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FALU KOMMUNS STYRMODELL 

– Så funkar den 
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Varför en styrmodell? 

• En tydlig modell hjälper oss att förstå hur 
Falu kommun styrs och hur allt hänger ihop. 

• Styrmodellen ser till att den politiska vilje-
inriktningen får genomslag i verksamheterna, 
att skattepengarna går till prioriterade saker 
och att visionen och målen uppnås. 
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Vår vision

• Ett större Falun, är den 
gemensamma 
framtidsbilden för Falun.

• Hållbarhetsprogrammen 
inom folkhälsa, miljö och 
tillväxt innehåller viktiga 
mål och inriktningar för 
ett hållbart Falun.
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Strategisk handlingsplan

• Strategiska handlingsplan, 
med tydliga mål för vad som 
ska uppnås under mandat-
perioden. 

• I planen står det var vi är på 
väg på lång sikt – hur vi vill 
att Falun ska se ut och kännas 
i framtiden. 
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Årsplan med budget

• Varje år gör kommun-
fullmäktige en årsplan med 
budget och resursfördelning. 

• Här står vad som ska göras 
i kommunen under nästa år.

• Den innehåller även en plan 
för ytterligare två år 
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Verksamhetsplan

• Nämnderna tar fram sina verksamhetsplaner och 
detaljerad budget för nästa år. 

• Verksamhetsplanen beskriver nämndens uppdrag, vad 
nämnden ska göra för att bidra till målen och 
resursfördelningen inom nämndens 
verksamhetsområde. 
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Aktivitetsplan

• Verksamheterna arbetar vidare med sina 
aktivitetsplaner, som beskriver de olika 
aktiviteter som planeras och som ska bidra 
till att målen uppfylls. 

• Aktivitetsplanen är till för verksamhetens 
anställda. 
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Årscykeln

• Årscykeln visar när under året saker ska 
göras. Då vet vi även när vi kan vara med 
och påverka beslut som ska fattas. 
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FALU-modellen

• Under arbetets gång återkopplar, 
utvärderar och rapporterar vi till 
nämnd och kommunfullmäktige, 
enligt FALU-modellen. 

• Med hjälp av FALU-modellen styrs 
kommunen på ett effektivt sätt. 
Uppföljningen blir en grund för 
kommande planering. 
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Och sedan börjar varvet om igen, med ny planering, 
utförd verksamhet, uppföljning och utvärdering. 


