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NÄMNDERNAS 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. 

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 den 

grundläggande och för den gymnasiala 

vuxenutbildningen, särskolan för vuxna och 

svenska för invandrare, samt även för 

integrationsfrågor och flyktingmottagandet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden består av förskola, 

grundskola, 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. 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 

I Socialtjänstens uppdrag ingår även, Lagen 

om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. 

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. 

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 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, 

4



 
 
 

 

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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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. I juni 
fattar fullmäktige beslut om årsplan med 
budget för nästkommande tre åren. Årsplan 
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med budget innehåller nämndernas ramar och 
fastställda mål och prioriteringar.  

Utifrån årsplan med budget upprättar 
nämnderna sina verksamhetsplaner med 
detaljerad budget för kommande år. I 
verksamhetsplanen presenteras nämndens 
uppdrag, nämndens bidrag till den strategiska 
handlingsplanen och resursfördelningen inom 
nämndens verksamhetsområde. 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. I slutet av 
november kan kommunens årsplan med budget 
omprövas. En omprövning ska endast göras i 
undantagsfall. 

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. 
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OMVÄRLDEN OCH FRAMTIDEN 
Den globala konjunkturuppgången har fortsatt 
under 2017 med en snabbare ökning av 
industriproduktion och världshandel än 
föregående år. Det ser även ut att bli något 
starkare tillväxt 2017 och 2018 i de länder som 
är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket 
bidrar till en starkare svensk export.  

Under första halvan i år har svensk ekonomi 
utvecklats starkare än vad som förväntades. 
Framförallt har produktionen i byggsektorn 
ökat påtagligt som en följd av att 
bostadsbyggandet ökat i snabb takt. Ökningen 
av investeringar bedöms att mattas av under 
den resterande delen av året och växer 
långsammare under kommande år.  

Den offentliga konsumtionen ökade kraftigt i 
samband med stora flyktingkrisen. 
Investeringarna andel av BNP är den högsta 
sedan början av 1990-talet där den höga 
befolkningstillväxten ställer höga krav på såväl 
bostäder som verksamhetslokaler. Även 
hushållens konsumtion bedöms att utvecklas 
starkt.  

Den fortsatta positiva utvecklingen i svensk 
ekonomi innebär att sysselsättningen och 
skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb 
takt i år och under nästa år. Arbetslösheten i 
riket bedöms mot slutet av året att gå ner till 
6,5 procent. För de efterföljande åren är 
däremot bedömningen att ökningstakten 
dämpas. 

Falu kommuns delårsrapport med årsprognos 
visar positiva resultat både när det gäller 
delårsbokslut och årsprognos. Även de 
kommunala bolagen visar på en stabil 
verksamhet med god ekonomi. 

Falun fortsätter att öka i antal invånare. I Falun 
uppgick folkmängden den 31 augusti till 
58 202 personer. Detta är en ökning med 494 
personer sedan årsskiftet (jmf +388 jan-aug 
2016).  

Uppföljningen av resultatmålen visar på 
omfattande utvecklings- och förändringsarbete 
inom flertalet verksamhetområden. Även när 
det gäller investeringar är kommunen inne i en 
fas med stort renoveringsbehov och 
nybyggnation av verksamhetslokaler. Något 

som är nödvändigt för att tillgodose framtidens 
behov hos en ökande befolkning.  

Förstudien Smart liv pågår och kommer att 
genomföras under 18 månader i Falun och 
Borlänge men med alla Dalarnas kommuner 
som målgrupp. Syfte är att identifiera de 
vägval Falun och samverkande kommuner står 
inför bland annat med avseende på nya 
smartare sätt att arbeta med mer digitalisering. 
Falu kommun har ansökt och beviljats medel 
från Region Dalarna för genomförandet. 

I linje med regionbildningen kan en ny 
kommunal samordning och organisering i form 
av ett kommunförbund komma att bli aktuellt. 
I detta bevakas Falu kommuns intressen. 

En framtidsfråga för hela kommunen är hur vi 
ska få personal att arbeta inom den offentliga 
sektorn. Det pågår flera olika arbeten som 
syftar till hur kommunen ska behålla rekrytera 
och kompetensutveckla personalen. Men också 
vilka olika kompetenser det finns behov av och 
vilka yrkesgrupper som kommer att finnas kvar 
i framtiden. Marknadsföringen av kommunens 
olika yrken måste bli bättre, för att öka 
attraktionen av välfärdsyrken. 

Utvecklingsarbeten visar även på att ökat 
samarbete mellan olika nämnders 
ansvarsområden är viktigt för att på bästa och 
effektivaste sätt tillgodose behoven. Detta är 
något som är nödvändigt eftersom de 
demografiska behoven bedöms öka snabbare 
än skatteunderlaget. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

INLEDNING 
I detta avsnitt redovisas väsentliga händelser 

uppdelade på Visionens sex perspektiv. Av-

snittet ska ge en helhetsbild av hela kommu-

nens bidrag till att uppnå visionen och vad som 

görs inom de olika perspektiven. Underlag till 

avsnittet är hämtat från nämndernas delårsrap-

porter. Vidare görs en uppföljning av resultat-

målen inom respektive perspektiv. Uppföljning 

av indikatorer till resultatetmålen återfinns i 

Bilaga 1 till delårsrapporten. 

 

UPPFÖLJNING KOMMU-
NENS RESULTATMÅL 

Kommunens vision – Ett större 
Falun 

Falu kommun har sedan 2013 en antagen vis-

ion 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-, id-

rotts- 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 ut-

vecklat 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 

somstödjer 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. 

Perspektiv på visionen 
För att nå visionen krävs ett långsiktigt arbete 

med samverkan mellan och inom flera verk-

samhetsområden. 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 
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Trygghet och välfärd 
Människors 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 med-

mänskligt bemötande och allas lika värde och 

behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, 

etnicitet, religion, sexuell läggning, könsut-

tryck eller funktionsnedsättning. Alla ska 

känna sig behövda, värdefulla och accepte-

rade. 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 upp-

växt. Barn och unga i Falun ges möjlighet att 

utifrån sina förutsättningar nå goda studiere-

sultat. Falun har väl utbyggd välfärd för att 

tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbild-

ning och egen försörjning. Kommunen samver-

kar 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 om-

vårdnad, omsorg och hälso- och sjukvård. 

Medmänsklighet och respekt ska prägla de 

insatser som görs. 

Väsentliga händelser 

God och trygg vård och omsorg 

På ett nationellt plan har översynen av social-

tjänstlagen påbörjats och Falun är inbjuden att 

vara remissinstans för två statliga utredningar 

som kan komma att påverka verksamheten; 

"På lika villkor - delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjning" och 

"Kunskapsbaserad och jämlik vård". 

Från och med 2017 justerades priset för hem-

tjänsten för att ge en bättre styrning och ökat 

inflytande för enheterna. Pga problem med 

personalkostnaderna har en riktig analys inte 

varit möjlig, men styrningen ut till enheterna 

har förenklats. Två hemtjänstgrupper har infört 

"Knoppenmodellen", ett arbetssätt inom hem-

tjänsten som syftar till mindre personalgrupper 

och därmed bättre personalkontinuitet kring 

kunden. 

Inflödet av ansökningar om bostad med sär-

skild service enligt LSS tenderar att öka, i au-

gusti 2017 fanns 15 ej verkställda beslut om 

särskilt boende vilket motsvarar drygt två 

gruppbostäder eller två servicebostäder. Daglig 

verksamhet, som utgör 30 procent av insatser-

na, och vuxenboende har länge varit de två 

största insatstyperna inom LSS. De är båda 

omfattande insatser som riktar sig till vuxna 

personer och pågår under en stor del av perso-

nens liv. Ansökningar och nya beslut om plats 

i daglig verksamhet i Falu kommun tenderar 

att öka. En ökad inströmning av ansökningar 

medför ökat behov av platser. Tidigare pro-

gnos var 15 nya beslut/år vilket nu mer pekar 

mot 20 nya beslut/år. 

Inom missbruksområdet fortsätter utvecklingen 

mot en alltmer komplex problematik hos mål-

gruppen. Det handlar allt oftare om kombinat-

ion av psykisk ohälsa/ psykiatri och beroende-

problematik samtidigt som missbruket handlar 

om blandmissbruk av olika droger, ofta in-

handlade på internet. Alltfler har svåra medi-

cinska och somatiska sjukdomar och skador av 

missbruket. Behovet av vård/ behandling på 

institution, frivilligt eller med tvång har därför 

ökat under senare år och då inte minst på grund 

av behovet av medicinsk och somatisk vård. 

Under året har dock antal vårddygn på SIS 

hem samt HVB  minskat jämfört med föregå-

ende år. Målet är att så långt som möjligt er-

bjuda stöd och behandling på hemmaplan. 

Under året har upphandling av stödboenden 

inom missbruksområdet samt särskilt boende 

inom socialpsykiatriområdet inletts via Upp-

handlingscenter. 

10



 
 
 
Inom missbruks- respektive socialpsykiatriom-

rådet (personer med psykisk funktionsnedsätt-

ning) har samverkan med landstinget inletts på 

lokal nivå genom gemensamma styrgrupper. 

Lokala överenskommelser och handlingsplaner 

ska utarbetas.  

Medarbetare inom socialpsykiatrin och LSS 

har inlett arbete utifrån SKLs Innovationsguide 

tillsammans med deltagare från landstingets 

psykiatri. Syftet är att tillsammans utarbeta 

verksamma stödinsatser för personer med 

självskadebeteende. 

Goda förutsättningar för barn och unga 

En satsning med stöd av statsbidrag och med 

inspiration av den så kallade Skottlandsmo-

dellen (även kallat "GIRFEC" (getting it right 

for every child), "Barnets fokus") har påbörjats 

inom för- och grundskolan tillsammans med 

socialtjänsten och landstinget. Syftet är att 

skapa bättre förutsättningar för att lyckas med 

varje barn och elev. Målsättningen är att hitta 

mer effektiva arbetssätt och bättre strategier för 

att kunna möta barnets och elevens behov, 

innan de utvecklas till att kräva specialiserade 

insatser och även undanröja byråkratiska och 

förvaltningssnäva hinder. Mycket av arbetet 

handlar om att stärka det stöd som kan sättas in 

i den miljö där barn och unga främst befinner 

sig och där utgångspunkten är barnhälsovår-

den, förskola och skola. 

På lång sikt bör det kunna bidra till att lev-

nadsvillkoren för barn och unga i Falun höjs 

samtidigt som färre, proportionerligt sett, bör 

få behov av specialiserade insatser. Samtidigt 

uppmärksammas Falu kommun redan nu kring 

detta arbete. På sikt bör det även kunna leda till 

att Falu kommun som attraktiv arbetsgivare 

och somvarumärke stärks och att fler vill leva 

och bo i Falun. 

Under våren anställdes 8,5 kuratorstjänster för 

att stärka det hälsofrämjande arbetet. Vidare 

har central elevhälsa tillsammans med grund-

skolan påbörjat ett arbete med att hitta gemen-

samma rutiner och strategier för att öka likvär-

digheten gällande elevhälsoarbetet inom 

grundskolan. 

I samarbete med Uppsala universitet och med 

stöd från Ljungbergsfonden har projektet vär-

degenererande styrning startat. Projektets syfte 

är att förbättra undervisningsstrategier och 

resultat, primärt, i de naturvetenskapliga äm-

nena. Utifrån givna teman träffas lärare, rekto-

rer och skolformschefer för att diskutera och 

problematisera undervisningens förutsättningar 

och genomförande. 

Kulturskolans möjligheter att nå alla elever i 

kommunen har tidigare varit begränsad ef-

tersom verksamheten varit placerad utanför 

centrala Falun i lokaler som inte varit ända-

målsenliga. Nu när etapp 1 av ombyggnationen 

av Kulturhus tio14 är klar har kulturskolan 

kunnat flytta in i nyrenoverade och anpassade 

lokaler i centrala Falun, vilket ger goda förut-

sättningar att bedriva mer verksamhet och till 

högre kvalitet. De nya lokalerna möjliggör 

också undervisning i större grupper. 

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden ska 

det under åren 2017-2019 genomföras ett pi-

lotprojekt på fritidsgården i Enviken, där bl.a. 

verksamhet för 10-12 åringar ska inkluderas. 

Två eftermiddagar i veckan bedrivs verksam-

heten för 10-12 åringar av fritidsgårdens ordi-

narie personal och ytterligare en eftermiddag i 

veckan bedrivs i samverkan med PRO Envi-

ken. 

En satsning på ungdomsstödjare har beslutats 

under året. Som en del i projektet kommer man 

se över hur arbetet kring unga med drog- och 

alkoholrelaterad problematik kan stärkas både i 

samverkan med ungdomsstödjarna och även 

med andra berörda aktörer. 

För att effektivisera placeringarna har en kvali-

tetsutvecklare anställts för att utveckla arbetet 

mot institutioner för att främja kvalitén på 

insatserna för barn och unga. Detta handlar 

både om hur tydligare krav kan ställas på utfö-

rarna samt hur kvalitén kan utvecklas genom 

exempelvis uppföljning för att få ett tydligare 

arbete kring mål och resultat med placeringar-

na. 

Under september förväntas avtalen i upphand-

lingen av konsulentstödda familjehem bli 

klara. Det kommer troligen att leda till att den 

genomsnittliga placeringskostnaden i konsu-

lentstödda familjehem blir lägre på sikt. 

Arbetet med att utveckla processer och flöden 

inom myndighetsutövningen kring barn och 

unga fortsätter för att skapa en ökad effektivi-

tet för att möta de ökade behoven. Parallellt 

görs riktade kompetensutvecklingsinsatser för 

att stärka utredningsarbete och arbetet med 

uppföljning och genomförande av insatser. 
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Delaktighet 

Under våren har medborgardialog genomförts i 

förberedelserna för ny simhall på Lugnet. Dia-

logen har genomförts i form av möten med 

fokusgrupper. 

Under våren har arbetet med att planera för 

genomförandet av de allmänna valen 2018 och 

val till europaparlamentet 2019 påbörjats. Vi-

dare har man under året tagit fram Falu dialog-

guide, som ska stödja nämnder och förvalt-

ningar i deras arbete med medborgardialoger. 

Internt stöd 

Arbetet med införande av den nya styrmo-

dellen fortsätter genom anpassad och utvecklad 

uppföljning samt aktiviteter kring förbättrad 

kalkylmodell. Implementering av nytt lönesy-

stem har och kräver fortsatt utökade resurser. 

Vissa tekniska problem med systemet medför 

att viss personalstatistik inte går att få fram, 

t.ex. sjukstatistik. Koncernövergripande aktivi-

teter mot bolagen är översynen av bolagsord-

ningar, ägardirektiv och uppföljning samt en 

utredning kring internbank. Dessa uppdrag 

kommer att vara klara under hösten. 

Resultatmål 

I Falun har alla rätt till trygghet och 

hälsa 

Väl fungerande insatser av trygg och god om-

sorg 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 med-

bestämmande. Tidiga insatser sätts in för att 

förebygga, upptäcka och behandla tecken på 

ohälsa, såsom sviktande fysisk förmåga, psy-

kisk ohälsa och missbruksproblematik. Insatser 

och metoder utvecklas för att minska sjukfrån-

varon i kommunorganisationen, med extra 

fokus på kvinnors sjukfrånvaro. 

Kommentar till resultatmålet 

Måluppfyllelsen väl uppfylld avseende kunds 

upplevelse av att personalens har tillräcklig tid 

att utföra sitt arbete och kundens möjlighet att 

påverka sin vardag. Vård- och omsorgsboen-

dena har som fokusområden måltidssituation-

en, aktiviteter och utemiljö. Alla kommunala 

vård- och omsorgsboenden har vid ett flertal 

tillfällen fått besök av olika kulturaktörer. 

För att öka måluppfyllelsen avseenden perso-

nalkontinuiteten pågår arbete enligt "Knop-

penmodellen", på två enheter, ett arbetssätt 

inom hemtjänsten som syftar till att få till 

mindre personalgrupper för att öka medarbe-

tarnas och kundens delaktighet och därmed öka 

kontinuiteten och tryggheten för kunden. Flera 

hemtjänstgrupper arbetar under hösten med att 

styra över till mindre arbetslag.  

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brott-

förebyggande arbete 

Kommunen är drivande i det brottsförebyg-

gande arbetet. Kommunen arbetar särskilt med 

sociala risker som att motverka gängkriminali-

tet, och att minska ungdomars alkohol- och 

narkotikaanvändande. Grannsamverkan bidrar 

till att skapa trygghet och minska antalet brott. 

Föreningslivet uppmanas att arbeta med integ-

ration och inkluderande verksamheter. All-

männa ordningsproblem som till exempel ska-

degörelse, nedskräpning, störande ungdoms-

gäng 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, dop-

ning och tobak. Kommunen arbetar därför med 

aktivt för att förebygga bruk och missbruk. 

Kommentar till resultatmålet 

Förebyggande och proaktivt arbete såsom 

grannsamverkan, trygghetsvandringar och 

systematiskt brandskyddarbete pågår enligt 

plan. Samverkan med andra aktörer är många 

gånger avgörande för att rätt resurser priorite-

ras på rätt ställe. Flera viktiga nätverk jobbar 

förbyggande för att minska kriminalitet, to-

baks-, alkohol- och drogmissbruk hos barn och 

unga, t.ex. Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 

Ungdomsfrågor i samverkan och Blåljusdagar-

na.  

Ett nytt koncept har testats för det drogfria 

skolavslutningsarrangemang för högstadieele-

ver som Falu kommun tidigare år har genom-

fört på Leksand Sommarland tillsammans med 

andra kommuner. I år genomfördes det i stället 

på Slättaanläggningen i samverkan med andra 

aktörer. 
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LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) är ett viktigt verktyg för att 

få kunskap om ungas situation, deras erfaren-

heter och synpunkter. Nästa undersökning 

kommer att genomföras under 2018.  

Under året har snabb upptäckt av klotter på 

våra fastigheter varit prioriterat och sanering 

har skett så snart det har varit möjligt. På de 

berörda skolorna har också vaktbolag anlitats 

för ökad rondering. Antal skadeärenden hittills 

i år är 114 stycken att jämföras med 206 styck-

en för hela 2016. Kostnadsmässigt syns en 

ökning i jämförelse med samma period föregå-

ende år. Saneringar av lokaler har ökat, där 

ingår klotter, brand, glasskador och vattenska-

dor. 

Dialogarbete har pågått inom ramen för Rädd-

ningstjänsten Dala Mitt gällande eventuell 

utvidgning. Dialogerna har skett med övriga 

medlemskommuner samt föreslagna tillkom-

mande medlemmar (Ludvika och Smedjeback-

en). Målet är att vara klar till årsskiftet. 

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 kom-

munala bolagen för att fler barn och ungdo-

mar ska kunna delta i meningsfulla kultur- och 

fritidsaktiviteter och ges kontaktytor med ar-

betslivet. 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 insat-

ser görs i förskola och skola utifrån barns och 

elevers behov av stöd. 

Kommentar till resultatmålet 

För andra året i rad beviljades Falu kommun 

statligt bidrag till kostnadsfria sommarlovsak-

tiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. 

Under hela sommaren ända fram till skolstart 

genomfördes en rad olika aktiviteter i samver-

kan med ett 20-tal föreningar och organisation-

er och tack vare projektmedlen kunde som-

markollot på Hellmansö även i år utökas från 

två till tre veckor. Jämfört med förra året hade 

såväl det antal aktiviteter som erbjöds som 

antalet aktörer fördubblats. 

Arbetet med att tydligare fokusera på barn och 

unga som idag inte är fysiskt aktiva har fortgått 

under hela våren. Den huvudsakliga aktiviteten 

har varit att i samverkan med Dalarnas Idrotts-

förbund och barn- och utbildningsförvaltning-

en verka för att starta upp skolidrottsföreningar 

på skolorna. 

Under våren har kultur- och fritidsnämnden 

beslutat om ändrade avgifter och principer för 

fördelning av föreningars tider i kommunala 

lokaler och anläggningar så att verksamheter 

för barn prioriteras på tider före kl. 20.00. 

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett främ-

jande perspektiv i syfte att förebygga ohälsa. 

Ungdomarna styr i allt större utsträckning över 

verksamheten utifrån sina önskemål och behov 

och fritidsledarna arbetar utifrån ett mer 

coachande förhållningssätt där de inspirerar 

och på olika sätt stödjer aktiviteter som bygger 

upp ungas engagemang, delaktighet och infly-

tande. 

Det är glädjande att se att samtliga utfall avse-

ende elevers självskattade hälsa är lika eller 

bättre än föregående år. Elevers självskattade 

hälsa gällande pojkar är till och med bättre än 

målsättningen för 2018. Det är realistiskt att 

anta att visionsmålet för 2020 kan uppfyllas. 

Mätningen av ökad måluppfyllese i förskolan 

visar att ingen enskild fråga har skattats under 

2.0 poäng (maximalt är 3 poäng) och ett av 

läsårets mål enligt verksamhetsplanen är där-

med uppnått. Kunskap om uppdraget, förmåga 

att samverka och pedagogisk kompetens är 

viktiga faktorer som påverkat resultatet posi-

tivt. Pedagogernas kompetens att planera, or-

ganisera och förändra verksamheten utifrån 

befintlig barngrupp bidrar också till resultatet. 
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Kommunen har aktivt valt att satsa på öppen-

vård som en åtgärd för barn och unga för att 

främja öppna insatser framför placeringar. Det 

pågår ett förbättringsarbete för att tydliggöra 

när biståndsprövad öppenvård ska tillämpas för 

att möta individers behov. 

Den genomsnittliga utredningstiden i ärenden 

som berör barn och unga är något längre i 

Falun än i jämförbara kommuner. En förkla-

ring är den tidigare höga personalomsättningen 

samt ett ökat antal orosanmälningar. Det inne-

bär att många utredningar har blivit liggande 

en tid innan en utredare har kunnat börja ut-

redningsarbetet. Olika insatser har påbörjats 

under året för att korta utredningstider genom 

att utveckla utredningsmetodik samt för att 

förbättra flödet. 

Flera av indikatorerna inom resultatmålet upp-

dateras under hösten, vilket innebär att aktuellt 

utfall saknas i delårsrapporten. Detta gör det 

svårt att göra en sammanlagd bedömning av 

måluppfyllelsen. Som framgår av ovan, pågår 

ett flertal projekt och aktiviteter med tydlig 

prioritering av barn och unga. 

Falu kommun strävar efter allas rätt till 

oberoende och egen försörjning 

Rätten till ett självständigt liv så långt möjligt, 

egen försörjning och trygghet är grundläg-

gande för individens välbefinnande i livets 

olika skeden. Förhållningssättet ska prägla 

kommunens alla verksamheter. Försörjnings-

stöd används som ett mellansteg på vägen 

ekonomiskt oberoende. 

Under perioder av försörjningsstöd hjälper 

kommunen aktivt till i kontakter med arbets-

marknad, företag, organisationer mm. Vi stöd-

jer 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 utbild-

ningsnivå. 

Falu kommun arbetar för att kompensera 

barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdo-

men minskar. 

Kommentar till resultatmålet 

Arbetsmarknadsläget i Falun är gynnsamt och 

både kostnaden för försörjningsstöd och antal 

biståndshushåll har fortsatt att sjunka under de 

senaste två åren. Under 2017 har kostnaden 

sjunkit från 5,7 mnkr per månad i januari till 

4,8 mnkr per månad i augusti och antal bi-

ståndshushåll har sjunkit från 751 i januari till 

642 biståndshushåll i augusti. 

Inom området för ekonomiskt bistånd har ut-

vecklingsarbetet fortsatt i inom ESF-projektet 

Framgången samt med arbetsförmedlingen. 

Målet är att utveckla och utöka effektiva ar-

betsmarknadsåtgärder utifrån målgruppens och 

arbetsmarknadens behov samt utifrån försörj-

ningsenheternas uppdrag. Ett strukturförslag 

till samverkansmodell har utarbetats för im-

plementering under hösten. Totalt 69 personer 

med ekonomiskt bistånd har fått stöd genom 

projekt Framgången som startade hösten 2016. 

 

 

Näringsliv och arbets-
marknad 
Näringslivsarbetet är intensivt över hela kom-

munens yta och bra relationer och täta kontak-

ter är en viktig ledstjärna. Ett växande nä-

ringsliv med hållbara företag skapar jobb som 

håller i längden och ger en stark och trygg 

utveckling av kommunen. Service och bemö-

tande till företag, entreprenörer och organisat-

ioner 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 job-

ben genom samverkan med näringslivet och 

satsningar på utbildning, infrastruktur, service 

och nya bostäder. Högskolan Dalarna ska ses 
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som en nyckelfunktion för kompetensförsörj-

ning, idéer och omvärldsanalys. 

Väsentliga händelser 

Näringslivsarbete 

Kommunikationsinsatser har påbörjats för att 

lyfta och marknadsföra insatser som görs inom 

näringslivsområdet. Till exempel har Falupod-

den blivit en allt mer angelägen kommunikat-

ionskanal och varannan vecka handlar pro-

grammen om kommunens företagare. De mest 

populära programmen lyssnas av ett par tusen 

personer.  

Företagslotsen och Mark- och exploaterings-

lotsen, kommunens samlade insats för företa-

gare, fortsätter att utvecklas bland annat med 

en informationsfilm som på ett pedagogiskt 

sätt förklarar händelseförloppet i lotsarna. 

Dessa visas på Falu kommuns webbplats och i 

sociala medier, för bästa möjliga spridningsef-

fekt till den primära målgruppen företagare i 

kommunen.  

Återkoppling till företag har trimmats, kontakt 

ska ske inom högst 48 timmar.  Som företagare 

i Falun ska man uppleva näringslivskontoret 

som en serviceorganisation som ger snabb 

återkoppling på ställda frågor. Detta är en fak-

tor kopplat till hur man som företagare upple-

ver företagsklimatet i Falun.  

Arbetsmarknad och rekrytering 

Kommunala projekt som Aspirantprogrammet 

och Breddad rekrytering är prioriterade och ska 

i förlängningen underlätta kompetensförsörj-

ning inom regionen.  

Arbetsmetoden "Hur svårt kan det va?!" som 

startade 2016 har hittills resulterat i 30 prak-

tikplatser och 30 jobb. Metoden innebär att 

kommunen samverkar med Arbetsförmedling-

en och Högskolan Dalarna i att matcha kompe-

tens utifrån arbetsmarknadens behov. Initialt 

riktades fokuset mot nyanlända men har under 

arbetets gång breddats till att innefatta all till-

gänglig kompetens i kommunen. Genom 

kommunens aktiva kompetensmäkling kan 

sökandet efter rätt kompetens effektiviseras. 

Arbetssättet har uppmärksammats av flera 

kommuner och media.  

Kommunen har under flera år haft ett tätt sam-

arbete med Yrkeshögskolan för drift-och fas-

tighetstekniker där man , genom att delta i 

skolans styrelse, tillsammans med andra fas-

tighetsägare i Falun/Borlängeområdet, har varit 

med och påverkat utbildningen utifrån kom-

munens utveckling och behov. Det har innebu-

rit att flera praktikanter s.k. LIA-elever, (lä-

rande i arbete) har tagits emot inom kommu-

nens verksamheter. Vidare har ett nära samar-

bete även påbörjats med gymnasieskolan och 

deras yrkeslinjer.  

Kostavdelningen tillsammans med gymnasie-

skolan och grundskolan har under året deltagit 

i projektet "Falu restaurangakademi" som syf-

tar till att öka antalet sökanden till gymnasie-

skolans restaurang- och livsmedelsprogram. 

Tack vare samarbetet med skolan och den lo-

kala branschen har antalet förstahandssökande 

till årets utbildning ökat rejält, från en handfull 

sökande förra året till över 25 elever i år. Dess-

sutom tilldelades projektet utmärkelsen 

ARLA:s Guldko för ett gott och utvecklande 

arbete. 

Ett omvärldsläge med ett ökat flyktingmotta-

gande, främst under 2015, påverkar kommu-

nens verksamheter och uppdrag under flera år. 

Arbetsmarknadsläget har fått nya utmaningar 

med matchning och kompetenshöjning. Även 

arbetet med arbetsgivare för att hitta ändrade 

rekryteringsvägar samt en marknadsföring av 

arbetskraftsreserven är viktigt. Arbetet till-

sammans med Arbetsförmedlingen har intensi-

fierats med t ex Delegationen Unga och Nyan-

lända till Arbete, DUNA, och Vuxenslussen. 

Kommunen kommer att behöva se över sina 

insatser kontinuerligt, för att möta dessa utma-

ningar och hitta ännu mer lösningsfokuserade 

och mer individualiserade insatser.  

Projektet Framgången, som är en samverkan 

mellan enheter och myndigheter runt personer i 

utanförskap, ligger helt rätt i linje och tid för 

att arbeta fram metoder och insatser för sam-

verkan, så att färre hamnar mellan stolarna och 

i inaktivitet på grund av att alla myndigheter 

och enheter inser att det inte är någon annan 

som har ansvaret. Samverkan mellan kommu-

nens förvaltningar och Arbetsförmedlingen har 

fördjupats och resulterat i att Vuxenslussen, en 

utvidgning av projekt Framgången, har skap-

ats. 

Skolval inom vuxenutbildning är ett nödvän-

digt arbetssätt för att nå målen med att inte 

hamna i inaktivitet och för att korta vägarna till 
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studier och arbete. Skolvalet och auktorisation-

en har resulterat i att samtliga behöriga till 

vuxenstudier har fått möjlighet att studera. 

Fastigheter och etableringar 

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med att 

förvalta och utveckla både Världsarvet, unika 

kulturmiljöer och fritidsområden såsom Lug-

net. Många av dessa miljöer bildar infrastruk-

turen för turistnäringen i vår kommun. Entre-

prenörer inom idrottsturism har etablerat sig 

inom Lugnetområdet tack vare den unika mil-

jön. Föreningslivet och privata företag har 

under första halvåret genomfört lyckade ar-

rangemang inom längdskidåkning, extrem-

sport, hästhoppning och cykling på Lugnetan-

läggningarna. 

Tillsammans med representanter från Arbets-

förmedlingen och förtroendevalda har ett stu-

diebesök till Högbo bruk genomförts. Syftet 

var att se hur man genom att samverka kring 

kulturarvet kan använda det för att på samma 

gång utveckla såväl människor som näringsliv 

och besöksmål. 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för 

företagarens villkor 

Bra relationer och täta kontakter med närings-

livet sätts i förgrunden för näringslivsarbetet. 

Bemötande och servicenivåer inom kommunen 

följs upp med nyckeltal som visar hur snabbt 

ärenden hanteras och hur processer fungerar. 

Kommentar till resultatmålet 

Utvecklingsarbete pågår avseende bättre in-

formation till näringsidkare och ökad tillgäng-

lighet. Detta sker parallellt och tillsammans 

med ett införande av Falu kommuns kontakt-

center. Utbildning för serveringspersonal har 

genomförts under året. Tillsyn av alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel fortskrider en-

ligt tillsynsplanen. 

Falu kommuns upphandlingar håller hög 

kvalitet 

Falu kommun arbetar aktivt för att vid upp-

handlingar ta fram välskrivna underlag som 

lockar fler företag, av olika storlek och karak-

tär, 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. 

Kommentar till resultatmålet 

Upphandlingscenter arbetar aktivt tillsammans 

med andra aktörer för att skapa bättre inform-

ation kring offentliga upphandlingar och hur 

dessa ska hanteras enligt LOU. Dialoger förs 

med näringslivets organisationer för att öka 

kunskaperna hos leverantörer så att de känner 

trygghet kring lämnande av anbud. En arbets-

modell för uppföljning av avtalstrohet har ar-

betats fram samt att ett gemensamt system för 

avtalshantering införs under hösten. Båda åt-

gärderna syftar till att öka avtalstroheten inom 

kommunens verksamheter. 

 

Alla får plats i Faluns arbets- och nä-

ringsliv 

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 arbets-

marknaden minskar. Kommunen arbetar indi-

vidbaserat med arbetsmarknadspolitiska åt-

gärder som leder till att unga människor som 

står utanför arbetsmarknaden efter arbets-

marknadspolitisk åtgärd alltid går vidare till 

utbildning, jobb eller praktik. 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 före-

tagande som en möjlighet till egen försörjning. 

Kommentar till resultatmålet 

Flertalet av kommunens arbetsmarknadsinsat-

ser insatser riktas mot dem som står längst från 

arbetsmarknaden och som idag uppbär försörj-

ningsstöd. Till viss del kommer det att inne-

bära att andra målgrupper inte kommer att få 
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samma stöd som tidigare. Kommunen arbetar 

aktivt med att hitta andra insatser för att fånga 

upp målgruppen som inte får samma stöd som 

tidigare, som t ex "Fontänhus" som nämns i 

Finsams förstudie gällande denna målgrupp. 

För sjuksköterskor och socionomstudenter har 

verksamheterna utsedda personer som har re-

gelbundna träffar med dem för att introdukt-

ionen och handledningen ska fungera optimalt. 

Falu kommun har av studenterna själva blivit 

utsedd till den bästa mottagare av studenter. 

För elever från gymnasiet finns en regionorga-

nisation som fördelar eleverna till de olika 

enheterna. Omvårdnadsverksamheterna tar 

emot många elever både från gymnasiets om-

vårdnadsprogram men också elever som kom-

mer via olika vuxenutbildningar och arbets-

markandsåtgärder. 

Flera av kommunens verksamheter har i likhet 

med tidigare år tagit emot feriearbetande skol-

ungdomar och tillhandahållit ett antal praktik-

platser. Förutom att ge ungdomar och personer 

som står utanför arbetsmarknaden möjlighet 

till sysselsättning och arbetslivserfarenhet är 

detta ett bra sätt att visa på spännande yrken 

inom den kommunala sektorn. 

Ungdomscoacherna stöttar också unga i deras 

väg mot att bli entreprenörer, bl.a. via möjlig-

heten att söka projektbidrag. Under året har de 

t.ex. stöttat en tredagars dansfestival och ett 

konstkollektiv-projekt samt varit samarbets-

partner i Film i Dalarnas filmkollo.  

 

 

 

 

 

 

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 fjor-

ton nationella miljömålen. Falun är trivsamt 

och hälsosamt att bo i och lockar till inflytt-

ning tack vare sin goda miljö, med ren luft, 

rent vatten och en vacker och intressant natur 

med en stor spännvidd av upplevelser. Nä-

ringslivet arbetar aktivt med omställning till 

verksamhet med allt mindre miljöbelastning. 

Väsentliga händelser 

I juni beslutade kommunfullmäktige att anta ett 

kostpolitiskt program för Falu kommun. Det 

kostpolitiska programmet är ett styrdokument 

som beskriver hur våra offentliga måltider i 

Falun ska vara. Med offentliga måltider menas 

framför allt måltider inom förskola, skola och 

äldreomsorg, men även måltider inom bl. a 

LSS boenden omfattas av programmet. Det 

kostpolitiska programmet betonar helheten 

kring måltiderna, dvs. inte enbart råvaran utan 

även miljön och pedagogiken runt måltiden 

och hur samarbetet mellan förvaltningarna ska 

skapa hälsosamma och hållbara måltider till 

nytta för Faluborna. 

En matsvinnsmätning har gjorts på några ut-

valda kök under två veckor i våras. Mätningar-

na har visat en marginell minskning och en ny 

mätning kommer att göras i höst. Kommunen 

deltar i "Kostnätverket Dalarna" som arbetar 
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med att hitta gemensamma arbetssätt för att 

sänka matsvinnet. 

AIK kommer att, i samarbete med Falu Energi 

och Vatten, göra en förstudie om möjligheten 

att skapa en kretsloppspark/återbruksgalleria. 

En återbruksgalleria kan beskrivas som en 

utökad och utvecklad Ta Till vara där man 

genom renovering, reparation och kreativt 

återbruk ger de använda sakerna nytt liv vilket 

gör att de sedan kan säljas vidare. 

I februari blev Världsarvet Falun ett av de 

världsarv som ingår i Unescos och National 

Geografics projekt World Heritage Journeys in 

Europe. 

Avverkning/gallring för nya bostäder och trev-

ligare närområden har genomförts i Lilla Käll-

viken och Galgberget. Bostadsnära skogssköt-

sel för ljusare, mer varierad och tillgänglig 

skog har bland annat genomförts i: Hästberg, 

Tiskbergsvägen, Backberget Hosjö, Hälsing-

berg, Krondiket, Tallen, Källviksbacken och 

Roxnäs. Inom Lugnets naturreservat har när-

området vid Sjulsarvsstugan röjts och de vär-

defulla kulturmarkerna vid skidsta-

dion/Sjulsarvet restaurerats.  

Översyn av torghandelstaxor och avgifter har 

skett och ska beslutas av fullmäktige under 

hösten. Försök med mobila kök på gator och 

torg har utvärderats och permanenta riktlinjer 

har tagits fram för fortsatt verksamhet. 

Underhållsåtgärder planeras löpande så att de 

lokaler som hyrs ut uppfyller de myndighets-

krav som gäller, samt att tillhandahålla en god 

inomhusmiljö för våra verksamheter. Vid in-

köp/utbyte av material, utbyggnad/ombyggnad 

av lokaler tas hänsyn alltid till hållbarhet och 

miljöpåverkan. Utomhus skall hänsyn tas till 

trygghet vid placering av bl.a. buskage och 

belysning. 

Den kvicksilverbelysning som finns kvar byts 

ut kontinuerligt och i dagsläget är ca 95% ut-

bytt. Vidare pågår åtgärder i de fastigheter som 

tidigare visade höga radonvärden. 

Ett byte av tjänstebilar till elhybrider och rena 

elbilar pågår. I dagsläget har två tjänstebilar 

bytts ut till elhybrider och beställning har skett 

för ytterligare fyra elbilar. 

Digitalisering 

Under året har samarbete mellan Barn- och 

utbildningsförvaltningen och serviceförvalt-

ningen fortsatt genom leveranser av IT-

utrustning för att bidra till digitaliseringen i 

skolverksamheten. Under läsåret 2016-17 har 

införandet av den nya pedagogiska plattformen 

G-Suite (tidigare GAFE) fortsatt. De trådlösa 

nätverken i skolarna håller på att byggas ut. En 

central kartläggning av investeringsbehov uti-

från förskolornas lärmiljöer samt prioriterade 

mål har genomförts och de mest akuta behoven 

har åtgärdats. 

Vård- och omsorgsboenden har infört mobilt 

arbetssätt som innebär att man har larm, plane-

ring och dokumentation i mobilen. "Teknik där 

det är möjligt och personligt där det behövs". 

Detta innebär ett säkrare och förenklat arbets-

sätt. Omvårdnadsförvaltningen har bistått i 

upphandlingen av tillsynskameror som genom-

förts via Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Detta 

innebär att tillsynskameror nu kan erbjudas till 

alla som, med stöd av socialtjänstlagen, be-

dömts ha behov av tillsyn. 

Arbetet med den nya digitala plattformen in-

klusive EU:s regelverk för personuppgifter och 

säkerhetsfrågor har pågått under året och platt-

formen ska införas under hösten 2017. Denna 

plattform ska ge betydligt bättre förutsättningar 

för distansarbete, videokonferenser och på så 

sätt effektivisera arbete och minska behovet av 

resande. Ny utskriftslösning är implementerad 

och fler multifunktionsskrivare införs, vilket 

minskar antalet utskrifter.  

Ett projekt har påbörjats i samarbete med Bor-

länge kommun med mål att kunna hantera 

bygglovsansökningar helt papperslöst/digitalt 1 

januari 2019. 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Falun tar, enligt nuvarande mål, ansvar för 

klimatet genom att år 2020 ha minskat utsläp-

pen av växthusgaser med 60 % sedan 1990. 

Faluns klimat- och energiprogram skärps i 

linje med klimat-avtalet i Paris. 

Kommentar till resultatmålet 

Energiuppföljningar görs löpande för att pla-

nera värme/ventilation/energiåtgärder som kan 

göra att målet på en energianvändning på 
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150kwh/kvm till 2020(nationellt mål) ska nås. 

Egenkontroller och besiktningar görs enligt 

tidplaner och behov när det gäller luftkvalitén, 

radon, asbest, ljud, akustik, ljus, fukt, städning, 

solskydd, kemiska produkter, avfall, och myn-

dighetsdokumentation. Under årets första åtta 

månader har energianvändning minskat med 

4% jämfört med samma period 2016. 

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. 

Kommentar till resultatmålet 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt 

naturreservat på lsalanäset. 

Falun präglas av goda livmiljöer 

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 mins-

kat avsevärt. Falun erbjuder också en 

hälsosam miljö genom utmärkt tillgång till 

natur på bekvämt avstånd. 

Kommentar till resultatmålet 

Arbetet med bullersaneringsplanen pågår och 

blir klar för beslut under hösten. 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer, både 

världsarv, byggnader och det öppna och le-

vande odlingslandskapet. 

Kommentar till resultatmålet 

Naturskolans pedagoger erbjuder övningar som 

är tänkta att öka elevernas kunskap och förstå-

else om naturen och hållbar utveckling. Öv-

ningarna ska samtidigt berika och stödja alla 

elevers lärande för att nå målen inom ämnena 

idrott och hälsa, fysik, matematik, geografi och 

svenska. 

Faluns historia är viktig för samhällsutveckl-

ingen och därför har Världsarvet lyfts in i både 

planering av ny inredning i Kulturhuset tio14 

och i frågor som t.ex. utveckling av en ny 

medborgarceremoni och Stora torget som mö-

tesplats. De vandringsleder som redan finns i 

Världsarvet används flitigt, vilket medfört 

behov av restaurering. Dessutom har en ny 

världsarvsled med historisk förankring tagits 

fram mellan Staberg och Lönnemossa. 

Trädgården vid Linnés bröllopsstuga har fått 

ett välbehövligt lyft vilket ökat såväl antalet 

besökare som intresset för de kulturväxter som 

finns där. 

Genom det samarbete som inletts med social-

förvaltningen kan kulturarvet användas till 

daglig verksamhet och utveckling för personer 

inom LSS, samtidigt som kulturmiljön bevaras 

och görs tillgänglig för Faluborna. 

 

 

Samhällsplanering och 
infrastruktur 
Livet och boendet i Falu kommun är både på 

landsbygden och i staden utvecklande, omväx-

lande, tryggt, säkert och sunt för ung såväl 

som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar 

sig i att organisationen i tidiga skeden av sam-

hällsplaneringen planerar för nya förskolor, 

skolor, vård- och omsorgsboenden samt äldre-

boenden. Falu kommun har en god och funge-

rande kommunikation med sina invånare. 

Faluns unika historia präglar byggnader och 

miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun 

sin speciella karaktär och identitet. Falu kom-

mun kan erbjuda en närhet till allt som behövs 

för ett bra liv och en fungerande vardag. Invå-

narna har nära till parker, grön-, och frilufts-

områden och Falun har en attraktiv levande 

stadskärna med ett brett utbud av varor, tjäns-

ter och kultur. Fler bostäder byggs både i sta-

den och på landsbygden. En aktuell översikts-
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plan med fördjupningar och stort fokus på 

långsiktig hållbarhet ger en god grund för 

fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljö-

konsekvenser vid samhällsplanering och byg-

gande av infrastruktur. 

Väsentliga händelser 

Kommunen bygger nya förskolor, skolor, vård- 

och omsorgsboenden samt äldreboenden och 

arbetar gemensamt med de olika förvaltningar-

na med att ta fram lokalprogram och lokalför-

sörjningsplaner. Samarbetet är ett led i att möta 

behoven av bostäder och lokaler i rätt tid samt 

att de blir ändamålsenliga för de som ska bo 

och vistas där.  

Planering pågår för utbyggnad av Risholnsgår-

den, för att möta det ökade behovet av fler 

boendeplatser för äldre, och beräknas vara 

klart november 2018 och ytterligare planering 

pågår för nästa vård- och omsorgsboende som 

ska vara klart 2019. Arbete pågår även för att 

se över möjligheterna att minska/ta bort kort-

tidsplatserna på Lunden och istället förstärka 

hemtjänsten så att människor kan bo kvar i sina 

hem så länge som man känner trygghet.  

I december 2016 lades fyra kommundelsbiblio-

tek ned av ekonomiska skäl. Dessa ersattes 

med bokbussturer som började i april 2017. 

Samtidigt förstärktes Bjursås och Svärdsjö 

bibliotek med fler öppet timmar och mer per-

sonal. 

Arbetet med att utveckla besöksdestinationen 

Lugnet har intensifierats och ses i ett samman-

hang med arrangemang och införande av avgif-

ter för längdskidåkning och cykling. Antalet 

cykelturister har ökat markant och de nya le-

derna kring bergbanan har blivit väldigt popu-

lära. Till följd av upprepad vandalisering har 

Vikabadet stängts. En dialog om badets even-

tuella framtid kommer att föras med Vikabyg-

dens intresseförening. 

Det nationella projektet Smart Built Environ-

ment handlar om samhällsbyggnadsprocessen 

från projektidé till förvaltning av den färdiga 

byggnaden. Allt arbete ska ske digitalt och 

även i 3D. l projektet finns representanter från 

flera olika myndigheter och det privata nä-

ringslivet. Projektet fortgår hela 2017 och en 

bit in på 2018. 

De nya driftentreprenörerna för väghållning 

har nu satt sig in i uppdraget och är väl med-

vetna om hur kommunens anläggningar ska 

skötas. Vissa inkörningsproblem finns fortfa-

rande men ett intensivt jobb läggs på att få en 

samsyn på funktionerna och säkerställa kvali-

tén.  

Beläggningsplanen går lite bättre än planerat. 

Omprioritering möjliggjorde ny beläggning av 

Seminariegatan, kompletteras n nu även med 

en omläggning av Södra Mariegatan i 2017 års 

plan. Återställningen av gamla ledningsschak-

ter har kommit långt och innan säsongen är slut 

är arbetet i fas. Egen parkregi följer tidsplanen. 

Fokus ligger på att sköta om  centrala parker, 

utsmyckningar samt förberedande arbeten inför 

flytt av växter från Stureparken. 

Arbetet med hastighetsplanerna för de mindre 

tätorterna pågår och det fysiska arbetet med 

omskyltningen kommer att starta under nästa 

år. 

Kommunikation och marknadsföring 

Kommunens kontaktcenter med syfte att för-

bättra medborgarkontakten genom "en väg in" 

till Falu Kommun har implementerats och är 

under uppbyggnad. Med ett kontaktcenter ska 

kommunen vara enklare att samarbeta med och 

till nytta för Faluborna. Servicen blir alltså 

bättre och snabbare genom att merparten av de 

ärenden som når kontaktcentret kan hanteras 

just där, medan övriga ärenden slussas vidare 

till rätt delar av organisationen och rätt perso-

ner. På så sätt påverkas också varumärket Falu 

kommun på ett positivt sätt. 

Den servicemätning avseende tillgänglighet via 

telefon och e-post genomfördes då endast 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var 

ansluten till Kontaktcenter och ändå var för-

bättringen generellt tydlig jämfört med föregå-

ende år.  Nästa mätning blir en betydligt vikti-

gare värdemätare då verksamheten då har varit 

igång längre tid med fler anslutna förvaltning-

ar. 

Resultatmål 

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 män-

niskor mitt i livet och äldre. Tätorterna förtä-

tas gradvis och erbjuder en attraktiv mångfald 
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av boendemiljöer 

som bidrar till ökad inflyttning. Falu kommun 

förenklar planarbetet så långt möjligt. Planar-

betet ska eftersträva att känsliga miljöer och 

områden med höga naturvärden bevaras och 

skyddas. Hänsyn ska tas till ekosystemtjänster. 

Kommentar till resultatmålet 

Målet om 250 nya byggrätter kommer att nås 

förutsatt att detaljplanerna för Gamla Bergs-

skolan, Sundborn och Nordvästra Myran och 

helst också för Kvarteret Rödbro blir färdiga 

och hinner vinna laga kraft under 2017. 

Det kan noteras att planarbetet i flera av de 

detaljplaner som kommunen själv tagit initiativ 

till, vilar i väntan på utredningar. De nya de-

taljplanerna för bostadsbebyggelse som initie-

rats av externa intressenter i slutet av 

2016/början av 2017 är ännu i så tidiga skeden 

i planarbetet att de inte kommer hinna slutföras 

under 2017. 

När det gäller markberedskap pågår förhand-

ling om köp av mer råmark och väntas bli klar 

i slutet på november. Kommunen har även 

förhandlat med ett flertal privata markägare 

men de större exploatörerna har varit villiga att 

betala bättre. 

Falu kommun erbjuder en god samhälls-

service 

Servicenivån för allmännyttiga tjänster är god 

i hela kommunen. Falu kommun har god be-

redskap 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 väl-

färdens verksamheter. 

Kommentar till resultatmålet 

En ny förskola (Slättaskogen) startades upp för 

att möta placeringsbehov/barnkö och tillfälliga 

avdelningar togs i bruk under våren. Olika 

ritningsförslag för en om/nybyggnation av 

förskolan Hasselvägen har tagits fram. Syftet 

är att förbättra och utöka antalet förskoleplat-

ser. Funktionsprogram för för- och grundsko-

legårdar har skapats för att främja hållbart lä-

rande. 

Barn och gamla är de som har svårast att ta sig 

till biblioteksverksamheterna. Bokbussens 

verksamhet med besök på förskolor och på 

landsbygden fungerar delvis som utjämnande 

faktor.  

Genom att införa avgifter för skidåkning och 

cykling på Lugnet har resurser kunnat flyttas 

från Lugnetanläggningarna till andra anlägg-

ningar i Falu kommun. Med landsbygden i 

fokus har resurser i första hand omfördelats till 

övriga skid- och motionsspår och i andra hand 

till övriga obokningsbara anläggningar. 

Nöjdheten med möjligheterna till inflytande 

samt nöjdheten till bemötande fortsätter att 

minska i mätningarna. Ambitionen är att i 

samverkan med olika funktioner i kommunen, 

vända trenden. 

Falu kommun ingår i DUNS (Dalanätverket för 

ungdomssamordning) vars syfte är att lyfta 

statusen på ungdomsfrågor och stärka tjänste-

män som ansvarar för ungdomsdemokratifrå-

gor i Dalarnas kommuner. Nätverket ska fun-

gera som stöd och drivkraft för de som arbetar 

med ungdomsfrågor på lokal nivå och ska 

verka för att skapa en gemensam plattform 

kring utveckling av den öppna fritidsverksam-

heten. Kommunen deltar också i samverkan 

med övriga dalakommuner, Landstinget och 

region Dalarna i arbetet för en hållbar, långsik-

tig och sektorsövergripande ungdomspolitik. 

Falu kommun har goda kommunikation-

er 

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. Till-

gängligheten i tele- och datakommunikations-

systemet är tillfredsställande i hela kommunen. 

Företag och allmänhet har en positiv upple-

velse av kommunikationerna i kommunen. Re-

sor i den samhällssubventionerade lokala och 

regionala kollektivtrafiken är tillgängliga, 

klimatsmarta och effektiva. Falu kommun stö-

der Dalabanan genom strategiska insatser. 

Kommentar till resultatmålet 

Några viktiga områden som kommunen arbetat 

med under året är bland annat infrastrukturella 

insatser i form av allmänna kommunikationer, 

vägar, bostäder, anpassning av kollektivtrafik-
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utbud, fortsatt planering av verksamhetsområ-

det Myran 

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 stimule-

rande miljöer. Falun har en levande stads-

kärna 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. 

Kommentar till resultatmålet 

I samband med arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen för Falu tätort har man tagit 

fram en kulturmiljöanalys med tillhörande 

odlingslandskapsanalys. Den fördjupade över-

siktsplanen för Falu landsbygd har påbörjats 

under perioden. Detta är viktiga strategiska 

dokument för det löpande arbetet med bygglov 

och planfrågor. 

Under många, många år har det under ett par 

veckor varje sommar bedrivits dagkollo ute på 

Hellmansö i sjön Runn. Upplevelserna, miljön 

och båtturerna till och från ön är ganska unika. 

Sedan ett antal år tillbaka är kollot dessutom 

helt kostnadsfritt för deltagarna. I samverkan 

med Kopparstaden har kommunen under 

sommaren haft aktivitetsledare i Falu tätorts 

större bostadsområden, vilket bidragit till en 

lugnare och tryggare boendemiljö. Helgen före 

skolavslutningen genomfördes festivalen Å-

festen, där den vuxna publiken bidrog till en 

lugn och trygg stadskärna. Kommunens åtta 

fritidsgårdar erbjuder trygga, drogfria, me-

ningsfulla möteplaster för ungdomar i Falu 

kommun. 

 

 

En plats för alla 
Falun har en spännande blandning av männi-

skor och subkulturer där alla får plats. Oavsett 

bakgrund, ålder eller intresse finns något för 

de flesta genom den bredd och variation som 

finns på arbetsmarknaden, men också i form av 

möjligheter inom kultur, idrott och fritid. 

Ett större Falun kräver inte bara tolerans för 

olikheter - olikheter är en förutsättning för att 

nya idéer ska födas och utvecklas. Falubornas 

kreativitet är den viktigaste resursen för att 

utveckla Falun vidare, i samverkan mellan 

högskola, näringsliv och offentlig sektor. 

Väsentliga händelser 

Bostadsbristen i kommunen berör alla mål-

grupper inom socialtjänsten och särskilt perso-

ner med svag förankring till såväl bostads-

marknaden som arbetsmarknaden och med 

begränsade eller helt avsaknad av ekonomiska 

resurser. Behovet gäller vanliga lägenheter 

med rimlig hyreskostnad men även platser 

inom stödboende och särskilt boende. Bristen 

på bostäder är kostnadsdrivande för ekono-

miskt bistånd samt köp av platser på HVB och 

stödboenden inom missbruk. Bostadsbristen 

försvårar för bostadslösa att kunna ta emot stöd 

och behandling inom öppenvård. Kostsamma 

placeringar på HVB förlängs i avvaktan på 

plats på stödboende eller egen bostad vilket 

inte är önskvärt varken för den enskilde indivi-

den eller för kommunen. Bristen på platser i 

särskilt boende inom socialpsykiatrin är också 

kostnadsdrivande för köp av platser utanför 

kommunen. Det kan också innebära kostnads-
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ansvar för plats inom sjukvården för utskriv-

ningsklara personer. Även andra grupper utan 

uttalad problematik har förväntningar på att 

socialförvaltningen borde avhjälpa deras bo-

stadsbehov 

Flera olika åtgärder pågår för att bidra till att 

lösa bostadssituationen för olika grupper. Ar-

betsmarknads, integrations- och kompetensför-

valtningen, AIK, arbetar med detta bland annat 

genom sitt bosättningsuppdrag, som handlar 

om att ordna bostad åt kommunplacerade flyk-

tingar. Bosättningsuppdraget uppnås genom 

samarbete med Kopparstaden, serviceförvalt-

ningen, andra hyresvärdar, projektet Öppna ditt 

hem samt bostäder i Högbo. Projektet Öppna 

ditt hem har pågått i två år, och hittills har 46 

nya bostäder införskaffats genom projektet och 

totalt har 92 nyanlända fått hjälp med bostad. 

Endast i år så har ca 25 bostäder införskaffats. 

Projektet avslutas i oktober 2017. 

Samhällsinformationen har genomförts på de 

språk som har haft behov av det med en vänte-

tid på max 3 månader. Kontakter med förskola 

och skola samt med SFI genomförs kontinuer-

ligt. Öppna förskola för föräldralediga nyan-

lända mammor bedrivs i samarbete med Elfs-

borg familjecentral. Verksamheten pågår under 

hela året med kort sommaruppehåll. 

"Att vara förälder i Sverige" är ett pågående 

projekt som bedrivs i samarbete med Studie-

främjandet och Rädda barnen. Medel bevilja-

des från hållbarhetsråden i början av året. fyra 

studiecirklar har startats på olika språk och tre 

planeras att starta inom kort. Studiecirklarna 

utgår från utarbetade materialet "Älskade barn" 

som handlar om hur det är att vara förälder i 

Sverige. 

Projektet "Flyktingguide i Falun" bedrivs i 

samarbete med Lugnetkyrkan. Projektet bevil-

jades medel av hållbarhetsråden i början av 

året och projektiden är två år. Nio nya flyk-

tingguider har matchats hittills i år. 

Falu Internationella Kör med syfte att integrera 

Faluborna har startats. Kultur är ett globalt 

språk som öppnar osynliga dörrar mellan män-

niskor med olika bakgrund. KreaSana - ett 

kultur och hälsoprojekt för rörelse och språkin-

lärning där medel har sökts hos Länsstyrelsen i 

samarbete med ABF och Skådebanan. Mål-

gruppen för KreaSana är nyanlända kvinnor 

med hälsostärkande insatser. 

Fyra simkurser har genomförts i samarbete 

med Kultur-och fritidsförvaltningen, AIK och 

Falusimsällskap. Det planeras för ytterligare 

tre till hösten. I samarbete med Högskolan 

Dalarnas tränarprogram genomfördes även en 

cykelkurs i sommar och det planeras ytterligare 

en till i höst.  

Naturbaserad arbetslivsinriktad aktivitet för 

personer i etableringsfas (ENA) riktar sig till 

män och kvinnor i etableringen som är i behov 

av praktisk och verklighetsanknutet stöd i sin 

språkutveckling. Projektet bedrivs av lands-

tinget men kommunens representanter har 

funnits i styrgruppen hela tiden. 

Projekt "Breddad rekrytering" syftar till under-

lätta för nyanlända att komma in på arbets-

marknaden, men ska även bidra till att trygga 

kompetensförsörjningen inom kommunen. 

Projektet fokuserar på arbetsgivarens attityd 

till ny målgrupp och ny kompetens, men även 

på att ta fram nya tjänster som kan avlasta be-

fintlig personal. Vidare ingår kompetenshöj-

ning av arbetskraftsreserven som en del i pro-

jektet. Projektet, som finansieras delvis med 

ESF medel, har hittills arbetat med att för-

ankra, förbereda och planera själva projektet så 

att deltagande enheter, inom omvårdnadsför-

valtningen och serviceförvaltningen kan på-

börja arbetet i augusti/september. 

 

 

En del av resten av världen 
Många av Faluns företag och evenemang har 

en nationell och internationell målgrupp. 

Falun har flera etablerade samarbeten på 

regional, nationell och internationell nivå. 
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Samarbetet med Borlänge är viktigt för att 

kommunerna tillsammans ska fungera som en 

sömlös region för arbete, boende, fritid och 

kultur. En gemensam kommuntäckande över-

siktsplan är ett exempel på samarbetet, men 

samverkan sker även inom många andra om-

råden. 

Ett större Falun kräver en fortsätt utveckling 

av samverkan med Borlänge i syfte att skapa 

en gemensam identitet som "FalunBorlänge". 

Tillsammans kan vi driva utvecklingen i och 

utanför regionen. 

 

Väsentliga händelser 

Flera av kommunens verksamheter är engage-

rade i projektet Participation and Voice im-

plementation i samverkan med Tsumeb, Nami-

bia. Projektet är helt finansierat av ICLD och 

pågår tom 2018. Syftet är att få ungdomar del-

aktiga i samhället genom jobb, uppmuntra 

entreprenörskap och en aktiv fritid. Parterna 

ska lära av varandras arenor för dialog, delak-

tighet och inflytande. I Falun är det Ungdoms-

slussen och Kulturskolan och i Tsumeb kom-

munens verksamhet, Art Performance Center 

och Young Achivers. Ett delområde är dialog 

mellan beslutsfattare och ungdomar. Här job-

bar projektet med LUPP för att överföra kun-

skapen om ungdomsundersökningen till Tsu-

meb och för att kunna utbyta erfarenheter av-

seende ungdomar mellan varandra. 

Inom barn och utbildningsnämnden har ett 

samarbete med Gotland, som har liknande 

struktur och till viss del samma administrativa 

system som Falun, har initierats. Syftet med 

samarbetet är att båda kommunerna skall lära 

av varandras goda exempel och undvika poten-

tiella fallgropar, med målet att uppnå effektiva 

arbetssätt. Ett studiebesök i Glasgow har ge-

nomförts för att ta del av goda exempel på hur 

"Skottlandsmodellen" fungerar i praktiken. 

Studiebesöket resulterade i insikten att Skott-

landsmodellen är genomförbar i praktiken och 

arbetet i Falun kommer att ske enligt modellen. 

Den 1 juli fick Sverige en ny lagstiftning med 

regler som rör e-cigaretter och påfyllningsbe-

hållare. Kommunen ska göra tillsyn i de buti-

ker där produkterna säljs. Gemensamma 

nämnden ATL har lämnat förslag till de ingå-

ende kommunerna att tillsynen ska ingå i Ge-

mensamma nämndens uppdrag. Kommer för-

slaget att godkännas kommer detta påverka 

handläggarna med en ökad arbetsbelastning. 

Bedömningen är att det inledningsvis inte be-

hövs någon personalförstärkning. 

 

 

 

UPPFÖLJNING FINANSIELLA MÅL 

 

Finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning 

I det finansiella perspektivet handlar god eko-

nomisk 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 be-

höva betala för det som en tidigare generation 

förbrukat. 

Mål 1. Kommunens resultat ska uppgå till 

minst 2% av skatteintäkter och kommuna-

lekonomisk 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.  

Resultatet per augusti uppgår till 164 mnkr 

vilket motsvarar 7,3 procent av skatteintäkter 

och kommunalekonomisk utjämning. Det pro-

gnostiserade resultatet för 2017 uppgår till 72 

mnkr vilket motsvarar 2,2% av skatteintäkterna 

och kommunalekonomisk utjämning. Progno-

sen är därmed att målet kommer att uppfyllas 

2017.  
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Mål 2. Soliditeten, inkl ansvarsförbin-

delse 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 generat-

ionsperspektiv bör soliditeten beräknas med 

samtliga tillgångar och skulder, även inklusive 

de pensionsskulder som intjänats av personal 

före 1998 och som inte redovisas i balansräk-

ningen. 

Frågan om pensionsskulden ska lyftas in i 

balansräkningen är under utredning och för-

slag till lagändring presenterades under våren 

2016. Om lagändringen godkänns kommer 

hela pensionsåtagandet att redovisas i balans-

räkningen från och med 2019. 

Per 31 december 2016 uppgick soliditet inkl 

pensionsskulder till -9%. 

Utfallet per augusti 2017 uppgår till -0,8% till 

följd av det höga resultatet. Resultatet, enligt 

prognosen, kommer att sjunka till helåret vilket 

kommer medföra en försämring i soliditeten.  

Mål 3. Självfinansieringsgraden, under 

en 5-årsperiod, ska vara minst 95%. 

Investeringar som görs i den kommunala verk-

samheten innebär kostnadsbelastningar över 

långa perioder. Det är därför viktigt att inve-

steringarna finansieras så att kommande gene-

rationer 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 sen-

aste fem åren, 2012-2016, uppgår till 83%. 

Per den 31 augusti är samtliga investeringar 

finansierade med medel som kommunen själv 

genererat. Självfinansieringsgraden uppgår 

därmed till 100% (motsvarar 198%) i likhet 

med perioden föregående år  

Självfinansieringsgraden för investeringar 

påverkas av delårsbokslutets goda resultat. I 

takt med att resultatet sjunker och investering-

arna ökar under hösten kommer självfinansie-

ringsgraden att sjunka.  
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DRIFTREDOVISNING 
Budget  
Det budgeterade resultatet för 2017 som kom-
munfullmäktige beslutade i november 2016 
fastställdes till 67,8 mnkr. Detta motsvarar två 
procent av skatter och statsbidrag, vilket är 
kommunens mål för god ekonomisk hushåll-
ning. Skattesatsen behölls på samma nivå som 
tidigare år. 

 

Tilldelade medel i form av driftanslag beräk-
nades utifrån upprättade tjänstekataloger med 
á-priser och volymer som grund. Den generella 
uppräkningen hölls låg, men riktade förstärk-
ningar mot ett antal nämnder med anledning av 
volymökningar och politiska ledningens priori-
teringar gav en samlad ramökning med totalt 
3,5%. 

 
 mnkr Utf ack 

Aug 2017  
Budget ack  
 Aug  2017  

Budget 
helår 2017  

Prognos 8 
helår 2017  

Avv Budg 
- Prognos 

Samtliga ansvarsnivåer 164 99 68 72 4 
Omvårdnadsnämnden -2 0 0 0 0 
Myndighetsnämnden 0 0 0 0 0 
Kultur- och fritidsnämnden -1 0 0 -1 -1 
Miljö & samhällsbyggn.nämnd 7 0 0 6 6 
Barn- och utbildningsnämnden 16 0 0 1 1 
Socialnämnden -30 0 0 -26 -26 
Revision 0 0 0 0 0 
Kommunstyrelsen 29 1 0 9 9 
     Ledningsförvaltningen 0 0 0 0 0 
     Kommundirektör 0 0 0 0 0 
     Serviceförvaltningen 13 0 0 13 13 
     AIK 10 1 0 -4 -4 
    Ej förv.anknuten verksamhet -6 0 0 -13 -13 
    Beslutsorgan 12 0 0 13 13 
Gem.nämnd Upphandlingssam-
verka 

0 0 0 0 0 

Gem.nämnd Alkoholhandläggning 0 0 0 0 0 
Val- och demokratinämnd 0 0 0 0 0 
Överförmyndaren 0 0 0 0 0 
Kommunövergripande finansiering 144 99 68 82 14 

 
  

Ekonomiskt utfall för verksamheterna januari till augusti 
2017 samt prognos för helår 2017 
Det ackumulerade ekonomiska utfallet i verk-
samheterna till och med augusti uppgår till 164 
mnkr och prognosen för helår 2017 uppgår till 
72 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budget. De 
största positiva avvikelserna mot budget finns 
hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen medan den största negativa 

avvikelsen finns hos Socialnämnden. Nämn-
dernas utfall och prognos beskrivs nedan.  
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Kommunstyrelsen 

Ledningsförvaltningen 
Årsprognosen för Ledningsförvaltningen visar 
på underskott om 0,1 mnkr. Personalkontoret 
redovisar ett underskott vilket beror på ökade 
kostnader i samband med byte av personalsy-
stem och större kostnader än beräknat för 
sommarrekryteringen på bemannings center. 
Prognosen vägs upp av Stadskansliets vakanta 
tjänster och Kommunikationskontorets lägre 
kapitalkostnader, som är en följd av framflyttat 
investeringsprojekt till 2018. Flera IT-projekt 
kommer att drivas med externa konsulter vilket 
kommer medföra ökade kostnader under året. 

Kommundirektören 
Utfall för perioden är 0,1 mnkr. Årsbudgeten 
beräknas hålla. 

Serviceförvaltningen 
Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett 
överskott på 13,3 mnkr. För året bedöms en 
positiv avvikelse mot budget på 13 mnkr. 

Inom fastighetsförvaltningen bedöms året sluta 
på en positiv avvikelse på 15 mnkr och för 
kostavdelningen bedöms en negativ avvikelse 
med 2 mnkr. It-avdelningen och serviceavdel-
ningarna bedöms sluta i nivå med budget.  

Överskottet inom fastighet uppstår till följd av 
såld mark, lägre kostnader för el och fjärr-
värme, ej verkställda utrangeringar, samt netto 
av högre hyresintäkter/hyreskostnader. För-
säljningar av fastigheter/mark hanteras inom 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
men det ekonomiska resultatet av försäljning-
arna överförs till Serviceförvaltningen förutom 
vad gäller exploateringsmark. 

Underskottet på kostavdelningen beror främst 
på att ökade råvaru-, personal- och transport-
kostnader jämfört med budget. 

AIK 
För gymnasial vuxenutbildning har vårens 
process där auktorisationen av externa utbil-
dare inleddes, medfört att det planerade antalet 
utbildningar inte kunde startas. Detta innebär 
att delårets kostnader för utbildning är lägre än 
budgeterat. Under hösten räknar vuxenutbild-
ningen att kompensera större delen av detta 
bortfall. Underskottet på Komvux är vid del-

årsbokslutet 1,6 mnkr. Prognosen på ett under-
skott på 3,6 mnkr kvarstår. 

Integration har i delårsbokslutet ett verksam-
hetsunderskott på 3,0 mnkr. Årsbudgeten är en 
negativ avvikelse med 0,6 mnkr och en resul-
tatförbättring kommer att krävas de sista 4 
månaderna. AIK håller på att se över drifts-
kostnaderna för att åstadkomma denna förbätt-
ring och bedömningen är att det budgeterade 
resultatet kommer att nås vid årsskiftet. 

Övriga delar av AIK:s verksamheter, AME och 
Arbetscenter, bedöms klara budgetmålen. 

Ej förvaltningsanknuten verksamhet 
Ej förvaltningsanknuten verksamhet beräknas 
generera ett underskott med 13,5 mnkr. Avvi-
kelsen gäller Kollektivtrafiken som enligt be-
slut, i år ska baseras på befolkningsbaserad 
fördelning av kostnaderna. Kollektivtrafikens 
budget uppgår till 100,9 mnkr för 2017 och 
prognosen beräknas hamna på 114,9 mnkr. 
Prognosen är dock osäker. 

Beslutsorgan 
Perioden redovisar ett positivt resultat om 12 
mnkr som i huvudsak består av reserv för oför-
utsedda händelser (centrala bufferten) och ej i 
övrigt upparbetade medel. 

Enligt beslut kommer reserven för oförutsedda 
händelser att utnyttjas till tilläggsfinansiering 
av ny digital plattform om maximalt 7 mnkr 
och ökad medelstilldelning till Samordnings-
förbundet Finsam Falun för 2017 om 0,2 mnkr. 

Prognosen för Beslutsorgan beräknas till ett 
överskott på 13 mnkr. 

Omvårdnadsnämnden 
Prognosen för helår hamnar på budgeterad 
nivå. Allt hårt arbete som pågått under året ger 
resultat och fortsättningsvis gör omvårdnads-
förvaltningen en prognos i balans. 

Hemtjänsten har fortsatt tufft att klara målni-
vån på 66% kundtid. Per augusti uppgår kund-
tiden till 63,2%. Timmarna för hemtjänst i 
egen regi har minskat med nästan 12 000 tim-
mar och timmarna för de privata utförarna har 
ökat med 13 000 timmar. Totalt sett är det en 
ökning på ca 1% jämfört med samma period 
förra året. 
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När det gäller vård och omsorgsboende så 
budgeteras det efter en beläggning på 98 %. 
Beläggningen per augustimånad uppgår till 
99,7%. 

Korttidsboendet Lunden gör ett negativt resul-
tat, men kostnaderna har stannat upp och resul-
tat börjar synas efter det hårda arbete som lagts 
ner för att nå en budget i balans. Bland annat 
så har den interna vikariepoolen som funnits, 
tagits bort och schemat lagts om. Utredning 
pågår för att undersöka om korttidsplatsernas 
ska vara kvar eller omvandlas till ett vård- och 
omsorgsboende. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Per sista augusti redovisar nämnden ett eko-
nomiskt resultat som är 0,6 mnkr sämre än 
budget. Främst till följd av erhållna projektme-
del som nämnden inte hade budgeterat för 
avviker intäkterna positivt med drygt 1,2 mnkr. 
Personalkostnaderna är 0,9 mnkr högre än 
budget, vilket till stor del beror på ändrat upp-
lägg kring hur personalens uttag av semester 
regleras bokföringsmässigt. Lokalkostnaderna 
avviker positivt med drygt 0,3 mnkr, vilket i 
huvudsak förklaras av att kulturskolan flyttat in 
i sina nya, större lokaler i Kulturhuset tio14 
först under sensommaren. Övriga kostnader 
avviker negativt med 1,8 mnkr, mycket bero-
ende på obudgeterade kostnader motsvarande 
ovan nämnda projektmedel, men också till 
följd av att kostnaderna för evenemang inte 
faller ut helt i takt med budget. Det sistnämnda 
påverkar periodresultatet negativt eftersom 
vidarefakturering inte skett fullt ut per sista 
augusti. Då en del större investeringar inte 
aktiverats ännu avviker kapitalkostnaderna 
positivt med 0,6 mnkr. 

Arbetet med att anpassa verksamheterna för att 
nämnden ska hålla budget fortsätter. Beroende 
på omställningskostnader prognostiseras dock 
ett underskott på 0,7 mnkr för helåret.  

Åtgärder vid underskott 
Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i 
november 2016 har nämnden i uppdrag att 
göra anpassningar i verksamheten motsvarande 
1,5 mnkr så att den organisation för fritidsgår-
dar som fanns 2016 kan behållas. Utöver det 
ska kostnader för världsarvsskötsel på 1,3 
mnkr, tillkommande kostnader avseende rid-
terapi 0,3 mnkr (utökat uppdrag), finansiering 

av nämndens kostnad för kontaktcenter på 0,6 
mnkr och 0,5 mnkr för övriga rationaliseringar 
lösas inom ram under 2017. 

Totalt sett är det 4,2 mnkr som ska hanteras för 
att hålla årets budget. I december 2016 fast-
ställde kultur- och fritidsnämnden en åtgärds-
plan där 2,4 mnkr av detta lösts. Vid nämnd-
sammanträdet i mars redogjorde förvaltningen 
för ytterligare åtgärder i linje med uppdraget 
att ta fram förslag kring resterande 1,8 mnkr. 

Målsättningen har varit att de långsiktiga åt-
gärder som beslutats ska hinna ge tillräcklig 
effekt redan under 2017. Efter åtta månader är 
dock bedömningen att det vid årets slut kom-
mer att finnas omställningskostnader på sam-
manlagt 0,7 mnkr som inte klarats inom ram. 
Det rör sig både om kostnader som till följd av 
tidsförskjutningar och uppsägningstider släpar 
med längre än beräknat, om tillkommande 
kostnader av engångskaraktär i samband med 
nedläggning eller flytt av verksamhet och om 
intäktsminskningar till följd av produktions-
bortfall i samband med flytt eller förändring av 
verksamhet. Fr.o.m. 2018 ska åtgärderna ge 
full effekt så att nämnden då har en budget i 
balans. 

Nämnden har dessutom ett uppdrag att till-
sammans med Lufab genomföra en översyn av 
fastighetsförvaltningen samt en översyn av 
hela fritidsverksamheten för att långsiktigt 
åstadkomma en kostnadsnivå som är 5 mnkr 
lägre än den nuvarande, varav 1 mnkr redan 
under 2017. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den 
Nämndens överskott för perioden om 6,6 mnkr 
beror lägre kostnader inom Trafik och Mark 
till följd av lägre vinterväghållningskostnader, 
intäkter från Falu P avseende 2016, lägre kost-
nader än budgeterat avseende vägföreningarna 
i Grycksbo och Vika , lägre kostnader för di-
ken, trummor och beläggningsarbeten. Ej för-
utsedda kostnader har uppkommit på grund av 
nytt vägräcke i Danholn samt parkeringen vid 
Rödbron.  

Inom Exploatering har en tomtförsäljning ge-
nomförts på Tallenområdet vilken inte var 
budgeterad, Hållbarhet och Planering har för-
brukat lägre kostnader bland annat på grund av 
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vakanser vilket gjort att vissa projekt ej kunnat 
genomföras. 

Prognosen för helåret är positiv avvikelse med 
6,1 mnkr mot budget, vilket främst beror på 
lägre beläggningsarbeten då beläggningen till 
vägföreningen i Grycksbo kommer att skjutas 
till nästa år, minskat vinterunderhåll, samt 
ökade parkeringsintäkter. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jämfört med budget 2017 bedöms ett positivt 
resultat på 0,8 mnkr. Resultatet per den 31 
augusti uppgår till 16 mnkr. Detta positiva 
resultat är bland annat beroende av att medel 
behövs för fler elever till höstterminen 2017 
samt att inköp av läromedel och diverse 
material kommer att ske. Förvaltningen beräk-
nar prognos på resultatet utifrån begreppet 
tjänst/verksamhet. Vissa statsbidrag kan till-
komma som påverkar intäkts- och kostnadssi-
dan men inte resultatet. 

Sammantaget har förvaltningen volymökningar 
i samtliga skolformer. 

Förskoleverksamheten beräknas ge en negativ 
avvikelse på 2,3 mnkr. Avvikelsen beror hu-
vudsakligen på ökad kostnad för barnpeng då 
det bedöms att 30 fler barn än i budget kom-
mer att finnas i den kommunala förskolan. 

Inom fritidshem-, förskoleklass och grundsko-
leverksamheten bedöms sammantaget en nega-
tiv avvikelse på 6,0 mnkr. I den kommunala 
skolan beräknas det finnas 132 fler elever och 
23 fler fritidshemsbarn. Detta ger en ökad 
kostnad för elevpeng på 5,3 mnkr. I friskolorna 
finns 11 fler elever och 13 fler fritidshemsbarn 
vilket ger ökad kostnad med 1,7 mnkr. Ökade 
intäkter för fritidshemsavgifter samt ersätt-
ningar från andra kommuner påverkar resulta-
tet positivt med 1 mnkr. 

Gymnasieverksamheten bedöms ge ett positivt 
resultat på 3,3 mnkr. Falu Gymnasium beräk-
nas hålla sin budget. Dock beräknas volymök-
ningen med 87 elever inom förvaltningen ge en 
negativ avvikelse med 6,6 mnkr för ökad kost-
nad för elevpeng. Minskade intäkter från andra 
kommuner påverkar resultatet negativt med 0,5 
mnkr. Färre elever än budgeterat har valt andra 
huvudmän. Detta inklusive lägre á-priser med-
för ett beräknat överskott på 10,3 mnkr. 

Förvaltningsgemensamt inkl. elevhälsa bedöms 
ge ett positivt resultat på 5,8 mnkr. En volym-
buffert, minskad kostnad för utförsäkrade samt 
ett beräknat överskott för Elevhälsan på grund 
av ledigheter, sjukskrivningar och vakanser är 
orsaker till överskottet. 

Socialnämnden 
Utfallet för nämnden till och med augusti upp-
går till en negativ avvikelse på 29,8 mnkr. 

Prognosen för nämnden till årets slut uppgår 
till en sammanlagd negativ avvikelse på 26 
mnkr. 

Budgeten för ekonomiskt bistånd är justerad 
för att närma sig nivån för liknande kommuner. 
Eftersom kostnadsnivån är högre än aktuell 
budget så kommer ekonomiskt bistånd att visa 
en negativ avvikelse med en prognos på 10 
mnkr. 

Inom missbruks/beroendeområdet finns en stor 
osäkerhet vad gäller behovet av vård under 
året. Prognosen för missbruksområdet totalt 
beräknas till en negativ avvikelse i förhållande 
till budget med 2,5 mnkr. 

För LSS verksamheter är prognosen för helår 
2017 en negativ avvikelse motsvarande 3,5 
mnkr. Försäkringskassans restriktivare hållning 
att beslut fattas om indragningar och minsk-
ningar av personlig assistans enligt SFB (Soci-
alFörsäkringsBalken) innebär att det blir en 
ökning av kostnaden för personlig assistans 
enligt LSS inklusive sjuklönekostnader vilket 
beräknas motsvara en negativ avvikelse med 3 
mnkr. 

Inom barn- och familjeområdet är prognosen 
en negativ avvikelse motsvarande 10 mnkr. 
Främst avser underskottet kostnader för place-
ringar på HVB- och familjehem, men även 
öppenvård för barn och unga. Verksamheten 
har även varit beroende av att använda konsul-
ter för att klara det höga trycket av orosanmäl-
ningar då verksamheten även haft vakanser.  

Under våren skedde en ökning i antalet ären-
den där barn och unga misstänks vara utsatta 
för våld eller bevittnat våld. Det är något som 
har påverkat kostnaderna för olika insatser. Det 
har även blivit allt svårare att hitta placeringar 
som möter individernas behov. Detta till följd 
av att marknaden är hårt ansträngd vilket även 
leder till prisökningar. Det visar sig t.ex. ge-

29



 
 
 
nom svårigheterna att få tillgång till platser 
inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Det är 
endast staten som får driva den formen av 
verksamhet och de ska tillhandahålla både 
akutplatser och behandlingsplatser. Under året 
har väntetiden på en akutplats varit 1-2 måna-
der och behandlingsplats ofta upp till 1 år. 
Samtidigt har priserna för dessa platser höjts. 
Väntetiden till SIS-platserna bör kunna använ-
das som en indikator för hur marknaden kring 
institutionsplaceringar ser ut. För en enskild 
individ med omfattande behov är det därför 
inte ovanligt att en årlig kostnad kan ligga på 
mellan 3 - 5 mnkr.  

Åtgärder vid underskott 
En prognostiserad negativ avvikelse på 26 
mnkr 2017 innebär en omöjlighet för social-
nämnden att klara en budget i balans. Social-
nämnden har fortsatt arbetet med effektivise-
ringar av olika verksamheter för att åtgärda 
orsakerna till budgetunderskottet. Det finns 
positiva åtgärder som börjar ge resultat i lägre 
kostnader (ekonomiskt bistånd) men samtidigt 
ökar behoven inom andra områden. Antal an-
mälningar om barn som far illa och fler barn i 
behov av placering har ökat. Även inom LSS 
ökar antal ansökningar/beslut inom samtliga 
insatser. Inom framförallt boende och daglig 
verksamhet ökar antal beslut som ska verkstäl-
las med högre kostnader som följd. 

I samverkan med ESF-projektet Framgången 
kommer projektet att mot slutet på 2017 att 
börja ta emot upp till 250 deltagare (tidigare 50 
st) löpande, som idag är i behov av ekonomiskt 
bistånd, med syfte att bidra till fler i egen för-
sörjning. 

För att minska kostnader så är en möjlighet på 
kort sikt att t ex stänga verksamheter eller av-
sluta placeringar i förtid. Detta skulle dock 
istället innebära stora sociala konsekvenser för 
Falu kommun inom en snar framtid. Ett Större 
Falun innebär även att en andel av den växande 
befolkningen kommer att behöva socialtjäns-
tens stöd och hjälp vilket visar sig redan inne-
varande år. 

Gemensam nämnd för ATL 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel visar till och med augusti 
månad ett överskott på 0,2 mkr. Överskottet är 
utfördelat på de ingående kommunerna och 

resultatrapporten visar därför ett nollresultat. 
Prognosen är ett överskott på 0,2 mkr. 

Tydligare och bättre rutiner för taxor och av-
gifter har gjort att intäkterna är något högre än 
föregående år. Kostnaderna är något lägre än 
budgeterat. 

Tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läke-
medel fortskrider enligt tillsynsplanen. Samt-
liga kommuner ska få tillsyn på sina närings-
ställen före årets slut. 

Val- och demokratinämnden 
Årsprognosen visar på ett positivt avvikelse på 
100 tkr. 

Överförmyndaren 
Perioden redovisar ett positivt resultat på 37 
tkr. Årsprognosen är att budgeten hålls. 

Ny ersättning började gälla för barn som 
kommer efter 1 juli 2017, innan dess gällde 
gamla ersättningsförordningen med återsök-
ning för faktiska kostnader gällande god man 
för asylsökande. 

Revision 
Perioden redovisar en positiv avvikelse på 89 
tkr. Årsprognosen är att budgeten hålls. 

Gemensam nämnd Upphandlings-
samverkan 
Perioden redovisar en positiv avvikelse på 240 
tkr. Årsprognosen är att budgeten hålls. 
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INVESTERINGAR 
Investeringarna under årets första åtta månader 
uppgår till netto 142 mnkr vilket innebär att 
endast 45% av årets investeringsbudget är 
förbrukad efter åtta månader. Största 
avvikelserna finns inom serviceförvaltningen 
där årets prognos pekar på att 28 mnkr av årets 
investeringsbudget inte kommer att förbrukas. 
Avvikelsen beror på förseningar i både 

projekterings- och upphandlingsfaserna på 
ventilationsprojektet på Lugnet och 
utbyggnaden av Risholnsgården. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden aviserar ett 
överskridande av investeringsbudgeten med 
23 mnkr beroende på att intäkter från 
tomtförsäljning kommer in först efter 
årsskiftet. 

Styrelse/nämnd, belopp i 
mnkr 

Nettoinvestering  
aug 2017 

Budget  
 helår 2017  

Prognos 
 helår 2017  

Avvikelse Invest 
2016 

Kommunstyrelsen            
 Ledningsförvaltningen 0,6 6,1 3,6 2,5 3,7 
 Serviceförvaltningen 102,0 238,0 209,5 28,5 157,8 
 AIK 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 
KOMMUNSTYRELSEN 
TOTALT 

102,6 244,3 213,3 31,0 161,5 

Omvårdnadsnämnden 1,4 4,9 3,5 1,4 3,4 
Kultur- och fritidsnämnden 2,1 8,4 5,7 2,7 5,6 
 Miljö & 
samhällsbyggnadsnämnden 

34,6 52,3 75,2 -22,9 44,6 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

1,4 6,6 5,6 1,0 2,9 

Socialnämnden 0,0 0,6 0,6 0,0 0,2 
      
INVESTERINGAR TOTALT 142,1 317,0 303,9 13,2 218,2 

 

Mark- och fastighetsförvärv 
Förhandlingar pågår om köp av mer råmark 
och väntas bli klar i slutet på november.  

Förskolor och Skolfastigheter 
Upphandlingen av ventilationsprojektet på 
Lugnetgymnasiet är överklagad men 
förhoppningen är att projektet kan starta i 
oktober. Utredning/projektering av Södra 
skolan och Hasselvägen förskola fortgår, beslut 
togs i KF i juni. 

Omvårdnadsboenden 
Gruppbostad Galgberget och ombyggnaden av 
Risholnsgården är ute på anbud, entreprenörer 
ska kunna utses i september. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 
Den 1 juli köptes Stångtjärnsstugan av Falu IK. 
Start av etapp 3 av skateparken skjuts till 2018 
p g a för dyrt anbud. 

Offentliga platser, gator och vägar 
Största investeringen i år är Årummet-projektet 
som hittills upparbetat 9,7 mnkr. 
Entreprenaden löper på, tidplan ser ut att hålla 
och arbetet ska vara klart i november. 
Prognosen följer budget på 18,8 mnkr. 

Projekt Resecentrum är inne på sitt slutskede. 
Skärmtak vid Knutpunkten klara, pontonbron i 
ån under järnvägen ute på upphandling. P-
platser mellan Magasinet och lokstallarna ska 
kompletteras med belysning och p-automater, 
samt p-avgränsningar under september-
oktober, därefter i full drift. 

Överdäckning av Bergskolegränd som hittills 
upparbetats med 1,1 mnkr som är budgeterat 
7,0 mnkr prognosen höjs dock till 10 mnkr. 
Utförande påbörjas under senare delen av 
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hösten och kommer att färdigställas i 
vår/sommar 2018 med Diös som part. 

Delar av huvudcykelstråket längs Stigaregatan 
byggs inom projekt Årummet. Cykelöverfarter 
längs huvudcykelstråken Svärdsjögatan och 
Promenaden iordningställs och öppnas under 
september. I centrala Falun har 18 
cykelöverfarter byggts under året. 

En upprustning av en eftersatt 
belysningsanläggning i Lumsheden pågår. 
Kommunen har även övertagit anläggningen i 
Vika för att säkerställa en god funktion. Utbyte 
till LED pågår enligt planering.  

Upphandlingen av två digitala infartstavlor 
genomfördes och samordnades med Borlänge 
kommun för att få lägre pris på tavlorna. 
Projektet fortsätter med att få tavlorna på plats 
och satta i drift, något som beräknas vara 
färdigställt i november. 

Kommunens exploateringar 
Exploateringsverksamhet handlar om att 
omvandla obebyggd eller glest bebyggd mark 
till bebyggelse för bostäder och verksamhet. 
En aktiv exploateringsverksamhet är en viktig 
förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt. 

Pågående projekt 
I Herrhagsskogen etapp 1 är 12 av 15 tomter är 
sålda, etapp 2 kommer till försäljning under 
höst (ca 20 av 30 tomter). Vidare har 19 av 21 
tomter i etapp 2 i Lilla Källviken sålts under 
perioden. Entreprenad är upphandlad och 
påbörjad i Lilla Källviken etapp 3 och i etapp 4 
pågår projektering enligt plan. På Galgberget 
har 5 av 9 tomter inom Järngränd/Svavelgränd 
sålts. 

Kompletterande exploateringsavtal är klart för 
Myran-området. Industrigatan är i det närmaste 
klar. Avtal med Trafikverket avseende 
utförande av anslutning mot cirkulationen 
kommer bli klart i september, därefter utförs 
anslutningen. Våtmarken grävs under 
vintermånaderna 2017/2018. 

Förhandling med Riksbyggen om 
markanvisningsavtal för Postenparkeringen 
pågår. 

Hittills under året har exploateringsutgifter på 
25,1 mnkr och inkomster på 8,8 mnkr 
upparbetats. De projekt som upparbetat störst 

utgifter under året är Herrhagens bostadsgator 
etapp 1, Lilla Källviken och Myran området. 
Störst inkomster under året har genererats av 
Lilla Källviken. 
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PERSONAL 

Attraktiv arbetsgivare 

Falu kommun är en stor arbetsgivare i en 

lagom stor stad med nära till allt. 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 man fördjupa sig inom ett 

område eller bredda sin kompetens. Man 

arbetar tillsammans med många andra 

yrkeskategorier och är en viktig kugge i 

kommunens roll som samhällsaktör. 

Expertstöd finns inom alla verksamheter. Det 

gemensamma förhållningssättet utgår från 

kommunens vision och formuleras: 

Till nytta för Faluborna 

Enkla att samarbeta med. 

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.  Falu kommun 

har haft en uttalad strategi om att öka 

attraktiviteten hos såväl medarbetare som 

potentiella sökande till kommunens tjänster.   

Arbetet drivs av duktiga chefer, HR-

specialister och medarbetare i organisationen 

och det har varit lyckosamt. 

Sökandeunderlaget till många tjänster är gott 

och inte mindre än tre gånger har Falu 

kommun blivit nominerade till årets 

arbetsgivare av Universum Communications. I 

år har dessutom HR-chefen blivit nominerad 

till årets personaldirektör av samma 

organisation.  

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. 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 

kommunen 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 

under våren 2017 har en ny mätning 

genomförts. När det gäller ohälsotalen har vi 

inte uppnått målen och den psykiska ohälsan 

precis som ohälsan i stort ökar i Falun precis 

som i riket och är fortsatt ett prioriterat 

område. 

Sjukfrånvaro 

 
Sjukfrånvaro 2017-08-

31 
2016-12-

31 

Total sjukfrånvaro 6,8 % 6,8 % 

Långtidssjukfrånvaro 
1
 2,7 % 2,9 % 

Sjukfrånvaro för män 4,9 % 4,8 % 

Sjukfrånvaro för 
kvinnor 

7,4 % 7,4 % 

Anställda – 29 år 5,7 % 6,1 % 

30 – 39 år 7,8 % 7,1 % 

40 – 49 år 5,9 % 6,3 % 

50 – 59 år 6,6 % 6,9 % 

60 år - 8,4 % 7,8 % 

 

 

 

 

                                                           
1 Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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Personalsammansättning 

Anställningsform = Tillsvidare & Visstid; Avtal= AB 

 

 

 

Väsentliga händelser under 
perioden 

Byte av kommunens lönesystem som skedde 

vid årsskiftet har inneburit stora utmaningar 

både för personalen som arbetar direkt i 

systemet, men även för kommunorganisationen 

i stort. Uppföljning av personalkostnader och 

sjukfrånvaro har varit bristfällig under 

perioden, vilket har försvårat arbetet för 

cheferna. Flertalet nämnder har med anledning 

av detta inte lämnat kommentarer till 

personalavsnittet.  

Kommunstyrelsen 

Personalomsättningen inom 

ledningsförvaltningen har varit ovanligt hög 

under perioden. Vakanta tjänster har inte 

tillsatts i avvaktan på organisationsöversyn och 

med vetskapen att nytt personalsystem har 

krävt utökade resurser. 

Personalkontoret har under året haft stor 

personalomsättning. Lön och system har 

behövt anställa fler personer än budgeterat på 

grund av de stora utmaningar som införandet 

av det nya personalsystemet fortsätter att 

innebära.  

Inom kostavdelningen är långtidsfrånvaron lika 

eller något högre för 2017 jämfört med 2016. 

Även korttidsfrånvaron har ökat. En av 

anledningarna är att det under lång tid varit 

brist på vikarier. Åtgärder vidtas för att komma 

i från detta, såsom teambuildning som syftar 

till en ökad samhörighet, flexibilitet och 

möjlighet att variera sina arbetsuppgifter i 

geografiska team. För detta arbete har 

avdelningen beviljats kostnadstäckning för 

större delen av merkostnaden via Kommunals 

kompetensmedel. Dessutom ökas antalet 

medarbetare som arbetar i pool samt 

användandet av företagshälsovården. 

Uppdraget med utökat städ i för- och 

grundskolan har inneburit att 

serviceavdelningen har haft en löpande 

rekryteringsprocess under året. Behovet för att 

täcka det utökade uppdraget är i 

storleksordningen ca 10 personer. 

I samband med en omstrukturering av 

serviceförvaltningens organisation som trädde i 

kraft 2017-09-01 slogs kost, service och 

fastighetsdrift samman i en gemensam 

avdelning. Organisationsförändringen kommer 

att förstärka kost och serviceavdelningarnas 

samarbete med fastighetsdrift och kommer att 

öka serviceleveransen till förvaltningens 

kunder och i förlängningen "För Falubornas 

bästa". I samband med detta har flera 

verksamheter samlokaliserats. 

Kompetensförsörjningsplan för AIK med fokus 

på 2025 och 2035 håller på att utarbetas i 

samarbete med personalkontoret. I samarbete 

med PREVIA har de förebyggande och 

främjande insatserna dominerat och insatser på 

både individ- och gruppnivå genomförts. 

Socialnämnden 

Vad gäller sjukfrånvaron ökade den under 

2016. Förvaltningen har under 2017 därför haft 

ett ökat fokus på att arbeta med faktorer som 

skapar friska arbetsplatser. 

Under året har antal anställda fortsatt att öka. 

Främst är det LSS-sektionen som har ökat 

antalet anställda med 22 st. Det beror till stor 

Medeltal anställda 

 

2017-08-31 

Medeltal 

anställda 

 

Varav 

män 

 

Varav 

kvinnor 

2016-12-31 

Medeltal 

anställda 

 

Varav 

män 

 

Varav 

kvinnor 

Kommunen 4448 1034 3414 4430 989 3441 

Kommunstyrelsen 678 243 435 645 324 411 

Myndighetsnämnden 25 13 12 26 13 13 

Miljö & Samhälls-

byggnadsnämnden 

 

79 

 

38 

 

41 

 

82 

 

37 

 

45 

Kultur & fritidsnämnden 164 73 91 160 72 88 

Barn & utb. Nämnden 1726 390 1336 1727 373 1354 

Socialnämnden 661 145 516 625 135 490 

Omvårdnadsnämnden 1119 134 985 1164 125 1039 
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del på öppnandet av de två nya boendena 

Kopparvägen och Glimmerstigen. Då behovet 

av fler boenden och daglig verksamhet är stort 

inom LSS förväntas ökningen av antal 

anställda fortsätta att öka de kommande åren. 

Förvaltningen arbetar efter tidigare fastställd 

kompetensförsörjningsplan. Utmaningarna 

finns framförallt på myndighetssidan. Inom 

barn och familjesektionen har 

kompetensförsörjningssituationen gällande 

socialsekreterare förbättrats. Det upplevs som 

något lättare att rekrytera och behålla personal 

vilket indikerar på att förvaltningens aktiviteter 

inom kompetensförsörjningsområdet har varit 

framgångsrika.  

Inom LSS-sektionen råder för närvarande en 

ansträngd situation på enhetschefssidan med 

flera långtidssjukskrivningar under året. På 

myndighetssidan inom LSS-sektionen är 

situationen stabil med låg personalomsättning.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Periodens utfall och helårsprognos 
Kommunens resultat för perioden januari till 

augusti 2017 hamnar på 164 mnkr.  

Prognosen för helår visar ett positivt resultat på 

72 mnkr vilket är 4 mnkr högre än budget. 

Detta trots att prognosen för nettokostnaden är 

högre än budget. Skattintäktsprognosen per 

augusti visar en positiv avvikelse på 13 mnkr 

jämfört med budget.  

 Utfall  
2017-08-31 

Utfall  
2016-08-31 

Prognos 
2017-12-31 

Budget 2017-
12-31 

Verksamhetens intäkter 433 418 477 449 

Verksamhetens kostnader -2 443 -2 333 -3 644 -3 604 

Avskrivningar -70 -64 -105 -107 

Verksamhetens nettokostnader -2 080 -1 979 -3 272 -3 262 

     

Skatteintäkter 1 888 1 817 2 840 2 827 

Generella statsbidrag och utjämning 352 324 499 499 

Finansiella intäkter 18 32 23 27 

Finansiella kostnader -14 -12 -18 -23 

Periodens resultat 164 182 72 68 

Verksamhetens intäkter och 
kostnader 

Verksamhetens intäkter uppgår till 433 mnkr, 

vilket är en ökning med 15 mnkr eller 

4 procent jämfört med samma period 

föregående år. Ökningen beror främst på ökade 

intäkter för taxor och avgifter samt försäljning 

av verksamhet samt att det i år finns en 

realisationsvinst på 2,8 mnkr avseende 

markförsäljning till Falu vildvattenspark i 

Främby. Erhållna bidrag har minskat med ca 

3 mnkr jämfört med perioden föregående år, 

bidraget från migrationsverket har minskat 

med 23 mnkr medan bidragen från skolverket, 

socialstyrelsen, övriga statliga myndigheter 

samt EU bidrag har ökat jämfört med samma 

period föregående år.  

Verksamhetens kostnader uppgår till 

2 443 mnkr, vilket är en ökning med 144 mnkr 

eller 6 procent jämfört med samma period 

föregående år.  

Kommunens personalkostnad inklusive 

pensionskostnader, har ökat med cirka 60 mnkr 

till 1 410 mnkr jämfört med perioden 2016, 

vilket innebär en ökning på 4 procent. 

Personalkostnaderna utgör 58 procent av 

verksamheternas kostnader. Kommunens totala 

personalkostnader hamnar ca 50 mnkr högre än 

budgeterad kostnad och helårsprognosen visar 

ca 33 mnkr högre personalkostnader än 

budgeterat.  

I personalkostnaderna ingår pensionskostnaden 

inklusive löneskatt med 113 mnkr jämfört med 

91 mnkr föregående år. Avskrivningar på 

anläggningstillgångar uppgår för perioden till 

54 mnkr vilket är 6 mnkr högre än perioden 

föregående år till följd av ökade 

anläggningstillgångar. Övergången till 

komponentavskrivning har hittills sänkt 

avskrivningskostnaderna något för äldre 

anläggningar, samtidigt som nya anläggningar 

får högre avskrivningar.eckling 2016 2015 

Skatteintäkter och utjämning  

Periodens skatteintäkter och utjämning uppgår 

till 2 240 mnkr, vilket är en ökning med 

99 mnkr eller 4,6 procent jämfört med samma 

period 2016. Prognosen för helår pekar på att 

skatteintäkter och utjämning kommer att bli 

13 mnkr högre än budgeterat. 

Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa 

likvärdiga förutsättningar för kommuner att 

genomföra det åtagande som en kommun har, 

oavsett inkomstförhållanden och strukturella 

kostnadsskillnader. Under årets åtta månader 

har kommunen fått 260 mnkr i 

inkomstutjämningsbidrag. Utjämningssystemet 

för LSS-kostnader innebar ett bidrag på 

2 mnkr. Från och med 2008 redovisas intäkter 

för kommunala fastighetsavgifter separat i 
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kommunens redovisning. Dessa uppgår för 

perioden till 73 mnkr (70 mnkr). Bidrag från 

kostnadsutjämningssystemet uppgick till 5 

mnkr (8 mnkr). Kostnadsutjämningen ska 

utjämna för strukturella kostnadsskillnader för 

förhållandena i Falun jämfört med riket. 

Finansiella intäkter och kostnader  

Utfallet för finansiella intäkter uppgår till 18 

mnkr (32 mnkr). Utfallet följer budget. 

Ränteintäkterna för de förmedlade lånen är 

lägre än budgeterat med 2 mnkr. Avvikelsen 

balanseras med motsvarande post på 

kostnadssidan. Falu kommuns helägda 

kommanditbolag Förvaltningsbolaget 

Högskolefastigheten Lugnet KB, som äger och 

förvaltar högskolan, redovisar ett positivt 

resultat för perioden med 2,2 mnkr. Resultatet 

bokförs i Falu kommun (komplementär). 

Helårsprognosen för de finansiella intäkterna 

blir en negativ avvikelse med 4 mnkr. 

Utfallet för finansiella kostnader uppgår till 14 

mnkr (12 mnkr), vilket är 1 mnkr lägre än 

budget. Räntekostnaderna för de förmedlade 

lånen är lägre än budgeterat med 2 mnkr.  

Räntebudgeten för de egna lånen bygger på att 

Falu kommun investerar enligt plan vilket inte 

skett. Investeringstakten har varit lägre och 

därmed blir lånestocken lägre. Lånestocken 

uppgår per 2017-08-31 till 50 mnkr. Prognosen 

för helåret är att lånestocken förblir 

oförändrad. Helårsprognosen för de finansiella 

kostnaderna blir en positiv avvikelse med 

5 mnkr. 

Balanskravsutredning  
Enligt kommunallagen krävs att kommunens 

ekonomi ska vara i balans, det vill säga att 

årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om 

kostnaderna för ett visst räkenskapsår 

överstiget intäkterna, ska det negativa 

resultatet regleras och det redovisade egna 

kapitalet enligt balansräkningen återställas 

under de närmaste följande tre år. 

Kommunen har ett positivt prognostiserat 

resultat efter balanskravsjusteringar på 69,3 

mnkr kronor och inget balanskravsresultat som 

behöver återställas.  

  

Kommunkoncernens utfall 
och helårsprognos  
En sammanställd redovisning för 

kommunkoncernen presenteras endast i 

årsredovisningen. Per augusti 2017 presenteras 

en sammanställning av balans- och 

resultaträkning för bolagen som ingår i 

kommunkoncernen under avsnittet 

Kommunkoncernen. 

I kommunkoncernen ingår förutom Falu 

kommun även följande enheter: 

Falu Stadshus AB, med dotterbolagen Falu 

kommuns förvaltning AB, Lugnet i Falun AB, 

Falu Energi & Vatten AB (koncern) samt 

Kopparstaden AB (koncern) 

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 

Lugnet KB 

Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunförbund 

med 44,3% 

För mer utförlig information om bolagens 

utfall och prognos, se bolagens 

verksamhetsberättelser i avsnittet 

Kommunkoncernen. 

  

 

 2017   
(prognos) 

2016  

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

72,0 115,6 

Avgår: samtliga 
realisationsvinster 

-2,7 -0,3 

Årets balanskravsresultat 69,3 115,3 
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Resultaträkning 

 
(Belopp i mnkr)  Not Utfall 

2017-08-31 

Utfall 

2016-08-31 

Prognos 

2017-12-31 

Budget 

2017-12-31 
             

                    
Verksamhetens intäkter  2 433 418 477 449              
Verksamhetens kostnader  3 -2 443 -2 333 -3644 -3604              
Avskrivningar   -70 -64 -105 -107              
Verksamhetens nettokostnader   -2 080 -1 979 -3 272 -3 262              
                    
Skatteintäkter  4 1 888 1 817 2840 2827              
Generella statsbidrag och utjämning  5 352 324 499 499              
Finansiella intäkter  6 18 32 23 27              
Finansiella kostnader  7 -14 -12 -18 -23              
Periodens resultat    164 182 72 68              
                    
Periodens resultat inkl upplösning   164 182 72 68              
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Balansräkning 

(Belopp i mnkr)  Not 2017-08-31 2016-12-31 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  8 2 2 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  9 1 643 1 566 

Maskiner och inventarier  10 102 110 

     

Finansiella anläggningstillgångar  11 617 669 

     

Summa anläggningstillgångar   2 364 2 347 

     

     

Omsättningstillgångar     

Förråd  12 2 2 

Fordringar  13 263 350 

Kassa och Bank  14 235 207 

Summa omsättningstillgångar   500 559 

Summa tillgångar   2 864 2 906 

     

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

     

Balanserat resultat  15 1 208 1 064 

Balanserat resultat, reservering   - 26 

Årets resultat inklusive återförd reservering                                                        164 118 

Summa eget kapital   1 372 1 208 

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser  16 193 192 

Andra avsättningar  17 12 12 

     

Skulder     

Långfristiga skulder  18 687 741 

Kortfristiga skulder  19 600 753 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   2 864 2 906 
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(Belopp i mnkr)  Not 2017-08-31 2016-12-31 

 

Panter och ansvarsförbindelser 

  

  

     

Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 

     

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 

eller avsättningarna 

  

1 391 1 418 

 

Ansvarsförbindelser 

  

  

Övriga ansvarsförbindelser   3 439 3 662 

Summa panter och ansvarsförbindelser  20 4 830 5 080 
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Kassaflödesanalys 

(Belopp i mnkr)  Not 2017-01-01 

-2017-08-31 

2016-01-01 

-2016-08-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   164 182 

     

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     

Av- och nedskrivningar   70 64 

Gjorda avsättningar   1 4 

Ianspråktagna avsättningar   - -36 

     

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -5 -4 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

  

230 210 

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   99 21 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -164 -49 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   165 182 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar   -139 -121 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   3 - 

Investering i finansiella anläggningstillgångar   53 -13 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -83 -134 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån   - 50 

Övrig ökning/minskning av långfristiga skulder   -4 - 

Amortering av långfristiga skulder   -50 -2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -54 48 

     

Årets kassaflöde   28 96 

Likvida medel vid årets början   207 143 

Likvida medel vid årets slut  14 235 239 
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Noter 

(Belopp i mnkr) 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 

gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.  

 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom att endast externa verksamhetsintäkter 

och verksamhetskostnader redovisas i resultaträkningen från och med 2016.  

 

Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 

minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 

 Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur under avsnittet "Företag i den 

sammanställda redovisningen".  

 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig 

konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna kapitalet i 

dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av dotterbolagens räkenskaper som 

tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner 

mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.  

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på 

latent skatt (22 procent) och eget kapital (78 procent). 

Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala redovisningslagens 

räkenskapsscheman är följande: 

- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter. 

 

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, 

Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper 

mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den 

sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

 

 Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr.  
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INTÄKTER 
Redovisning av skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 

rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari 

som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med X tkr. 

 

 

Redovisning av intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2010 upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas 

respektive nyttjandeperiod.  

 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I 

koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats 

intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrningen avser, ränteintäkter i enlighet 

med effektiv avkastning samt erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. 

 

KOSTNADER 
Avskrivning maskiner och inventarier 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 

konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

 

En samlad bedömning av nyttjandeperiod för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 

på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas: 3,5,10,20,33 år 

 

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningningstillgångar 
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning för kommunens förvaltningsfastigheter, vilket 

motsvarar ca 55 % av alla anläggningstillgångar. Avskrivningarna beräknas då separat för 

komponenter där skillnaden i förbrukningen bedömts var väsentlig.  

För fritidsanläggningar, gator och vägar används fortfarande linjär avskrivning för hela 

anläggningarna. Avskrivning görs då för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 

baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.  

Avskrivningsmetod - komponentavskrivning 

Komponenter har beräknats separat på större byggnader inom respektive fastighet. Byggnaderna består 

av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 

Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. 

Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.  

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen 

påbyggnader: 

· Stomme, 50 år 

· Stomkompletteringar., innerväggar, m.m., 20-40 år 

· Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm, 20-40 år 

· Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm, 20-30 år 

· Inre ytskikt, maskinell utrustning mm, 10-15 år 

  

43



 
 
 

 

Avskrivningsmetod- linjär avskrivning 

På fritidsanläggningar, gator och vägar tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp 

varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.  

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. En samlad 

bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på 

den närmast lägre avskrivningstiden. 

Individuella bedömningar av nyttjandeperioden kan förkomma, vilken därmed kan avvika från 

kommunens normala avskrivningstider. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar).  

Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare.  

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och 

immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

 

Långfristiga skulder 
Kommunen har, i avsikt att sprida ränterisken i lånestocken, löpande förfall av externa lån, vilket 

innebär att lånen sätts om regelbundet med relativt korta intervall. 

Lån som ska sättas om betraktas som långfristiga. Endast lån som inte kommer att sättas om har i 

redovisningen hanterats som kortfristiga. Från och med 2015 redovisas upplåning i form av finansiell 

leasing bland långfristiga skulder.  

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som kommunen erhållit från och 

med 2010 redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder. Intäkterna resultatavräknas i 

takt med att berörda anläggningar skrivs av. 

 

Avsättningar 
Avsättningar har skett med de maximala skadestånd som kan komma att belasta kommunen i de 

rättvisetvister som är väckta mot kommunen. Kostnaderna kan komma att bli lägre när tvisterna är 

behandlade i aktuella rättsinsatser.  

 

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.  

Pensionsåtaganden för anställda i företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 

 

 För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid 

bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att 

ske. 

 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt 

att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 

 

I 2010 års bokslut gjordes reservering för delar av pensionsåtagandet, vilket intjänades före 1998, 

inom kommunens eget kapital. Reserveringen är avsedd att täcka delar av kostnadsökningen för den så 

kallade "bromsen" under kommande år.  
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

 2017-08-31 2016-08-31 

   

Försäljningsintäkter 24 27 

Taxor och avgifter 78 72 

Hyror och arrenden 55 54 

Bidrag 197 200 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 73 63 

Exploateringsintäkter 4 2 

Realisationsvinst 3 - 

Övriga intäkter - - 

Summa 434 418 

   

   

Not 3 Verksamhetens kostnader 

 2017-08-31 2016-08-31 

   

Löner och sociala avgifter -1 297 -1 259 

Pensionskostnader -113 -91 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -6 -6 

Bränsle, energi och vatten -35 -35 

Köp av huvudverksamhet -484 - 

Lokal och markhyror -111 -110 

Lämnade bidrag -112 -112 

Övriga kostnader -285 -720 

Summa -2 443 -2 333 

  

 

Not 4 Skatteintäkter 

 2017-08-31 2016-08-31 

   

Preliminär kommunalskatt 1 898 1 830 

Preliminär slutavräkning innevarande år -15 -11 

Slutavräkningsdifferens föregående år 5 -2 

Summa 1 888 1 817 
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

 2017-08-31 2016-08-31 

   

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 261 237 

Kostnadsutjämningsbidrag 5 8 

Regleringsbidrag/-avgift - -1 

Generella stadsbidrag 12 8 

LSS-utjämning 2 2 

Kommunal fastighetsavgift 73 70 

Summa 353 324 

  

 

Not 6 Finansiella intäkter 

 2017-08-31 2016-08-31 

   

Utdelning på aktier och andelar 2 15 

Borgensavgifter koncernbolag 7 8 

Ränteintäkter från koncernbolag 8 9 

Ränteintäkter på likvida medel - - 

Övriga finansiella intäkter - - 

Summa 17 32 

  

 

Not 7 Finansiella kostnader 

 2017-08-31 2016-08-31 

   

Räntekostnader -10 -1 

Räntekostnader på förmedlade lån - -9 

Ränta på pensionsavsättningar -4 -1 

Övriga finansiella kostnader - -1 

Summa -14 -12 
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärden 14 14 

Årets förändringar   

- Försäljningar och utrangeringar - -1 

- Omklassificeringar - 2 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 15 

   

Ingående avskrivningar -12 -13 

Årets förändringar   

- Försäljningar och utrangeringar - 1 

- Årets avskrivningar - -1 

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 -13 

   

Utgående restvärde enligt plan 2 2 

  

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärden 2 873 2 704 

Årets förändringar   

- Periodens anskaffningar 120 179 

- Försäljningar och utrangeringar -15 -22 

- Omklassificeringar till gatukostnadsersättning - 12 

- Omklassificeringar till inventarier - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 978 2 873 

   

Ingående avskrivningar -1 387 -1 328 

- Försäljningar och utrangeringar 12 17 

- Omklassificeringar - - 

- Årets avskrivningar -54 -76 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 429 -1 387 

   

Ingående nedskrivningar -42 -42 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -42 -42 

   

Pågående nyanläggningar   

Ingående balans 122 113 

- Utgifter under året 142 219 

- Under året genomförda omfördelningar -127 -209 

Utgående balans 137 123 

   

Utgående restvärde enligt plan 1 643 1 567 
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Not 10 Maskiner och inventarier 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 388 390 

Årets förändringar   

- Försäljningar och utrangeringar -44 -31 

- Omklassificeringar 7 29 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 351 388 

   

Ingående avskrivningar -278 -286 

Årets förändringar   

- Försäljningar och utrangeringar 44 30 

- Avskrivningar -15 -21 

Utgående ackumulerade avskrivningar -249 -277 

   

Ingående nedskrivningar -1 - 

Årets förändringar   

- Årets nedskrivningar - -1 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 

   

Utgående restvärde enligt plan 101 110 
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Aktier i koncernföretag 29 29 

Övriga aktier och andelar 4 4 

Långfristig fordran och utlåning koncern 583 636 

Bostadsrätter - - 

Summa 616 669 

  

 2017-08-31 2016-12-31 

Aktier, andelar, bostadsrätter 
Övriga aktier och andelar 

  

Övriga aktier 0,6 0,6 

Andelskapital i Dala Vindkraft EF 2,3 2,3 

Andelskapital i Kommuninvest EF 1,6 1,6 

Summa 4,4 4,4 

   

Aktier i koncernföretag: 

Falu P 0,1 0,1 

Falu Stadshus AB 0,5 0,5 

Dala Airport AB 3,5 3,5 

Visit Södra Dalarna AB 0,1 0,1 

Västra Falun Fastighets AB 0,1 0,1 

Skid-VM i Falun 2015 AB 14,9 14,9 

Frauenzimmer AB 10,0 10,0 

Summa 29,2 29,2 

 

Långfristiga fordringar: 
Utlämnade lån, Trafikverket - 50,0 

Utlämnade lån, Övriga 10,3 10,3 

Utlämnade lån, koncernföretag 573,0 576,0 

Fastighetsnät/Stadsnät - - 

Övriga långfristiga fordringar - - 

Fordran Grundledningen HB - - 

Reversfordran Lennheden Vatten AB - - 

Investeringsmoms att jämka - - 

Värdereglering långfristiga fordringar -0,6 -0,6 

Summa 582,7 635,7 

 

Bostadsrätter 0,2 0,2 

Summa 0,2 0,2 

   

Summa 616,5 669,5 
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Not 12 Förråd m.m. 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Förråd - - 

Exploateringsmark 2 2 

Summa 2 2 

  

 

Not 13 Fordringar 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Kundfordringar 17 70 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 134 124 

Mervärdeskattefordringar 19 29 

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 32 54 

FH Lugnet KB, resultatandel 18 16 

Skatteintäkter 40 51 

Tomtlikvider 1 5 

Övriga kortfristiga fordringar 2 2 

Summa 263 351 

  

 

Not 14 Kassa och bank 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Kassa - - 

Bank 2 4 

Koncernkonto 233 204 

Summa 235 208 

  

   

Koncernkonto i Swedbank 

Falu Kommun 151 139 

Falu Energi & Vatten 25 52 

AB Falu Elnät 13 2 

Kopparstaden AB 101 56 

Falu Stadshus AB 5 -1 

Falu Kommuns Förvaltning AB -4 -5 

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB -27 -29 

Västra Falun Fastighets AB -2  

Lugnet i Falun AB 18 -10 

Totalt tillgodohavande 280 204 
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Not 15 Eget kapital 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Eget Kapital   

Ingående eget kapital 1208 1 064 

Reservering för pensionskostnader "Bromsen" - 29 

Ianspråktagande reserv pensioner "Bromsen" - -3 

Återföring reservering pensionskostnader - 3 

Årets resultat 164 116 

Utgående eget kapital 1 372 1 208 

   

Årets resultat inklusive återförd reservering 164 118 

  

 

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Pensionsbehållning 1 1 

Förmånsbestämd/kompl pension 132 128 

Särskild avtalspension 1 1 

Visstidspensioner 11 11 

Pension till efterlevande 2 2 

PA-KL Pensioner 8 12 

Summa pensioner 155 155 

   

Löneskatt 38 38 

Summa avsatt till pensioner 193 193 

   

Antal visstidsförordnanden   

Politiker 8 8 

Tjänstemän 24 34 

   

Ingående avsättning 192 180 

   

Nya förpliktelser under året   

Nyintjänad pension 1 13 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 2 

Övrigt -1 - 

   

Årets utbetalningar -4 -5 

Förändring av löneskatt - 2 

Utgående avsättning 192 192 

   

Aktualiseringsgrad % 93 92 

(den andel av personakterna för anställd personal som är 

uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande 

anställning)   
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Not 17 Andra avsättningar 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Redovisat värde vid periodens början 12 50 

Periodens avsättningar - - 

Ianspråktaget under perioden - -34 

Periodens återföringar av outnyttjade belopp - -4 

Utgående avsättningar 12 12 

   

Specifikation av utgående avsättningar   

Avsättning för parkeringsanläggning 12 12 

Tilläggsbelopp friskolor - - 

Summa andra avsättningar 12 12 
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Not 18 Långfristiga skulder 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Ingående låneskuld 100 50 

Nyupplåningar under året - 50 

Utgående låneskuld 100 100 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 50 100 

Förmedlade lån till de kommunala bolagen 573 576 

Övriga skulder 19 20 

Summa 642 696 

   

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Investeringsbidrag 20 20 

  Återstående antal år (vägt snitt) 29år (30 år 2015)   

Gatukostnadsersättningar 25 25 

  Återstående antal år (vägt snitt) 30år (31 år 2015)   

Summa förutbetalda intäkter 45 45 

   

Summa  687 741 

   

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Genomsnittlig ränta 2,5% 2,9% 

Genomsnittlig räntebindningstid 3,7 år 4,1 år 

   

Lån som förfaller inom (mnkr): 

1 år   

2-3 år   

3-5 år 50 100 

   

Marknadsvärden ränteswappar   

Säkrad låneskuld, egna lån 50 50 

Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR -6 -8 

   

Årets räntekostnad har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning 

på 1,3 mnkr. Beslut att ingå avtal om swappar grundar sig på det dagsaktuella läget på 

räntemarknaden. Reglerna för när swappavtal är möjliga och önskvärda att ingå regleras i 

kommunens finanspolicy, där det bland annat framgår hur ränterisker skall hanteras. 

   

Förändringar under året:   

Säkrad låneskuld, förmedlade lån 120 120 

Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR -10 -12 

   

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en 

räntekostnadsökning på 2,7 mnkr. 
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Not 19 Kortfristiga skulder 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 114 118 

Leverantörsskulder 122 195 

Moms och punktskatter 1 4 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 35 32 

Övriga kortfristiga skulder 23 34 

Upplupna personalkostnader 199 267 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 106 103 

Summa 600 753 

  

 

Not 20 Ansvarsförbindelser 

 2017-08-31 2016-12-31 

   

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller 

avsättningarna och som inte heller har täckning i 

pensionsstiftelses förmögenhet   

   

Ingående avsättning 1 418 1 480 

   

Nya förpliktelser under året varav:   

  Nyintjänad pension -7 -3 

  Ränte- och basbeloppsuppräkningar 30 17 

  Övrig post -5 -6 

Årets utbetalningar -40 -58 

Förändring av löneskatt -5 -12 

Utgående avsättning 1 391 1 418 

   

Ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser   

   

Intjänad pensionsrätt 894 903 

Särskild avtalspension 1 1 

Livränta 37 38 

Utgående pension till efterlevande 8 8 

PA-KL pensioner 172 181 

Löneskatt 24,26% 270 274 

Visstidspension, förtroendevalda 7 11 

Löneskatt visstidspension, förtroendevalda 2 3 

 1 391 1 419 
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Övriga ansvarsförbindelser 2017-08-31 2016-12-31 

   

Borgensåtaganden   

Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB 1 150 1 350 

Kommunal borgen övriga kommunala helägda företag 2 176 2 195 

Kommunal borgen för delägda företag 38 38 

Egna hem 1 1 

Föreningar och organisationer 74 78 

 3 439 3 662 

   

Varav lån hos Kommuninvest 3 002 3 265 

   

   

   

  

Falu kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner 

som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser.  

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per den 30 juni 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 368.097 mnkr och totala tillgångar till 369.960 mnkr. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 3.857 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3.874 mnkr.  

 

Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB (publ) 

avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på Ingarvet i Falun löper t.o.m. 2021-12-31. 
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KOMMUNKONCERNENS UTFALL 
Nedan redovisas resultat- och balansräkningar 
för de bolag som ingår i koncernen under Falu 
Stadshus AB. Ingen sammanställd redovisning 
med elimineringar och konsolideringar har 
upprättats. Detta innebär till exempel att Falu 
kommuns aktier i Falu Stadshus AB inte har 
eliminerats mot det egna kapitalet i Falu 
Stadshus AB, utan att dessa tillgångar finns 
med två gånger.  

I koncernen uppkommer även poster som inte 
alls syns i något av de enskillda bolagen, han-
tering av vinster som uppkommit vid försälj-
ningar mellan koncernens bolag.  

 

 

 

 
Resultaträkningar kommunkoncernen
  

Utfall 170831 Falu 
Kom-
mun 

Falu 
Stads-
hus AB 

Falu 
Kom-
mun 
Förv. 
AB 

Falu 
Energi 
& 
Vatten 
AB 

Koppar-
staden 
AB 

Koppar-
staden 
Förv. AB 

Lug-
net i 
Falun 
AB 

Rädd-
nings-
tjänsten 
Dala Mitt 

Summa 

Verksamhetens intäkter 433 0 0 493 311 1 40 7 1 285 
Verksamhetens kostna-
der 

-2 443 -0 -0 -335 -198 -0 -21 -72 -3 070 

Verksamhetens netto-
kostnader före av-
skrivning 

-2 010 -0 -0 158 113 1 19 -66 -1 785 

 
Avskrivningar 

-70 0 0 -81 -47 -0 -10 -4 -212 

 
Verksamhetens netto-
kostnader 

-2 080 -0 -0 77 67 1 9 -70 -1 997 

 
Skatteintäkter 

1 888 0 0 0 0 0 0 71 1 959 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

352 0 0 0 0 0 0 0 352 

Finansiella intäkter 18 0 0 0 200 0 0 0 218 
Finansiella kostnader -14 -7 -0 -15 -30 -0 -6 -1 -72 
 
Periodens resultat 

164 -7 -0 62 237 0 3 1 460 

 
Prognos för helåret 

72 0 5 93 241 0 1 -1 411 
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Balansräkningar kommunkoncernen 
 
 
Utfall 170831 
 
 
 

Falu 
Kommun 

Falu 
Stads
-hus 
AB 

Falu 
Kom-
mun 
Förvalt-
ning AB 

Kon-
cern 
Falu 
Energi 
& Vat-
ten AB 

Kop-
par-
staden 
AB 

Kop-
par-
staden 
Förvalt-
ning 
AB 

Lugnet 
i Falun 
AB 

Rädd-
nings-
tjänsten 
Dala Mitt 

 
Tillgångar 

        

 
Anläggnings-tillgångar 

        

Immateriella anläggnings-
tillgångar 

2 0 0 0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstill-
gångar 

        

- Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

1 644 0 0 517 2 220 19 361 9 

- Maskiner och inventarier 102 0 0 1 566 16 0 35 33 
Finansiella anläggnings-
tillgångar 

617 450 81 152 5 0 12 1 

 
Summa anläggningstill-
gångar 

2 365 450 81 2 235 2 241 19 407 43 

 
Omsättningstillgångar 

        

Förråd m m 2 0 0 32 1 0 0 0 
Fordringar 251 0 0 114 62 0 2 11 
Kassa och Bank 235 5 0 0 36 0 18 24 
 
Summa omsättningstill-
gångar 

488 5 0 146 99 0 19 35 

 
Summa tillgångar 

2 853 455 81 2 381 2 340 19 427 78 
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Falu 
Kommun 

Falu 
Stads
-hus 
AB 

Falu 
Kom-
mun 
Förvalt-
ning AB 

Kon-
cern 
Falu 
Energi 
& Vat-
ten AB 

Kop-
par-
staden 
AB 

Kop-
par-
staden 
Förvalt-
ning 
AB 

Lugnet 
i Falun 
AB 

Rädd-
nings-
tjänsten 
Dala Mitt 

 
Eget Kapital 

1 372 -6 54 753 737 2 8 5 

Därav årets resultat 164 -7 -0 49 240 0 3 1 
 
Summa eget kapital 

1 372 -6 54 753 737 2 8 5 

 
Avsättningar 

        

- Avsättning för pens-
ioner och liknande 
förpliktelser 

193 0 0 0 1 0 0 45 

- Andra avsättningar 12 0 0 228 57 0 1 0 
 
Summa avsättningar 

205 0 0 228 58 0 1 45 

 
Skulder 

        

- Långfristiga skulder 687 460 27 1 285 1 491 16 405 0 
- Kortfristiga skulder 588 2 0 115 54 1 13 28 
 
Summa skulder 

1 275 462 27 1 401 1 545 17 418 28 

 
Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

2 852 455 81 2 381 2 340 19 427 78 
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BOLAGENS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

I kommande avsnitt beskriver bolagen i kommunkoncernen sin verksamhet och ekonomiska utfall i 

form av deras verksamhetsberättelser.  

 

Falu Stadshus AB 
Falu Stadshus AB är moderbolag för 

koncernen, vilken är helägd av Falu kommun. 

Koncernen består av Falu Stadshus AB och 

dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB 

(aktieförvaltande och förvaltning av fastighet), 

med sina dotterbolag Falu Energi & Vatten AB 

(produktion, distribution och försäljning av 

fjärrvärme, nätdistribution av el, bredbandsnät, 

renhållning samt vatten och avlopp), 

Kopparstaden AB (förvaltning av 

bostadsfastigheter), samt Lugnet i Falun AB 

(förvaltning och drift av fritidsområdet 

Lugnet). 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

Falu Stadshus AB har i sin roll som 

moderbolag endast förvaltande uppgifter. 

EKONOMI 

Bolaget erhåller koncernbidrag och anteciperad 

utdelning från Falu Kommuns Förvaltning AB 

för att täcka löpande kostnader och 

räntekostnader. 

Kostnaderna i bolaget består av räntor på 

lån/skuldebrev på den köpeskilling som 

bolaget erlagt till Falu kommun för inköp av 

aktierna i dotterbolagen för 450 mnkr samt 

förvaltningskostnader. Budgeten för bolaget 

bygger på att kostnaderna ska täckas av 

koncernbidrag från el- och energibolagen. 

Bolagets verksamhet följer i stort budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Intäkter       

Rörelsekostnader -7,0 -13,0 -12,8 

Avskrivningar       

Rörelseresultat -7,0 -13,0 -12,8 

Finansnetto       

Resultat e. 
finansnetto 

-7,0 -13,0 -12,8 

Bokslutsdispositioner   13,0 13,0 

Skatt       

Årets resultat -7,0   0,2 

Balansräkning (mnkr) Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgångar 450,0 450,0 450,0 

Omsättningstillgångar 5,1 12,2 13,2 

Summa tillgångar 455,1 462,2 463,2 

        

Eget kapital -6,4 1,0 0,8 

Långfristiga skulder 460,0 460,0 460,8 

Kortfristiga skulder 1,5 1,2 1,5 

S:a skulder & eget 
kapital 

455,1 462,2 463,2 
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Falu kommuns Förvaltning AB 
 

Falu Kommuns Förvaltning AB är ett helägt 

dotterbolag till Falu Stadshus AB. Bolaget är 

moderbolag i en koncern bestående av 

dotterbolagen Falu Energi & Vatten AB, 

Kopparstaden AB och Lugnet i Falun AB.  

Falu Energi & Vatten AB har i sin tur 

dotterbolagen Falu Elnät AB och Lennheden 

Vatten AB (50 procent).  

Kopparstaden AB har dotterbolaget 

Kopparstaden Förvaltning AB. 

Falu kommuns Förvaltning AB är även 

delägare i kommanditbolaget 

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 

Lugnet KB som äger och förvaltar Högskolans 

lokaler på Lugnetområdet. Falu Kommun är 

komplementär i kommanditbolaget. 

VERKSAMHET – väsentliga 
händelser under perioden 

Falu Kommuns Förvaltning AB har som 

uppgift att förvalta aktierna i dotterbolagen.  

Bolaget förvaltar även en lastplats i Grycksbo 

och är kommanditdelägare i kommanditbolaget 

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 

Lugnet KB. 

EKONOMI 

Bolagets finansnetto utgörs av anteciperade 

utdelningar och koncernbidrag från 

dotterbolagen som dels täcker bo-lagets 

löpande kostnader och dels föreslås utdelas 

vidare till moderbolaget Falu Stadshus AB. 

 

 

 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Intäkter       

Rörelsekostnader -0,1 -0,2 -0,2 

Avskrivningar       

Rörelseresultat -0,1 -0,2 -0,2 

Finansnetto     -0,3 

Resultat e. 
finansnetto 

-0,1 -0,2 -0,5 

Bokslutsdisposition   5,0 5,0 

Skatt -0,2 -0,3 -1,0 

Årets resultat -0,2 4,6 3,6 

Balansräkning (mnkr) Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgångar 81,0 81,0 81,0 

Omsättningstillgångar   18,2 18,2 

Summa tillgångar 81,0 99,2 99,2 

        

Eget kapital 54,0 57,5 54,5 

Långfristiga skulder 26,9 23,0 31,2 

Kortfristiga skulder 0,1 18,7 13,5 

S:a skulder & eget 
kapital 

81,0 99,2 99,2 
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Falu Energi & Vatten- Koncern 
 

Falu Energi & Vatten AB med dotterbolag är 

en helägd, kommunal energibolagskoncern. 

Med sina verksamheter (el, kraft, värme & 

kyla, stadsnät, vatten och återvinning) är de en 

viktig del i Falu Kommun.  

Den största drivkraften är att skapa en 

framtidssäker infrastruktur som gör vardagen 

bekväm i Falun för innevånarna nu och i 

kommande generationer. Koncernen vill bidra 

till att våra barn och barnbarn växer upp i ett 

samhälle utan utsläpp och som hämtar sin 

energi från lokala, återanvändbara resurser. 

Koncernen strävar mot vår vision ”100 % 

nöjda kunder – i dag och i morgon” med 

utgångspunkt i vår affärsidé ”Vi ska med stor 

pålitlighet och hög effektivitet leverera 

prisvärda produkter för att bidra till en uthållig 

utveckling av Falun som en attraktiv kommun 

att bo och verka i”. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

Bolagens verksamhet har fungerat som 

planerat under årets första åtta månader, och 

förväntas så göra året ut. Bland mycket annat 

vill vi särskilt belysa att: 

Intresset för att ansluta sig till vårt stadsnät är 

fortsatt stort. Fiberutbyggnaden fortsätter i hög 

takt för att möta den ökade efterfrågan. 

Vi utökar löpande utbudet av 

tjänsteleverantörer i vårt stadsnät via stora 

aktörer som Telia, Boxer och 

Bredbandsbolaget. 

I varumärkesundersökningen 2017 har ett 

representativt urval av våra kunder svarat på 

ett antal frågor om Falu Energi & Vattens 

verksamhet.  

De allra flesta (80 %) anser att vi har trygga 

och säkra leveranser.  

Målet för kundnöjdhetsindex 2020 är 8,0. I 

varumärkesundersökningen 2017 når vi 7,0 

vilket är samma nivå som vid den senaste 

undersökningen 2016. 

EKONOMI 

Koncernens resultat för perioden uppgår till 

62,2 mnkr efter finansiella poster, vilket är ca 8 

mnkr över lagd budget.  

Vatten-, Återvinning- och Elnätsverksamheten 

visar högre resultat än förväntat vilket främst 

beror på ökad intäkt för särskilda 

kunduppdrag. Vår kraftproduktion levererar 

lägre volymer än väntat, vilket till största delen 

är att hänföra till torr väderlek. Stadsnät 

ansluter nya kunder löpande, större delen av 

intäkten för detta förväntas under sista 

kvartalet 2017. Övriga verksamheter följer den 

uppsatta planen för året. 

Vår prognos för helåret 2017 uppgår till 93,3 

mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 

88,3 mnkr). Den enskilt största avvikelsen är 

att hänföra till vår återvinningsverksamhet där 

vi under året ser en väsentlig ökning i mängden 

mottagna jordmassor. 

Vår samlade bedömning är att koncernen totalt 

uppfyller det förväntade avkastningskravet och 

kan lämna ett koncernbidrag i samma nivå som 

förgående år. 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Intäkter 492,7 753,9 736,7 

Rörelsekostnader -334,9 -508,5 -491,2 

Avskrivningar -81,0 -122,5 -122,9 

Rörelseresultat 76,8 122,9 122,6 

Finansnetto -14,6 -29,6 -22,0 

Resultat e. 
finansnetto 

62,2 93,3 100,6 

Koncernbidrag   -18,0 -18,0 

Skatt     -19,5 

Årets resultat 62,2 75,3 63,1 
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Balansräkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgån
gar 

2 235,4 2 296,6 2 179,1 

Omsättningstillgå
ngar 

145,9 210,0 201,3 

Summa tillgångar 2 381,3 2 506,6 2 380,4 

        

Eget kapital 753,1 767,9 704,5 

Långfristiga 
skulder 

1 512,8 1 498,2 1 338,5 

Kortfristiga 
skulder 

115,4 240,5 337,4 

S:a skulder & eget 
kapital 

2 381,3 2 506,6 2 380,4 

 

Investeringar 

Koncernen har hittills under året investerat för 

142 mnkr. Ingen enskild investering överstiger 

25 mnkr. Vår prognos för de totala 

investeringarna 2017 uppgår till budgeterade 

240 mnkr. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Vårt ekonomimål fram till 2020 är att nå en 

stabil ekonomisk tillväxt. Vi kommer dit 

genom att; 

År 2020 ha en rörelsemarginal på 20 % 

År 2020 ha en årlig resultattillväxt på 5 %  

År 2020 ha ett positivt kassaflöde 

År 2020 ha en soliditet på 30 % 

Vi mäter detta på årsbasis eftersom vi har en 

säsongsvariation att ta hänsyn till. 

MEDARBETARE 

Antalet tillsvidareanställda per sista augusti 

2017 uppgår till 187 personer, av dessa är 21 

personer nyanställda. Utveckling av 

verksamheten är prioriterat och vi jobbar aktivt 

med att beskriva och tydliggöra våra processer 

och arbetssätt. Vi fortsätter också vårt 

målarbete där alla medarbetare involveras. 
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Kopparstaden AB 
 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

10 vakanta lägenheter 1/9, 64 lägenheter är 

spärrade för renovering och 8 st används för 

evakuering 

Antalet förturer totalt under 2017 uppgår 

hittills till 78 lägenheter, styrelsen har satt taket 

till 10% av totala antalet förmedlade lägenheter 

och vi ligger nu i den häraden 

Glimmerstigens första och andra etapp har haft 

inflyttning, 1/6 samt 1/9, den sista etappen har 

inflytt per 1/12 

454 lägenheter i Bojsenburg såldes till 

Samhällsbyggnadsbolaget per 1/7 

Kopparstadens 70:e födelsedag firades med en 

dag frö alla våra hyresgäster på Lugnet den 3 

juni 

NeNocourt har invigts i Nedre Norslund, det är 

en näridrottsplats i anslutning till boulebanan 

och vi hoppas på möten mellan generationer 

och olika bakgrunder 

EKONOMI 

Resultatet på driftnettonivå exklusive underhåll 

ligger aningen högre än budgeterad nivå 

Både skötselkostnader och förbrukningar 

ligger bättre än budget, dels pga den snöfattiga 

vintern samt lägre kostnader för vatten, där vi 

identifierat en del läckor samt fortsatt arbetet 

med att inför IMD, individuell mätning och 

debitering av varmvatten. 

Hyresbortfallet ligger något lägre än budget, 

och vi ser ett fortsatt efterfrågetryck på 

lägenheter. 

Vi har minskat vår räntebörda genom 

amortering av långfristiga skulder med 

köpeskillingen från försäljningen av 

Bojsenburg. Kommande investeringar i 

nyproduktion kommer att innebära att vi åter 

behöver öka utlåningen i slutet av året, dock 

2017 ser ut att bli ett resultatmässigt bra år, och 

resultatet förbättras givetvis av den 

genomförda försäljningen. 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Intäkter 311,0 459,8 473,7 

Rörelsekostnader -197,6 -299,7 -297,5 

Avskrivningar -46,8 -70,4 -77,0 

Rörelseresultat 66,6 89,7 99,2 

Finansnetto 170,4 151,2 -37,0 

Resultat e. 
finansnetto 

237,0 240,9 62,2 

Skatt       

Årets resultat 237,0 240,9 62,2 

 

Balansräkning (mnkr) Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgångar 2 240,8 2 400,0 2 283,4 

Omsättningstillgångar 87,7 40,0 78,4 

Summa tillgångar 2 328,5 2 440,0 2 361,8 

        

Eget kapital 794,7 800,0 554,6 

Långfristiga skulder 1 490,0 1 540,0 1 690,0 

Kortfristiga skulder 43,8 100,0 117,2 

S:a skulder & eget 
kapital 

2 328,5 2 440,0 2 361,8 

 

Investeringar 

Vår totala investeringsram för befintliga 

lägenheter ligger på 170 msek för året, delar 

kommer att kostnadsföras som underhåll och 

övrigt att aktiveras enligt komponentmetoden. 

Nyproduktionen på Glimmerstigen blir klart 

under året. 

Utbyggnaden av Britsarvets VC till 

Familjecentral beräknas bli klart i november. 

Upphandlingen av kvarteret Teatern är klar, 

det blir PEAB som bygger de 87 lägenheterna, 

och inflytt beräknas till slutet av 2019. 

Ombyggnad av Smedjan till trygghetsboende 

pågår, och vi räknar med att börja 

marknadsföra lägenheterna under oktober med 

inflytt under våren 2018 

Arbetet med planer för Surbrunnshagen 

fortsätter, kommunen har börjat projektera för 

vägas och avlopp, och den pågående 
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lantmäteriförrättningen beräkna vara klar under 

hösten. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Arbetet med framtagande av mål på respektive 

avdelning pågår, och Affärsplanen 2017-2021 

kommer att fastställas av styrelsen i december. 

Arbetet med mer i egen regi och 

effektivisering av rutiner fortsätter på bred 

front. 

MEDARBETARE 

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, 5,8%, och 

det är främst långtidssjukfrånvaron som ökat, 

antalet anställda som haft en frånvaro på mer 

än 80 timmar är 16 personer! 
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Kopparstaden Förvaltning AB 

 

Bolaget är ett dotterbolag till Kopparstaden AB 

och bedriver fastighetsförvaltning av en 

kontorsfastighet och fram till och med juni 

2016 elhandel till hyresgäster inom 

Kopparstaden AB som omfattas av Individuell 

mätning och debitering av hushållsel 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

Tillbyggnaden av kontorsfastigheten 

Ingarvsvreten 3 fortgår. Löpande kostnader för 

projektet har bokförts på pågående tillbyggnad.  

EKONOMI 

Det ekonomiska utfallet för perioden följer det 

av styrelsen uppsatta budgetmålet. Inga 

väsentliga avvikelser från budget har skett. 

Resultaträkning 
(mnkr) 

delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Intäkter 1,0 1,5 1,8 

Rörelsekostnader -0,3 -0,4 -0,6 

Avskrivningar -0,2 -0,4 -0,4 

Rörelseresultat 0,5 0,7 0,8 

Finansnetto -0,3 -0,6 -0,5 

Resultat e. 
finansnetto 

0,2 0,1 0,3 

Skatt     -0,1 

Årets resultat 0,2 0,1 0,2 

 

Balansräkning (mnkr) Delår 
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgångar 18,9 19,8 15,4 

Omsättningstillgångar 0,4 0,2 0,4 

Summa tillgångar 19,3 20,0 15,8 

        

Eget kapital 2,4 2,3 2,2 

Långfristiga skulder 15,6 16,5 13,0 

Kortfristiga skulder 1,3 1,2 0,6 

S:a skulder & eget 
kapital 

19,3 20,0 15,8 

 

 

 

Investeringar 

Inga investeringar har genomförts under 

perioden. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Styrelsen för bolaget har satt ett budgetmål 

avseende ekonomiskt resultat som bolaget 

följer utan väsentliga avvikelser.  

MEDARBETARE 

Bolaget har ingen anställd personal. 
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Lugnet i Falun AB 
 

Bolagets huvuduppdrag är att äga, förvalta, 

drifta och hyra ut fastigheter och anläggningar 

inom Lugnetområdet i Falu kommun. Bolaget 

är tillsammans med kommunstyrelsen en 

initiativtagande aktör i utvecklings- och 

exploateringsfrågor inom Lugnetområdet i 

Falu kommun. Samtliga aktier ägs av Falu 

Kommuns Förvaltning AB vilket i sin tur ägs 

av Falu Stadshus AB. 

VERKSAMHET  

Verksamheten består av fastighetsförvaltning. 

Bolaget har också ett utvecklingsuppdrag med 

mål att, resultera i någon form av synergi och 

effektiviseringseffekter för Falu kommun.  

Hållbarhet genomsyrar vårt arbete. I såväl i det 

dagliga arbetet som i enskilda projekt. 

Största hyresgästen är Falu kommun som i sin 

tur hyr ut lokaler och arenor till 

idrottsföreningar samt evenemang. De ansvarar 

för verksamheten inom förhyrda ytor. Falu 

Kommun förhyr idag största delen av befintligt 

fastighetsbestånd och står samtidigt för 94 % 

(93 %) av hyresintäkterna, som sker enligt 

självkostnadsprincipen. Förutom till Falu 

Kommun, hyr bolaget också ut lokaler till 

kommersiella hyresgäster. Här råder 

marknadsmässig hyressättning.  

Väsentliga händelser under perioden 

Fastighetsförvaltning, upphandling och 

genomförande av beslutade investerings- och 

underhållsarbeten. Fokus hållbarhet. 

Simhallen, förstudiearbete och fokus på 

hållbarhet samt effektivisering av 

projektprocessen. 

Marknadsanalyser och initiativtagande för 

fortsatt utvecklingsarbete på Lugnet. 

Återställning efter vattenskada i 

”Teknikhuset”. Utöver detta, och som led i 

arbetet för hållbar utveckling av arenan, görs 

påbyggnation av en våning.  

Arbete med utveckling och förbättring av 

logistiken/tillgängligheten samt utemiljön på 

området.  

Översyn och genomgång av interna processer 

och styrdokument för att effektivisera och 

kvalitetssäkra arbetsmetoder. 

 

EKONOMI 

Utfallet för tertial 2 visar ett positivt resultat på 

3,4 mnkr. I jämförelse med budget ger det en 

positiv avvikelse på 2,9 mnkr. Hyresintäkter är 

i nivå med budget. 

Rörelsekostnaderna 21,4 mnkr, visar positiv 

avvikelse mot budget med 1,8 mnkr. Främsta 

orsaken till överskottet är underhållsåtgärder 

som flyttats fram. 

Mediakostnader ligger dock högre än 

budgeterat med anledning av utökad 

verksamhet under perioden. 

Prognos för resultat, helår är efter finansnetto 

1,2 mnkr jmf med budgeterat 0,8 mnkr. 

Prognostiserade hyresintäkter ligger i nivå med 

budget liksom rörelsekostnader. Prognos för 

underhåll håller budget och finanskostnader 

ligger under budget. 

Genom de energieffektiviseringsinsatser som 

utförts kan arenan i större utsträckning än 

tidigare, nyttjas för dessa ändamål utan någon 

tillkommande kostnad. Dock driver utökningar 

av verksamheten kostnader, vilket påverkar det 

totala utfallet av mediakostnader på helår. 

 

Balansräkning (mnkr) Delår  
2017 

Prognos 
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgångar 407,4 405,0 419,6 

Omsättningstillgångar 19,1 10,0 21,6 

Summa tillgångar 426,5 415,0 441,2 

        

Eget kapital 7,9 5,7 4,5 

Obeskattade reserver 0,5 0,5 0,5 

Långfristiga skulder 405,0 395,0 405,0 

Kortfristiga skulder 13,1 13,8 31,2 

S:a skulder & eget 
kapital 

426,5 415,0 441,2 
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INVESTERINGAR 

Upparbetade investeringsmedel uppgår till 1,6 

mnkr. Prognos investeringar helår bedöms 

uppnå ca 10 mnkr. Jmf med budget en positiv 

avvikelse på 10 mnkr 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Bolaget arbetar för en långsiktigt hållbar 

ekonomi.  

Målet att förbättra driftnettot under året följs. 

Bolaget håller uppsatta avkastningskrav för 

enskilda investeringsprojekt. De underhålls- 

och investeringsåtgärder som utförs under året 

bedöms medföra en värdeökning på 

fastighetsbeståndet.   

Bolaget arbetar för långsiktiga 

kundrelationer/hyresgäster: Inga uppsagda 

hyresavtal, dock vissa nytecknade avtal. Även 

detta påverkar värdeökningen på 

fastighetsbeståndet positivt. 

Genom utförda drift-, underhålls- och 

effektiviseringsarbeten har driftkostnaden per 

kwh reducerats.  

MEDARBETARE 

Bolaget har 6 anställda (6,0 

heltidsanställningar).  

FRAMTID  

Inom huvuduppdraget förvaltning, fortsätter 

effektiviserings- och utvecklingsarbete för att 

på så sätt bidra till positiva synergieffekter för 

Falu Kommun. 

Avgörande för fortsatt utvecklingsarbete på 

Lugnet, och för att ge Lugnet bästa 

förutsättningar att bli en framgångsrik 

plats/destination, är en tydlig målbild och 

vision för området. I rollen som bolag med 

uppdrag att utveckla Lugnet, initierar Lufab ett 

gemensamt arbete mot en gemensam målbild 

och vision för Lugnet.  

Inom fastighetsutvecklingsområdet är ett 

kommande större projekt simhallen. Projektet 

befinner sig fortfarande i utredningsstadiet och 

fortsätter under hösten. Projektet kommer även 

fortsättningsvis att genomsyras av fokus på 

hållbarhet.  

I övrigt arbetar bolaget för hållbar utveckling 

av arenan Lugnet. I samarbete med både Falu 

Kommun och med kommersiella aktörer, är  

målet att på bästa sätt, ekonomiskt och 

miljömässigt, utnyttja befintliga resurser för att 

utveckla arenan. Att i den mån det är möjligt, 

utan att göra inskränkningar på verksamheten, 

få kommersiell bärighet i flera delar än idag. 

Detta leder i sin tur till positiva effekter för 

Falu Kommun. 

En osäkerhetsfaktor på sikt är ökade 

räntekostnader. Ökade räntor med 1 % 

motsvarar på nuvarande lånestock en ökad 

räntekostnad med 4 mnkr.  

 

  

Resultaträkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Progno
s 2017 

Helår 
2016 

Intäkter 40,4 60,2 60,0 

Rörelsekostnader -21,4 -35,2 -34,2 

Avskrivningar -9,8 -15,1 -13,9 

Rörelseresultat 9,2 9,9 11,9 

Finansnetto -5,8 -8,7 -10,4 

Resultat e. 
finansnetto 

3,4 1,2 1,5 

Skatt     -0,3 

Årets resultat 3,4 1,2 0,7 
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Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

Visionen för 2015-2018 för Räddningstrjänsten 

Dala Mitt är: Alla flickor, pojkar, kvinnor och 

män i Borlänge, Falun Gagnef och Säter bidrar 

till att kommunerna präglas av en trygg och 

säker miljö.  

Engagemang och förtroende för 

säkerhetsarbetet för de som bor, vistas och 

verkar i kommunerna, förstärks genom 

skapande av en interkommunal helhetssyn på 

det samlade olycksförebyggande arbetet och 

för räddningstjänsten.  

Personalen i kommunerna är välutbildad och 

arbetar kostnadseffektivt för att i första hand 

förhindra olyckor och därefter, genom 

effektiva insatser, begränsa dess följder 

VERKSAMHET – väsentliga 
händelser under perioden 

Räddningsgymnasiet vid Bysjöns 

utbildningscenter har startat ett nytt läsår med 

nya elever i årskurs 1 från Falu Frigymnasiet 

där intresset ökat för programmet. 

Hagagymnasiet i Borlänge fasar ut sitt program 

vilket gör att inga nya elever påbörjar 

utbildningen. RDM fortsätter arbetet under 

terminen för att hitta möjligheter till en 

fortsättning av gymnasieverksamheten även i 

Borlänge.  

Arbetet med att ge brandskyddsinformation till 

grundskolor i förbundet HT2016 samt VT 

2017 har färdigställts samt avslutats. 

RDM deltar med all personal inklusive 

räddningspersonal i beredskap (RiB) i ett 

projektarbete vid namn Jämställt hela tiden. 

Projektet som finansieras av Europeiska 

socialfonden (ESF) och drivs av Länsstyrelsen 

i Dalarna har nu pågått med utbildningar i 

jämställdhet sedan 2017-02-23. All personal 

vid heltidsstationerna i Borlänge och Falun har 

haft möjlighet att delta i utbildningstillfällena 

som varit obligatoriska.  

Ny navigationsutrustning är nu monterad på 

fordonen på Heltidsstationerna. En plan för 

deltidsstationerna kommer att upprättas. 

Arbetet med att utveckla det tekniska 

ledningsstödet fortsätter. Nästa steg är 

montering av utrustning på fordonen på våra 

RiB-stationer. 

EKONOMI 

Beträffande ekonomin så följer RDM budget 

övergripande ganska väl. Men det spretar en 

del inom budgetramen. Detta kan främst 

härledas till ökade personalkostnader för RiB-

17 och uteblivna intäkter för 

myndighetsutövning vilka båda påverkar 

resultatet negativt. Detta balanseras till del av 

de personalvakanser som förstås sänker 

personalkostnaderna men å andra sidan 

påverkar förmågan till måluppfyllnad. Den 

kalla och i viss mån våta sommaren har också 

bidragit till låga kostnader för bränder i skog 

och mark. Skogsbränder är mycket kostsamma 

då de ofta kräver stor personalvolym under 

lång tid. En försiktig prognos om ett underskott 

för helåret om 600 tkr finns för tillfället. 

Investeringar 

Ett stort behov av nyinvesteringar har förelegat 

under senare år som gjort att kostnaderna för 

underhåll av fordon stigit. Under 2016 har 

investering gjorts i tre tyngre fordon, två 

släckbilar, en stegbil och en ny lektionssal vid 

Bysjöns Utbildningscenter om totalt 15 600 

tkr. Investeringsbehovet är fortsatt relativt 

omfattande under kommande år och uppgår till 

för 2017 till 3 778 tkr. 
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Resultaträkning 
(mnkr) 

Delår 
2017 

Helår 
2016 

Intäkter 77,9 115,3 

Rörelsekostnader -73,7 -
109,6 

Avskrivningar -3,9 -5,2 

Rörelseresultat 0,3 0,5 

Finansnetto -0,5 -0,4 

Resultat e. 
finansnetto 

-0,3 0,1 

Årets resultat -0,3 0,1 

Balansräkning (mnkr) Delår  
2017 

Helår 
2016 

Anläggningstillgångar 43,2 45,4 

Omsättningstillgångar 31,8 49,3 

Summa tillgångar 75,0 94,8 

    

Eget kapital 4,5 4,8 

Avsättningar 44,3 43,84
3, 

Kortfristiga skulder 26,2 46,1 

S:a skulder & eget 
kapital 

75,0 94,8 
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Bilaga 1 Uppföljning av indikatorer till resultatmålen 

Läsanvisning 
Denna bilaga innehåller uppföljning av indikatorerna som ska mäta måluppfyllelsen av resultatmålen. 
Följande symboler används vid uppföljningen: 

Bedömning: 
 Utfallet uppnår målnivån 
 Utfallet avviker smärre från målnivån 
 Utfallet har en större avvikelse jämfört med målnivån 

 
Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med förra mätningen, dvs om 
resultatet blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer där målet är att något ska minska, till 
exempel när det gäller arbetslöshet eller antalet anmälda brott, innebär det att pilen pekar 
uppåt – även om den visar en försämring – när utfallssiffran har ökat. 
 
Om bedömning och trend visar  och , innebär det att ingen mätning skett sedan årsplan 
med budget 2017-2019. 

Trygghet och välfärd 

Resultatmål 

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa 

Indikator 
Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning 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. 

Alla 84,0% 81,0%   

A 1.3 Kunds 
upplevelser - 
Vård och 
omsorgsboende 

Kunds upplevelse 
av att personalen 
har tillräckligt med 
tid till att utföra sitt 
arbete ska öka. 

Alla 79,0% 78,0%   

A 1.4 Personal-
kontinuitet 

Antal individer ur 
personalen som en 
boende möter under 
14 dagar ska 
minska. 

Alla 16 15   

A 1.5 Kunds 
upplevelser - 
Ordinärt boende 

Kunds upplevelse 
av att personalen 
har tillräckligt med 
tid till att utföra sitt 
arbete ska öka. 

Alla 91,0% 90,0%   
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Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
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. 

Alla 94,0% 93,0%   

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.  

Alla 
Kvinnor 
Män 

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

  
 
 

 
 
 

 

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete 

Indikator 
Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning 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 

Alla 8 609 8 500   

A 2.2 
Skadegörelse 

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

Alla 114    

Kommentar:  
Antal skadeärenden hittills i år är 114 stycken att jämföras med 206 stycken för hela 2016. 
Kostnadsmässigt syns en ökning i jämförelse med samma period föregående år. Saneringar av lokaler har 
ökat, där ingår klotter, brand, glasskador och vattenskador. 
Vi ska arbeta för att få fram en bättre statistik på ärenden som har ett direkt skadeuppsåt. 
A 2.3 
Uppföljning av 
ogiltig 
frånvaro 

Andel elever som har 
olovlig frånvaro skall 
minska. 

Alla  15,0%   

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 

Alla 
Flickor 
Pojkar  

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

100,0%   

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 

Alla 
Flickor 
Pojkar  

96,0% 
98,6% 
94,6 

100,0%   



 

Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
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 

Alla 
Flickor 
Pojkar  

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

100,0%   

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 

Alla 
Flickor 
Pojkar 

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

100,0%   

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete 

Indikator 
Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
A 3.1 Antal 
barn per 
årsanställd i 
förskolan 

Antal barn per 
årsanställd i 
förskolan skall 
minska. 

Alla     

Kommentar:  
Officiella resultat tillgängliga höst/vinter 2017 (gäller många av skolans nyckeltal) 
A 3.2 
Behörighet till 
gymnasieskolan 

Andel elever med 
behörighet till 
gymnasiestudier ska 
öka. 

Alla 
Flickor 
Pojkar 

    

A 3.3 
Gymnasieelever 
med avslutad 
utbildning 

Andel elever med 
gymnasieexamen 
efter avslutad 
utbildning ska öka 

Alla 
Flickor 
Pojkar 

    

A 3.4 Elevers 
upplevda hälsa 

Alla elever skall 
uppge att de känner 
sig trygga i skolan 

Alla 95,0%    

Kommentar:  
Det är glädjande att se att samtliga utfall är lika eller bättre än föregående år. Elevers självskattade hälsa 
gällande pojkar är till och med bättre än målsättningen för 2018. Det är realistiskt att anta att visionsmålet för 
2020 kan uppfyllas. 
A 3.4 Elevers 
upplevda hälsa 

Alla elever ska 
uppge att de känner 
sig trygga i skolan 

Män 98,0%    

A 3.4 Elevers 
upplevda hälsa 

Alla elever ska 
uppge att de känner 
sig trygga i skolan 

Kvinnor 92,0%    

A 3.5 Ökad 
måluppfyllelse i 
förskolan 

Samtliga enkätfrågor 
ska ha en 
genomsnittlig 
kvalitetspoäng över 
2.0. 

Alla 100,0%    

  



 

Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
Kommentar:  
Ingen enskild fråga har skattats under 2.0 poäng och ett av läsårets mål enligt verksamhetsplanen är därmed 
uppnått. Kunskap om uppdraget, förmåga att samverka och pedagogisk kompetens är viktiga faktorer som 
påverkat resultatet positivt. Pedagogernas kompetens att planera, organisera och förändra verksamheten 
utifrån befintlig barngrupp bidrar också till resultatet. 
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 (%) 

Alla 70,0%    

Kommentar:  
Följs ej upp vid delår 
Målvärden ej angivna av socialnämnden 
A 3.6 Vårddygn 
familjehem 
antal/inv 

Vårddygn i 
familjehem, antal/inv 
0-20 år 

Alla 1,57    

A 3.7 Vårddygn 
institutionsvård 
0-20 

Vårddygn i 
institutionsvård. 
antal/inv 0-20 år 

Alla 0,42    

A 3.8 Andel 
unga som ökar 
sitt samhälls- 
engagemang 
(%) 

 Alla 
Kvinnor 
Män 

59,6% 
66,2% 
51,3% 

   

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
A 4.1 
Handläggningstid 
för försörjningsstöd 

Handläggningstid för att få 
försörjningsstöd ska minska 

12    

Kommentar:  
Enligt KKiK är utfallet 14 dagar 2016. Medelvärdet för Sveriges kommuner är 16 dagar. Se även indikator A 
1.1.5 och A 1.1.6 som komplement till denna indikator. 
A 4.2 Andel till egen 
försörjning 

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

    

Kommentar:  
Eget mått. Mäts ej vid delår. 
A 4.3 Andel hushåll 
med 
försörjningsstöd 

Ska lyda: Andelen invånare 
som uppbär ekonomiskt 
bistånd ska minska 

5,1%    

Kommentar:  
Andel hushåll med försörjningsstöd har sjunkit från 5,5% år 2015 till 5,1% år 2016. Medelvärdet för Sveriges 
kommuner är 4,3% 
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 

9,1% 8,0%   



 

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
Kommentar:  
Värden finns inte än för 2016 
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%    

Kommentar:  
Serviceförvaltningen erbjuder årligen platser till ungdomar inom ramen för Falu kommuns program 
"Ferieplatser". Serviceavdelningen har även ett nära samarbete med Aik( Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) gällande praktikplatser för deras olika ungdomsprojekt. 
A 4.6 Vuxna 
biståndstagare 
mycket långvarigt 
bistånd 

Vuxna biståndsmottagare med 
mycket långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

24,6%    

Kommentar:  
Värden finns inte än för 2016 
Mål ej angivna för dessa indikatorer. 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har sjunkit och antal biståndshushåll har minskat under de senaste två åren. 
Under 2017 har kostnaden sjunkit från 5,7 mkr per månad i jan till 4,8 mkr per månad i augusti och antal 
biståndshushåll från 751 i januari till 642 biståndshushåll i augusti. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Resultatmål 

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning 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   

B 1.2.a 
Tjänstemäns 
attityd till 
företagande 

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

3,0 3,5   

B 1.2.b 
Politikers 
attityd till 
företagande 

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

3,1 3,5   

B 1.2.c 
Skolans 
attityd till 
företagande 

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

3,7 4,0   

  



 

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
B 1.3 
Kommunens 
information 
till företagen 

Målnivå: Ökande 2,89    

B 1.4 Dialog 
mellan 
företagen och 
kommunen 

Dialog mellan företagen och 
kommunens politiker och 
tjänstemän. Ökande 

2,87    

B 1.5 Antal 
nyregistrerade 
företag i 
kommunen 
(antal/1000 
inv.) 

Antalet nyregistrerade företag i 
kommunen ska öka 

7,0 7,0   

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
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. 

3 4   

Kommentar:  
Uppföljning endast på helårsvis. 
B 2.2 Andelen 
upphandlingar 
som innehåller 
sociala hänsyn 

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

18,0% 30,0%   

B 2.3 
Förtroendet 
för kommunen 
som 
upphandlande 
myndighet 

Ska öka 2,31    

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
B 3.1 Andel unga 
som haft praktik 
eller feriejobb 

Andelen unga i 
grund- och 
gymnasieskola som 
har haft feriejobb 
eller praktik ska öka 

    

B 3.2 Antalet 
feriejobb och 
praktikplatser i 
kommunens 
organisation 

Ska öka 316    

  



 

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
Kommentar:  
PKT: En ökning med 15% från föregående år. 
Service: Förvaltningen har under året tagit emot elever från Yrkeshögskolan samt praktikanter från 
gymnasiet. 
Inom serviceavdelningen finns både möjligheter och arbetsuppgifter att under sommarmånaderna utöka 
mottagande av ferieungdomar. En hindrande faktor är dock att det under semesterperioden råder brist på 
arbetsledande personal. För att underlätta mottagandet av praktikanter pågår utbildning av handledare. 
Avdelningen deltar även i projektet "Breddad rekrytering". 
AIK: Utfallet avser 280 feriejobb och 36 unika praktikplatser i kommunen. 
B 3.3 Andelen 
personer som 
står utanför 
arbetsmarknaden 

Arbetslösheten i 
kommunen ska 
minska 

5,8%    

B 3.4 Andelen 
utrikesfödda i 
studier eller 
arbete 

Ska öka     

Kommentar:  
Andelen utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år uppgår till 24,7%. Värdet är 1,3%-enheter lägre än motsvarande 
period 2016. 

Hållbar utveckling/Miljö 

Resultatmål 

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
C 1.1 Utsläpp 
växthusgaser (ton 
CO2-ekv/år) 

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

160 980    

Kommentar:  
Inget utfall per 170831 
C 1.2 
Energianvändning 
per invånare 
(MWh/inv) 

Energianvändningen 
har år 2020 minskat 
med 20 % jämfört med 
medelvärdet för åren 
2001-2005 

36,60    

Kommentar:  
Inget utfall per 170831 

Falun värnar om biologisk mångfald 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
C 2.2 Antal 
långsiktigt 
bevarade värdefulla 
naturområden 

Minst ett särskilt värdefullt 
naturområde per år har 
under perioden 2014-2020 
långsiktigt bevarats 

1 1   
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Kommentar:  
Nytt i år Isalanäset 
C 2.3 Andel 
ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet (%) 

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

23,0%    

Kommentar:  
Kostavdelningen arbetar löpande med menyplanering och styrning av livsmedel för att nå kommunens 
mål. 

Falun präglas av goda livmiljöer 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 

2017 
Bedömning 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 

13 23   

Kommentar:  
Myndighetsnämnden har tillsynsansvar över 23 objekt av dessa är 13 undersökta. 
Det återstår 5 kommunala deponier + 5 övriga objekt 
C 3.3 Mängden 
kärl- och 
grovavfall 
(kg/inv) 

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

311    

C 3.4 Utbyggda 
VA-
saneringsområden 
enligt plan 

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

1 1   

Kommentar:  
Planerat område 2017 är Björklunden 
C 3.5 Hur ser 
medborgarna på 
Falun som en 
plats att bo och 
leva på? 

SCB medborgarundersökning 
- Nöjd-Medborgar-Index 
Ökande trend under närmaste 
5-års period. 

63,0    

Kommentar:  
Ingen mätning skett under perioden. 

Falun tar vara på sina kulturmiljöer 
 

Inga indikatorer föreslagna 

  



 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Resultatmål 

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
D 1.1 Antal nya 
bostäder per år 

Målnivå: 
Minst 200 
per år 

125 200   

Kommentar:  
Mos: 
Enbostadshus 7 st. Parhus 10 st. Radhus 10 st. Flerbostadshus 89 st.Gruppboende 6 st.Ändrad 
användning till bostad 3 st. 
D 1.3 Det årliga 
tillskottet av antalet 
bostäder (byggrätter) i 
lagakraftvunna 
detaljplaner 
(planberedskap) 

Nya 
byggrätter 

122 250   

Kommentar:  
Mos: 
Förutsatt att DP för bostäder och skolan i Sundborn och DP för verksamheter och bostäder på nordvästra 
Myran antas och vinner laga kraft under 2017 kommer målet för 2017 att kunna uppnås. 

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
D 2.3 Avstånd från 
bostad till förskola 
och grundskolan 
lägre årskurser 

Gångavstånd? Målnivå     

D 2.4 Andel som får 
svar på e-post inom 
två dagar, (%) 

Ska öka 89,0%    

D 2.5 Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga, (%) 

Ska öka 45,0%    

D 2.6 Andel som 
upplever ett gott 
bemötande vid 
kontakt med 
kommunen 

Ska öka 78,0% 100,0%   

Kommentar:  
Nytt sätt att mäta fr o m hösten 2016. Värden ej jämförbara med tidigare år. 
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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   

Falu kommun har goda kommunikationer 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
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 

769 420    

D 3.1 Andel hushåll 
som har tillgång till 
bredband med minst 
100 MB/s 

Målnivå: Minst 90% år 2020 74,0%    

Kommentar:  
Mätningen är från PTS 2016 visar på utfallet 63,61 % och avser andel som har 100 Mbit/s. Räknat på 
andel som har tillgång till bredband genom att anslutningspunkt finns i omedelbar närhet till fastigheten, 
så är utfallet 73,85%. 
Målet är satt till 2020. Inget mål finns för 2017. 
D 3.2.1 Utbyggnad av 
huvudcykelstråk 
(utbyggnadsgrad) 

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

 21,0%   

Kommentar:  
Mos: 
"I år byggs det totalt 20 cykelöverfarter. Samtliga beräknas bli klara under vecka 36-37. Men vid 
helårsbokslut 2017 är hela 2020 - målet uppfyllt, plus ytterligare två cykelöverfarter." 
D 3.6 Nöjdheten med 
möjligheterna till att 
använda 
kollektivtrafiken för 
resor 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Region-Index. 
Betygskala 1-10 

5,2 6,5   

D 3.8 Nöjdheten med 
möjligheterna till att 
enkelt kunna 
transportera sig med 
bil 

SCB 
medborgarundersökning - 
Nöjd-Region-Index. 
Betygskala 1-10 

7,3    

C 1.5 Antalet resor 
med buss 

Antalet resor med buss ska 
öka med 20% från år 2014 
till år 2020 

2 015 671    

Kommentar:  
Utfallet avser jan-juli 2017 



 

Falun består av levande, trygga tätorter 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
D 4.3 Hur trygga 
känner sig 
medborgarna i 
kommunen? 

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

61    

D 4.7 Nöjdheten 
med renhållning 
av parker och 
allmänna platser 

SCB 
medborgarundersökning 
- Nöjd-Medborgar-
Index 

6,6 7,0   

Finansiella mål 

Resultatmål 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 3% av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning. 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
F 1.1 Årets 
resultat % av 
skatter och 
utjämning 

Kommunens resultat ska 
uppgå till minst 3% av 
skatteintäkter och 
kommunalekonomisk 
utjämning 

7,3% 2,0%   

Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0% år 2019. 

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
F 2.1 Soliditet, 
inkl 
ansvarförbindelse, 
ska vara positiv 

Soliditeten, inkl 
ansvarsförbindelse för 
pensioner, ska vara minst 
0% år 2019 

-0,8% -10,0%   

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

Indikator 
Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend 
F 3.1 
Självfinansierings
graden 

Självfinansieringsgraden av 
investeringar ska, under en 
5-årsperiod, vara minst 95%. 

100,0% 95,0%   
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