Årsredovisning i korthet 2020

COVID-19 PANDEMIN
FALUN UNDER 2020
2020 visade sig bli förändringens, omställningens och anpassningens år.
På grund av Covid-19 pandemin tvingades verksamheterna
att snabbt ställa om och bli mer digitala och hitta kreativa
lösningar för att förhindra smittspridning.
Trots det ansträngda läget stod både kommunens och de
kommunala bolagens verksamheter inte stilla. Detta hände
bland annat under året:
• Byggstart för det nya badhuset på Lugnet, med inriktning att
alla ska känna sig välkomna.
• Nya Södra skolan invigs med en ökad kapacitet på ytterligare
200 elever.
• Invigning av Asfaltsbanan på Lugnet för ökad tillgänglighet
• Beslut om att återinrätta Dalregementet i Falun.
• Organisationsförändring för ett effektivare och mer fokuserat
arbetssätt mot medborgarna.

Pandemin påverkar arbetsförhållandena i hög grad. Arbetet
ställdes om så att de som hade möjlighet, arbetade hemifrån för
att minska smittspridning och de som arbetade på plats ställde
om till nya rutiner och arbetssätt utifrån rådande restriktioner
och riktlinjer. Under året var det hög arbetsbelastning inom
flera verksamheter. För en del medarbetare innebar det att de
tillfälligt utförde andra uppdrag än de ordinarie.
Trots pandemin kunde kommunen erbjuda 240 ungdomar
sommarjobb, vilket endast är 60 platser färre än föregående
sommar och den årliga sommarjobbskickoffen blev digital
istället för fysisk.
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2021 kommer att vara ett jubileumsår i flera avseenden för
Falun. Falun firar bland annat 50 år som kommun, 20 år som
en världsarvskommun, och att det är 100 år sedan allmän och
lika rösträtt praktiserades för första gången. Detta kommer att
uppmärksammas genom olika utställningar och workshops på
både fysiska och digitala platser.
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av november att Falu
kommun tillsammans med Svenska Skidförbundet ska ansöka
om att få arrangera skid-VM i de nordiska grenarna 2027. Under
2021 inleds detta med ett kampanjarbete tillsammans med
Svenska Skidförbundet. Det Internationella Skidförbundet (FIS)
kommer under sin kongress i maj 2022 fatta beslut om vilka som
får arrangera VM.

Falun fortsätter att öka i antal invånare, men efter en lång
period med ganska stora ökningar var befolkningsökningen
mindre under 2020. I slutet av 2020 bodde det 59 528 personer
i Falu kommun, vilket var 122 personer fler sedan årsskiftet
(jämfört med 483 personer mellan 2018 och 2019).
Befolkningen ökar i samtliga åldersgrupper, men andelen
barn och äldre ökar mer än befolkningen i arbetsför ålder. För
att kunna ge service till fler falubor krävs stora investerigar för
byggnation av förskolor, skolor och äldreboenden. Fler invånare
tillsammans med pandemins effekter kräver att kommunen
prioriterar och nyttjar sina resurser effektivt.

FRAMTIDSSPANING
En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv kommer
att bero på den ekonomiska politiken.
Det enda man kan säga säkert är att mycket kommer att
påverkas av pandemin under en lång tid framöver.
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor och svårlöst
utmaning för alla kommuner, därmed även Falun. Fortsatt ökad
efterfrågan på välfärdstjänster tillsammans med stora pensions
avgångar gör att kommunen behöver rekrytera många nya
medarbetare de kommande åren.
Klimatförändringar, omställningen till ett mer hållbart
samhälle samt behoven på ökad digitalisering i samtliga
verksamheter är exempel på andra stor utmaning för kommuner.

