerade 

arbetsuppgifter som bidrar till att samhället fungerar varje dag dygnet runt.  

Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter att byta både arbetsplats och inriktning. Som 

medarbetare kan du fördjupa dig inom ett område eller bredda din kompetens. Här jobbar du 

tillsammans med många andra yrkeskategorier och är en viktig kugge i vår roll som samhällsaktör. 

Expertstöd finns inom alla våra verksamheter. Våra jobb märks! Vårt gemensamma förhållningssätt 

utgår från kommunens vision och formuleras: 

 Till nytta för Faluborna 

 Enkla att samarbeta med. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

En arbetsgivare som vill attrahera och rekrytera, behålla och utveckla de medarbetare som man 

behöver för att uppnå verksamhetens mål måste ha en klar idé om hur man vill vara och framstå 

som arbetsgivare. 

Kärnvärden är en viktig grundsten i vårt varumärke och vår kommunikation. De beskriver varu-

märkets själ och talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. Våra kärnvärden bygger på den bild 

som medarbetarna uttrycket och som sammanfattar organisationen som den ser ut idag. 

I vår organisation beskriver vi oss med orden trygghet, engagemang, möjligheter. Allt vi säger och 

gör ska utgår från och andas dessa värdeord. 

 

 Engagemang 

Hos oss erbjuder vi utvecklande och meningsfulla arbeten som engagerar. Vi trivs på jobbet och är 

delaktiga i och kan påverka det som händer. Arbetsglädje och handlingskraft kännetecknar oss. 

Våra medarbetare är driftiga, ansvarskännande och gör sitt bästa för Faluborna.  

 Möjligheter 

Inom Falu kommun finns ett stort antal yrkesgrupper och en bred kompetens. Här kan man både 

bredda sig och specialisera sig inom olika områden. Det finns möjligheter till personlig och yrkes-

mässig utveckling. Vi har flexibla arbetstider som gör att arbete och fritid kan kombineras på ett 

bra sätt.  

 Trygghet 

Falu kommun är en stor och stabil arbetsgivare som står för arbetsrättsligt trygghet, det är ordning 

och reda. Vi har högt i tak, man kan säga vad man tycker. Här finns stöd och kunnande för att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.  
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Hållbart arbetsliv 

Kompetensförsörjning är ett centralt fokusområde för kommunen som arbetsgivare. Förmågan att 

attrahera och rekrytera personal, liksom att behålla och utveckla redan anställda har stor betydelse 

för att våra verksamheter ska kunna säkra välfärden. 

I Falu kommun kan många välja hur mycket de vill jobba. Vi tror att våra medarbetare har olika 

behov i olika delar av livet. Heltid till alla ger kommunanställda möjligheten att få balans i livet 

genom att välja sysselsättningsgrad och det gynnar alla. Genom att vara en ansvarsfull kommun 

och erbjuda heltidsanställningar medverkar vi också till att påverka jämställdheten i samhället och 

bidrar till att kvinnor kan välja att vara mindre ekonomiskt beroende i framtidens familjer. 

Att Falu kommuns medarbetare har en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

är grunden för att alla kan, vill och orkar arbeta. Arbetsgivaren utvecklar ständigt stöd till chefer för 

att kunna vara de goda ledare som detta kräver samt ha modet att reagera för brister i arbetsmiljön. 

Det handlar t.ex. om att tidigt reagera på upprepad korttidssjukfrånvaro, kränkningar, härskar-

tekniker och andra etiska dilemman.  

Att mäta ohälsotal och medarbetarengagemanget genom ”Attityd” ingår i det systematiska 

arbetsmiljöarbete och när det gäller ohälsotalen har vi inte uppnått målen. Den psykiska ohälsan 

precis som ohälsan i stort ökar i Falun precis som i riket och är fortsatt ett prioriterat område.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2018-2020 
 

Befolkningsutveckling 

Falun fortsätter att öka i folkmängd och enligt avstämningen per sista september, uppgår 

kommunens befolkning till 58 234 invånare, vilket är en ökning med 549 invånare sedan årsskiftet. 

Beräkningarna i budgeten för 2018 baseras på en befolkning på 58 300 invånare per 1 november 

2017.  

Antaganden om befolkningsutveckling baseras på SCB:s befolkningsprognos från maj 2017. 

Prognosen baseras på det senaste årets befolkning i kommunen följt av antaganden om framtida 

fruktsamhet, dödsrisker, inflyttning och utflyttning. Prognosen sträcker sig tio år framåt i tiden.  

 

Prognos 2017: Befolkningsförändringar 
År Befolkningen 

vid årsslut 
Födelse- 
överskott 

Netto- 
flyttade 

Folk- 
ökning 

2017 58 315 134 496 630 

2018 58 643 147 182 329 

2019 58 989 150 195 345 

2020 59 343 152 203 355 

2021 59 703 153 207 360 

2022 60 056 149 204 353 

2023 60 397 143 198 341 

2024 60 718 135 186 321 

2025 61 023 127 178 305 

2026 61 310 118 170 287 

2027 61 577 108 159 267 

2028 61 824 98 149 247 

2029 62 051 87 139 226 

2030 62 257 77 129 207 

 

Befolkningsförändringar i olika åldrar 

Nedan redovisas befolkningsförändringar uppdelade i olika åldersintervaller. Under perioden 2016-

2030 bedöms befolkningen i kommunen att öka med drygt 4500 personer. Ökningar sker nästan 

uteslutande i de åldersgrupperna där den kommunala verksamheten bedrivs. Ökningen avseende 

elever inom grundskolan (6-15 år) bedöms under perioden fram till 2030 uppgå till knappt 

1 100 barn vilket skulle motsvara tre nya grundskolor. Utmaningen blir dock att elevökningen inte 

sker i en viss del av kommunen utan fördelas över hela kommunen. En annan grupp som nyttjar de 

kommunala verksamheterna är äldre i intervallet 80-89 år. Gruppen bedöms öka med 72% (1 805 

personer) mellan åren 2016-2030. Denna ökning ställer stora krav på den kommunala 

äldreomsorgen både i form av hemtjänst och särskilt boende.  

Antalet personer i arbetsför ålder kommer att öka mycket marginellt under perioden, +3,1%. Detta 

innebär att det är färre falubor som ska försörja fler i icke arbetsför ålder. Detta medför också att 

skatteintäktsutvecklingen blir svag eller till och med negativ sett till totala antalet invånare. 
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Prognos 2017: Befolkning uppdelad i åldersgrupper. 
År 0 1-5 6 7-15 16-18 19-29 30-49 50-64 65-79 80-89 90- Summa 

2016 658 3 432 693 5 915 1 876 7 922 14 047 10 780 9 265 2 509 588 57 685 

2017 664 3 464 723 6 076 1 872 7 947 14 173 10 755 9 478 2 552 612 58 315 

2018 679 3 466 733 6 208 1 903 7 825 14 229 10 725 9 620 2 648 607 58 643 

2019 686 3 550 666 6 312 1 932 7 744 14 342 10 664 9 720 2 753 618 58 989 

2020 692 3 572 734 6 344 2 002 7 615 14 525 10 532 9 868 2 835 625 59 343 

2021 698 3 590 742 6 397 2 083 7 554 14 560 10 551 9 994 2 910 624 59 703 

2022 698 3 619 734 6 499 2 089 7 544 14 628 10 534 10 080 3 000 631 60 056 

2023 697 3 649 734 6 578 2 103 7 547 14 691 10 551 10 065 3 137 644 60 397 

2024 696 3 665 746 6 629 2 103 7 596 14 730 10 592 9 952 3 357 651 60 718 

2025 693 3 672 752 6 674 2 158 7 603 14 764 10 638 9 829 3 568 670 61 023 

2026 691 3 673 757 6 725 2 198 7 620 14 802 10 689 9 706 3 758 690 61 310 

2027 689 3 667 762 6 758 2 235 7 663 14 843 10 687 9 620 3 940 715 61 577 

2028 686 3 658 762 6 786 2 263 7 712 14 906 10 681 9 558 4 062 751 61 824 

2029 684 3 649 761 6 869 2 238 7 751 14 901 10 691 9 487 4 225 794 62 051 

2030 682 3 638 760 6 895 2 247 7 798 14 929 10 686 9 484 4 314 824 62 257 

             

2016-
2030 

24 206 67 980 371 -124 882 -94 219 1 805 236 4 572 

% 3,6% 6,0% 9,7% 16,6% 19,8% -1,6% 6,3% -0,9% 2,4% 71,9% 40,2% 7,9% 

 

Den makroekonomiska utvecklingen 

Under oktober har Sveriges regering presenterat sin budgetproposition för 2018 och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) sin ekonomirapport. Ekonomirapporten belyser landstingens och 

kommunernas ekonomiska förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års 

sikt.  

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Vår bedömning är att 

konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Vi räknar därefter med en återgång till ett 

konjunkturellt normalläge. Därmed blir tillväxttalen betydligt lägre efter 2018. Ökningen av BNP 

begränsas till runt 1,5 procent per år samtidigt som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det 

betyder att den reala ökningen av skatteunderlaget gradvis avtar från över 2 procent i fjol till under 

1 procent från och med 2019. Tillsammans med den snabba befolkningsökningen – som innebär 

ökade behov av skola, vård och omsorg – leder detta till allt större svårigheter för kommunsektorn 

att finansiera verksamheten. 

 

I nedanstående tabell visas några nyckeltal hämtade ur SKL:s ekonomirapport, oktober 2017.  

 

 

  

 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 

Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 -0,2 0,4 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 

*kalenderkorrigerad utveckling      
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Skatteunderlagets utveckling 

I beräkningarna av kommunens skatteintäkter för åren 2018-2020 används antaganden om 

utveckling av skatteunderlaget från 2017 baserad på SKLs prognos i september 2017. Se tabell 

nedan. 

 

Procentuell förändring 

  2016 2017 2018 2019 2020 2016–2020 

SKL, sep 5,0 4,4 3,4 3,5 3,8 21,7 

Reg, sep 4,9 4,8 3,4 4,0 3,9 22,8 

ESV, sep 5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 21,8 

SKL, aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5 22,3 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

 

Regeringens prognos har snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet av 

prognosperioden än SKL:s. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än 

SKL:s samtliga år, framförallt 2017 och 2019. Till en mindre del motverkas detta av att SKL räknar 

med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar SKL även med större beskattningsbara 

sociala ersättningar till hushållen, delvis till följd av att SKL utgår från högre arbetslöshet. 

 

Utveckling av Falu kommuns ekonomi 

I det följande redovisas ekonomiska nyckeltal/diagram utifrån vilka signaler som ges om 

utvecklingen och därmed kan vara ett hjälpmedel i den ekonomiska planeringen.  

Årets resultat 

Falu kommun gör bedömningen att ett av de finansiella målen för kommunen bör vara att resultatet 

ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och utjämning. Motiven till att uppnå ett sådant 

överskott är t ex kommande års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att 

stärka soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser. För 2018 innebär målet att resultatet ska 

uppgå till 67,8 mnkr. 

Upprättad prognos för helåret 2017 per augusti visar ett överskott med 72 mnkr, vilket är 4 mnkr 

bättre än det budgeterade resultatet om 67,8 mnkr. Verksamheterna prognostiserar underskott med 

10 mnkr varav socialnämnden (-26 mnkr), AIK (-3,5 mnkr), kollektivtrafiken (-12,7 mnkr) och 

serviceförvaltningen (13 mnkr). Reserven för oförutsedda händelser bedöms inte bli förbrukad helt 

under året utan bidrar med ett överskott om 13 mnkr. 

Resultatet för de enskilda åren 2018-2020 bedöms uppfylla det finansiella målet på två procent av 

skatteintäkter och utjämning, även om ekonomin kommer att vara ansträngd på grund av ökade 

demografiska effekter och investeringar i förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden. Den 

största utmaningen blir dock verksamheternas effektiviseringar och krympning av 

kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar. 
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Resultatutveckling 2012-2020 

 

Utveckling av intäkter och kostnader 

Diagrammet nedan visar årlig ökningstakt för kommunens totala nettokostnader och intäkter av 

skattintäkter och kommunalekonomisk utjämning. För långsiktigt hållbar ekonomi är det viktigt att 

nettokostnadsutvecklingen är lägre än ökningen av skatteintäkter och utjämning.  

 

 

 

Utveckling av pensionskostnader 

Det finns även en underliggande ökning av pensionskostnaderna, som blir allt kraftigare, då antalet 

kommunala pensionärer ökar samtidigt som intjänandekostnaderna för de anställda ökar. En 

bidragande orsak är den statliga karriärtjänstreformen för lärare som medför ökade pensions-

kostnader. De senaste prognoserna visar på en ytterligare belastning på grund av nya indexerings-

regler i den allmänna pensionen som medför en övervältring av pensionskostnader från staten till 

kommunsektorn på cirka 2,5 miljarder kronor mot slutet av 2019. 
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Gällande pensionsavtal (KAP-KL) är enhetligt för kommuner och landsting för de olika avtals-

områdena. Detta avtal innebär ett steg mot en mer livsinkomstbestämd pension, där den avgifts-

bestämda delen ökar och den förmånsbestämda delen minskar. Den förmånsbestämda delen 

kopplas till inkomstbasbeloppet vilket betyder att pensionen förankras till löneutvecklingen i 

ekonomin. Avtalet innebär att inkomstgränsen för den förmånsbestämda pensionen uppgår till 

461 250 kr år 2017. 

De totala pensionskostnaderna för 2018 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 193 mnkr. 

Av denna summa finansieras ca 106 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelsen och 

nämnder för de pensioner som tjänas in under 2018. Resterande kostnader belastar den 

gemensamma finansförvaltningen. 

Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultat-

redovisning utan har hittills redovisats som ansvarsförbindelse inom linjen. Per den 31 augusti 

2017 uppgick denna skuld till 1 391 mnkr varav 269 mnkr utgörs av särskild löneskatt. År 2018 

beräknas utbetalningarna från ansvarsförbindelsen uppgå, inklusive särskild löneskatt, till ca 

72 mnkr. År 2021 beräknas denna del av pensionskostnaderna uppgå till omkring 75 mnkr  

Under våren 2016 har en översyn av den kommunala redovisningslagen presenterats. En av de 

föreslagna ändringarna handlar om att lyfta in hela det kommunala pensionsåtagandet in i 

kommunens balansräkning. I nuläget ser denna förändring tidigast ske fr o m 1 januari 2019. Det 

skulle innebära effekter både i resultaträkningen och i kassaflödet, därutöver påverkar förändringen 

även kommunens soliditet.  
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Driftramar för budget 2018 och ekonomisk plan 2019 och 2020 

 

Styrelse/Nämnd Budget  Plan   Plan 

  2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen:       

Kommundirektören 3 134 3 181 3 229 

Ledningsförvaltningen 60 653 58 995 57 784 

Serviceförvaltningen 5 207 5 281 5 359 

AIK 68 631 69 762 70 809 

Beslutsorgan 28 536 28 961 29 395 

Reserv - oförutsedda händelser  27 012 25 112 25 112 

Kollektivtrafik 22 230 22 563 19 633 

Ej förvaltningsanknuten verksamhet 72 869 74 835 75 893 

Summa kommunstyrelsen 288 272 288 691 287 213 

Barn- o utbildningsnämnd 1 316 710 1 370 790 1 436 106 

Omvårdnadsnämnd 724 602 756 443 773 922 

Socialnämnd 585 314 586 517 592 382 

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnd 134 957 137 053 139 137 

Myndighetsnämnd 10 778 10 944 10 601 

Kultur- o fritidsnämnd 201 111 204 059 207 235 

Val- och demokratinämnd 2 577 1 963 830 

Gem nämnd för alkoholhandläggning 0 0 0 

Gem nämnd för upphandling 4 963 5 037 5 113 

Överförmyndarverksamhet 4 581 4 650 4 720 

Kommunrevision 2 108 2 140 2 172 

Summa verksamheter drift 3 275 973 3 368 285 3 459 430 

Centralt finansierad pensionskostnad 88 672 83 126 98 240 

Avgår intern intäkt för interna kapitalkostnader -159 163 -162 346 -165 593 

Summa totalt 3 205 482 3 289 065 3 392 077 

 

Ramväxlingar mellan nämndernas driftbudgetar 

Ovanstående driftramar innehåller ramväxlingar enligt nedan: 

 Ramväxling avseende driftkostnader för Bergbanan – 270 tkr från KS/beslutsorgan till 

KFN. 

 Ramväxling avseende bidrag till företag och föreningar från KS/Ej förvaltningsanknuten 

verksamhet till KFN med 7 499 tkr och till MSN med 1 852 tkr. 

Kompletteringar november 2017 

 Ramväxling enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-08-29 § 158 om medlemskap i 

ekonomiska föreningen Rekryteringslots, - 58 tkr från KS/Ej förvaltningsanknuten 

verksamhet till KS/Ledningsförvaltningen. 
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 Ramväxling enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-06-01 § 130 om ändrad 

organisationstillhörighet för kommunala pensionärsrådet – 45 tkr från 

Omvårdnadsnämnden till KS/Beslutsorgan. 

 Ramväxling under 2018-2020 avseende finansiering för evenemang så som Å-festen, 

Kulturnatten mm - 275 tkr från KS/Beslutsorgan till Kultur-och fritidsnämnden. Se vidare 

uppdrag nedan. 

 Ramväxling avseende extra lönesatsning gjord 2017 – 945 tkr från personalpolitiska medel 

till Omvårdnadsnämnden. 

Övriga ställningstagande och lämnade uppdrag (november 2017) 

 Barn- och utbildningsnämnden och Omvårdnadsnämnden har tillförts med för 2019 och 

2020 för prognostiserade volymökningar motsvarande 15,9 mnkr och 22,1 mnkr för 

omvårdnadsnämnden och motsvarande 28,3 mnkr och 66,2 mnkr för barn- och 

utbildningsnämnden. Beloppen är preliminära och behöver revideras inför arbetet med 

årsplan med budget 2019-2021. Beloppen ses i förhållande till den tidigare beslutade 

ramen för respektive år. 

 Samhället har många insatser för människor med psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Denna grupp har mycket olika problematik och det finns en relativt 

stor andel som inte klarar arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättningsplats inom 

socialpsykiatrin eller LSS dagliga verksamhet. I vart fall leder inte insatserna alltid till 

förbättringar för individen. Åtminstone i ett inledningsskede, eller efter en insats inom den 

medicinska psykvården, behövs ett ställe där man kan få vara, finnas i ett sammanhang och 

hitta struktur på sitt liv. Sådan verksamhet finns på flera ställen i landet i form av ett sk 

Fontänhus. Från 2019 avsätts en miljon kronor för liknande verksamhet i Falun. 

 Kommunstyrelsens Arbetsmarknad-, integration- och kompetensförvaltning, AIK, har 

aviserat för ökade volymer både inom SFI och inom grundläggande vuxenutbildning. 

Förvaltningens budget förstärks med 2 mnkr för dessa från 2018 och framåt. 

 Under kommunstyrelsens reserv för oförutsedda behov öronmärks 3 mnkr för kostnader till 

följd av den nya dataskyddsförordningen. Vidare öronmärks 2 mnkr för 2018 för 

kvarvarande engångskostnader för bytet av kommunens digitala plattform. 

 Under kommunstyrelsens reserv för oförutsedda behov öronmärks upp till 4 mnkr för 

ökade kostnader som en följd av beslut i KS 2017-10-31 avseende ensamkommande 

flyktingbarn. Lägesrapport av faktiska volymer och nettokostnader för första kvartalet 

2018 hos AIK och socialförvaltningen lämnas till KS ledningsutskott i april 2018. 

 Kommunstyrelsens ledningsförvaltning tillförs 600 tkr under 2018 och 2019 för 

förberedelser och deltagande i det länsgemensamma projektet avseende e-arkiv. 

 Dalaflyget har aviserat om ett ökat ägarbidrag och för Faluns del handlar det om en 

kostnadsökning på 480 tkr årligen. Dessa medel har tillförts Ej förvaltningsanknuten 

verksamhet.  

 Ett samverkansprojekt mellan landstinget, länets kommuner och polisen har lämnat ett 

förslag om att inrätta tillnyktringsenheter i länet. Finansieringsansvaret föreslås delas 

mellan landstinget och kommunerna. För Faluns del handlar det om en kostnad på 333 tkr 

för 2018 och 733 tkr för 2019 och framåt. Medlen har tillförts socialnämnden. 

 Region Dalarna föreslår att kommunernas finansiering av Ung Företagsamhet ökas från 2 

kr/invånare till 4 kr/invånare från 2018. Detta innebär en ökad kostnad för kommunen med 

175 tkr. Dessa medel har tillförts Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 Myndighetsnämnden tillförs 500 tkr under 2018 och 2019 för en projektledare gällande 

Rökfria miljöer. 

 Val- och demokratinämnden tillförs 75 tkr ett valadministrationssystem för att 

kvalitetssäkra valadministrationen och minska sårbarheten. 
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 Under åren 2018-2020 överförs sammanlagt 525 tkr från Kommunstyrelsen till Kultur- och 

fritidsnämnden att användas som kommunal finansiering för evenemangen Granny Goes 

Street, Å-festen och Kulturnatten. Kultur och fritidsnämnden ska som arrangör samråda 

med kommunens evenemangslots för att dess tre evenemang ska vara en integrerad del av 

kommunens totala evenemangsutbud samt fortsätta arbetet för att involvera externa 

finansiärer och medarrangörer. Arrangemangen ska årligen följas upp och utvärderas 

tillsammans med evenemangslotsen. Senast 2020-10-01 ska en utvärdering vara gjord och 

presenteras för Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande 

inför fortsatt ramväxling. 

 

Följande ställningstaganden beaktades redan vid KF i juni 2017: 

 Barn- och utbildningsnämnden tillförs medel för uppskattade volymökningar för 2018 

motsvarande 27,5 mnkr. Vidare tillförs nämnden 3,5 mnkr för ökade hyreskostnader till 

följd av omfattande ventilationsåtgärder i flera skollokaler. Den aktuella tidplanen för 

ombyggnation av Hasselvägens förskola innebär att hyresökningen kommer att förskjutas i 

tid varför inget tillförs i nuläget. 

 Kommunstyrelsens serviceförvaltning tillförs 400 tkr för fortsatt bredbandsutbyggnad. 

 Kultur- och fritidsnämnden tillförs medel för skötseln av världsarvet motsvarande 1 mnkr. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs driftmedel motsvarande 250 tkr för nya GC-

vägar. 

 Omvårdnadsnämnden har aviserat att det planerade äldreboendet inte kommer att 

färdigställas förrän efter halvårsskiftet 2018. Nämndens budgetram minskas därmed 

tillfälligt med 5 mnkr under 2018. 

 Socialnämnden tillförs ett tillfälligt omställningsstöd på 5 mnkr under 2018 för att fortsätta 

arbetet med att minska kostnader för försörjningsstöd och placeringar. 

 

Under kommunstyrelsens ansvarsområde finns reserven för oförutsedda händelser som uppgår till 

29 mnkr för 2018. I syfte att förtydliga funktionen för reserven för oförutsedda behov, kommer 

kommunstyrelsen under 2018 att kunna fatta beslut om disponering av medel ur reserven i de fall 

där besluten innebär en åtgärd av engångskaraktär. I de fall där besluten innebär en bestående 

ramhöjning, ska beslutet även i fortsättningen fattas av kommunfullmäktige. 

 

Investeringar 2018-2022 

 

Investeringstakten har under senare år varit hög och ser fortsatt hög ut under kommande 

planeringsperiod. På kort sikt måste kommunen hantera ökande investeringsbehov i skolor, lokaler, 

park- och gatuanläggningar, men även stora demografiska förändringar. Oberoende av om detta 

sker genom att kommunen bygger i egen regi eller hyr externt påverkas nämndernas driftkostnader.  

Investeringsnivån ska inte överstiga 332,9 mnkr 2018, 437,6 mnkr 2019 och 224,6 mnkr 2020. 

Detta innebär att investeringarna under planperioden inte kan finansieras med eget kapital till 

100 procent. För att kunna hålla planperiodens höga investeringsnivå krävs att Falu kommun ökar 

sina lån i takt med att investeringarna genomförs. Lånebehovet kan begränsas om försäljning av 

fastigheter som är dåligt utnyttjade eller inte används för kommunal verksamhet genomförs.  

För åren 2021-2022 återfinns investeringsbehov för 184 mnkr 2021 och 128 mnkr 2022. Största 

enskilda posterna dessa år är skolor och äldreboenden. 

Serviceförvaltningens fastighetsinvesteringar under planperioden avser skolbyggnader såsom 

Södraskolan och färdigställande av förskoleavdelningar samt underhållsrenoveringar i ventilation 

och skolköksrenoveringar, men även nya vård- och omsorgsboenden. Planer finns även för 
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gruppbostäder inom LSS. Alternativ till egen byggnation kan vara hyreskontrakt i externa lokaler 

något som avgörs beroende på det långsiktiga behovet. 

Investeringar i Lugnetområdet byggs i det helägda bolaget LUFAB:s regi och hyrs av framför allt 

kultur- och fritidsnämnden. 

Samtliga investeringar överstigande 5 mnkr skall ha en tidplan för start och avslut, d v s när 

investeringen tas i bruk, där även betalningsflödet specificeras. Uppföljning och revidering av 

dessa planer sker i samband med ordinarie periodrapportering. 

Vid beräkning av kapitalkostnader, tillämpas den av SKL föreslagna internränta, som för 2018 

uppgår till 1,75%. Räntenivån är oförändrad jämfört med 2017. 

Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar 

inom kommunstyrelsen.  

 

  Budget Plan Plan Utanför plan 

Nämnd/styrelse 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Ledningsförvaltningen 7 350 4 485 0 0 0 

Serviceförvaltningen           

- Fastigheter 247 000 344 000 154 500 103 000 53 000 

- Övriga avdelningar 19 300 12 400 6 350 15 100 10 800 

AIK 350 0 0 0 0 

Utvecklingsområden 1 000 15 000 30 000 36 000 43 000 

Summa kommunstyrelsen 275 000 375 885 190 850 154 100 106 800 

Barn- o utbildningsnämnden 6 600 6 600 6 600 6 600 0 

Omvårdnadsnämnden 4 500 5 175 3 500 0 0 

Socialnämnden 300 300 300 300 300 

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 37 950 43 000 18 450 20 000 18 450 

Kultur- o fritidsnämnden 8 575 6 625 4 925 2 925 2 925 

Summa nämnder 57 925 61 700 33 775 29 825 21 675 

SUMMA INVESTERINGAR 332 925 437 585 224 625 183 925 128 475 

            

SUMMA EXPLOATERINGAR 269 -3 532 42 931 19 183 -67 114 
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Specificering av vissa investeringsprojekt 

Belopp i tkr. 

Nämnd Projekt 2018 2019 2020 2021 2022 
KS/Fast Ventilation & energieffektiviseringar                       35 000 45000 15 000 15 000 15 000 

KS/Fast Skolor övr larm, myndighetskrav mm 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

KS/Fast Grundskolor    0 0 0 50 000  

KS/Fast Bjursåsskolan 5 000 0 0   

KS/Fast Södra skolan  15 000 120 000 0   

KS/Fast Gymnasieskolor   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

KS/Fast Förskolor  0 5 000 45 000 0  

KS/Fast Moduler, förskola, skola 10 000 10 000 5000   

KS/Fast Förskola Enviken 10 000 25 000 0   

KS/Fast Förskola Hasselvägen                                                   23 500 0 0   

KS/Fast Matsalar och gymnastiksalar 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 

KS/Fast Köksrenoveringar    10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

KS/Fast Hälsingebacken 6 000 0 0   

KS/Fast Tillb. Risholn VoO-boende 20lgh               49 000 0 0   

KS/Fast Vård/omsorgsboende 2019 32 - 60lgh                                      15 000 80 000 35 000   

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2018 Galgberget 14 500 0 0   

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2019 4 000 14 000 0   

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2020  2 000 16 500   

KS/Fast Kontaktcenter 2 500 0 0   

KS/Fast Kulturhuset tio14 (etapp 1+2)   7 000 10 000 0   

KS/Fast Stångtjärnsstugan renovering    2 500 0 0   

KS/Fast SOS-alarm   3 000 0 0   

KS/Fast Miljöinvestering laddstationer för 
fordonsflottan, Riset 

5 000 0 0   

KS/Fast Miljöinvestering laddstationer vid 
kommunens institutioner 

5 000 0 0   

KS/SF Ny IT-plattform 5 000     

KS/SF Nytt diariesystem  3 200     

KS/SF VDN, beslut på distans 0 2 000    

KS/SF E-arkiv 2 000 2 000 2 000   

MSN Vasaparken park 1 000 14 000    

MSN Falu cykelkommun 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

MSN Masugnsbron 5 000     

MSN Skateparken etapp 3 3 000     

MSN Överdäckning Bergskolegränd 6 500     

KS/MoS Investering till följd av FÖP Falu tätort  9 000 30 000 36 000 25 000 

KS/MoS Årummet sista etappen 1 000 6 000    
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Resultaträkning 2018-2020 

 

Belopp i mnkr Budget 
2017 

Prognos 
aug-17 

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

      
Verksamhetens nettokostnad -3169,9 -3167,0 -3205,5 -3289,1 -3392,1 

 - varav pensionskostnad -192,9 -176,1 -192,9 -188,4 -204,6 
Avskrivningar -109,9 -105,0 -124,1 -137,6 -144,3 
Summa      
verksamhetens nettokostnad -3 279,9 -3 272,0 -3 329,6 -3 426,6 -3 536,3 

      
Skatteintäkter 2 826,8 2 840,0 2 826,6 2 911,6 3 024,5 

Generella statsbidrag o utjämning 516,5 499,0 565,2 587,1 587,9 

Tillfälligt statsbidrag      

Summa skatteintäkter 3 343,3 3 339,0 3 391,8 3 498,7 3 612,4 

      
Finansiella intäkter 11,5 23,0 11,5 11,6 11,6 
Finansiella kostnader -7,4 -18,0 -7,4 -10,8 -15,7 
 -varav ränta pensionsskuld -4,6 -4,6 -5,7 -6,6 -8,3 
Summa finansnetto 4,2 5,0 4,1 0,8 -4,1 

      

Årets resultat 67,6 72,0 66,4 72,8 72,0 

Finansiellt mål, 2% av skatter och utjämning 66,8 67,8 70,0 72,2 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 

 

Avstämning mot balanskrav  

Balanskravet, den av riksdagen fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen i en 

kommun, innebär att resultatet varje år skall vara positivt, d.v.s. intäkterna måste överstiga 

kostnaderna. Men ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå kommunallagens krav 

på god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att kravet på god ekonomisk hushållning kan 

anses tillgodosett när årets resultat varje år uppgår till minst två procent av skatteintäkterna och 

kommunalekonomisk utjämning. 

I enlighet med reglerna om balanskravet skall negativa resultat återställas inom tre år. Inga 

ansamlade förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat. Prognosen för 2017 pekar på att 

Falu Kommun kommer att uppnå ett positivt resultat för året.  
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Balansräkning 2018-2020 

 Budget Plan Plan 
Belopp i mnkr 2018 2019 2020 

Anläggningstillgångar 2 775,7 3 072,2 3 195,5 

Omsättningstillgångar 522,1 457,4 492,2 

Summa Tillgångar 3 297,8 3 529,6 3 687,7 

Eget kapital 1 274,4 1 347,2 1 419,2 
Avsättningar     

 -pensioner 171,0 180,7 198,6 
 -avsättning löneskatt 41,5 43,8 48,2 
 -andra avsättningar 12,0 12,0 12,0 

Summa avsättningar 224,5 236,5 258,8 
 -Långfristiga skulder 749,0 915,0 1 009,0 

 -Kortfristiga skulder 1 050,0 1 030,8 1 000,8 

Summa skulder 1 799,0 1 945,8 2 009,8 

Summa Eget kapital, 
avsättningar och skulder 3 297,8 3 529,6 3 687,7 

 

Kassaflödesanalys 2018-2020 

 Budget Plan Plan 
Belopp i mnkr 2018 2019 2020 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 66,4 72,8 72,0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 117,9 130,6 136,4 
Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

184,3 203,4 208,3 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Förändring av lager 0,0 0,0 0,0 
  Förändring av fordringar (- anger ökning av fordringar) 0,0 0,0 0,0 
  Förändring av skulder (+ ökning av skulder)  0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  184,3 203,4 208,3 

Investeringsverksamheten    

Investering i anläggningstillgångar  -333,2 -434,1 -267,6 
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -333,2 -434,1 -267,6 

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-) 112,0 166,0 94,0 
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 
Minskning av avsättningar pga utbetalningar    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 112,0 166,0 94,0 

Årets kassaflöde -36,9 -64,7 34,8 

Likvida medel vid årets början 208,1 171,2 106,5 
Likvida medel vid årets slut 171,2 106,5 141,3 

 


