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INLEDNING 

Förord – Kommunstyrelsens ordförande 

Inledning 

Falualliansen lägger nu fram sin första egna budget efter tillträdet hösten 2018 och omvalet i april 

2019. Omvalet har på många sätt präglat arbetet i Falu kommun under det gångna året. 

Omvalsperioden påverkade förutsättningarna för att bedriva budgetarbete samtidigt som det fanns en 

osäkerhet kring hur den politiska ledningen skulle se ut. Kommundirektören fick före sommaren ett 

uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med det underskott som byggts upp under 

2018. Prognoserna visade att underskottet fortsatte växa under 2019 och det bedömdes att 

kostnadssänkande åtgärder i storleksordningen 100 miljoner kronor skulle krävas. Budgetbeslutet 

sköts därför upp från juni till oktober så att detta åtgärdspaket skulle hinna behandlas politiskt och 

arbetas in i budget. 

Falu kommuns budget för 2020 omsluter 3,5 miljarder kronor som ska finansiera den offentliga 

välfärden, investeringar i fastigheter, kultur- och föreningsliv, evenemang och mycket annat som på 

kort och lång sikt bidrar till falubornas väl och kommunens goda utveckling. 

Falualliansen har arbetat hårt för att skapa en budget som är reforminriktad samtidigt som den ställer 

krav på effektivisering av befintliga verksamheter. Betydelsen av förebyggande arbete som ger alla 

elever förutsättningar att lyckas i skolan och förhindra framtida utanförskap har framhållits av 

ledande politiker i många år. Ändå har Falu kommun högre kostnader för socialtjänst än liknande 

kommuner. Det är dags att vända den utvecklingen och reformera det förebyggande arbetet genom 

att samordna kommunens resurser över förvaltningsgränserna för bästa möjliga samhällsnytta. 

Vi ser ett behov av att kontinuerligt effektivisera kommunens verksamheter för att åstadkomma 

största möjliga positiva verkan av skattemedlen. Vi ser också ett behov av att se över och utvärdera 

kommunens frivilliga åtaganden. En utmaning är att den del av befolkningen som är i arbetsför ålder 

minskar i förhållande till andelen barn och äldre. 

Den demografiska utmaningen, ökande splittring och polarisering både i Sverige och i världen, och 

inte minst klimatutmaningen ställer krav på långsiktighet och bred uppslutning kring gemensamma 

mål. Vi vill därför att Falu kommuns vision Ett större Falun och kommunens långsiktiga utveckling 

ska förankras i den av FN:s generalförsamling antagna Agenda 2030 för ett hållbart samhälle. Om vi 

kan uppnå samsyn över partigränserna kring ett antal gemensamma mål för utvecklingen i Falun och 

hur vi ska kunna möta de utmaningar som står framför oss när det gäller utveckling, välfärd, klimat 

och demografi så ökar vår förmåga att nå uppsatta mål. En viktig del i detta är också att stärka den 

lokala demokratin och falubornas delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Investeringsnivån är fortsatt hög, mycket beroende på ökande volymer inom skola, omsorg och 

socialtjänst. Vi fortsätter att analysera investeringsbehovet och balanserar det mot de finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning. Det är dock tydligt att vi är inne i en period då det måste göras 

omfattande investeringar i framför allt skola och äldreomsorg för att hantera utvecklingen med stora 

barnkullar och fler äldre. 

Falu kommuns budgeterade resultat för 2020 är 68 miljoner kronor, eller 1,9% av skatter och 

generella statsbidrag. Till detta kommer en reserv för att hantera osäkerhet i den ekonomiska 

utvecklingen på 33 miljoner kronor. 

 

 

Joakim Storck (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK HANDLINGSPLAN 
Kommunfullmäktige har beslutat att en strategisk handlingsplan ska vara en del av Falu kommuns 

styrmodell. Den senaste strategiska handlingsplanen antogs under 2016 och har återkommande 

kritiserats av kommunrevisionen för att målen är otydliga och svåra att följa upp. Falualliansen ser 

nyttan av en bred politisk överenskommelse kring hur det långsiktiga arbetet ska knytas till arbetet 

med hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 och de av FN:s generalförsamling antagna 

globala målen. 

Rådet för kommunala analyser (RKA) har antagit en utvärderingsmodell med nyckeltal anpassade 

till lokal uppföljning av de globala målen. 

Falualliansen har tagit fram egna strategiska mål avsedda att användas som en del i den befintliga 

styrmodellen. Arbetet med lokal målstyrning knuten till Agenda 2030 kommer, om det lyckas, 

troligen att innebära en förändring av målen vilket den politiska ledningen är medveten om. I väntan 

på resultatet av detta arbete föreslår den politiska ledningen följande strategiska mål, samtidigt som 

vi är öppna för att dessa kan komma att förändras som ett resultat av det arbete med lokal målstyrning 

knuten till Agenda 2030 som nu har initierats. 

Falualliansens strategiska mål: 

1. Falu kommun sätter människan och individens frihet och behov i centrum 

2. Falu kommun skapar förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet till egen 

försörjning 

3. Falun är en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer 

4. Falu kommun har en levande landsbygd och god samhällsservice även på landsbygden 

5. Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig kvalitet 

6. Falu kommun har ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat 

7. Falu kommun välkomnar privata, ideella och lokala aktörer på samhällsarenan 

8. Falun är ett uppskattat och växande besöksmål känt för sitt breda och högkvalitativa utbud 

inom idrott, kultur och evenemang 

9. Falun är en jämlik och tillgänglig kommun fri från diskriminering 

10. Falu kommun är en trygg och säker kommun med ett aktivt socialt och brottsförebyggande 

arbete 

11. Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och prioriterar åtgärder mot klimatförändringarna 

12. Falu kommun har goda kommunikationer och en framtidssäkrad infrastruktur 

13. Falu kommun bjuder in till medborgardialoger vid viktiga förändringar som påverkar 

faluborna i vardagen 

14. Falu kommun är en föregångare i att använda ny teknik och innovativa metoder till nytta för 

faluborna 

15. Falu kommun använder sina resurser smart och har en sund ekonomisk utveckling 

16. Falu kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetens inom alla 

områden 

 

Uppföljningen av de strategiska målen ska ske genom RKA:s uppföljningsmodell för Agenda 2030. 

De mål och nyckeltal som antogs 2016 för styrning och uppföljning av den strategiska 

handlingsplanen upphör därmed att gälla. 
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DRIFTRAMAR FÖR BUDGET 2020 OCH 
EKONOMISK PLAN 2021 OCH 2022 
Utgångspunkten för budgeten som presenteras nedan är en oförändrad skattesats. Utdebiteringen 

föreslås ligga kvar på 22:07 per skattekrona för 2020. 

Uppräkningar till de olika nämndernas verksamheter för 2020 ligger fast enligt flerårsplan 2020 

antagen på KF i november 2018. Uppräkningarna i flerårsplan för 2021 och 2022 justeras till 

1,5 procent för alla nämnder. 

Förslagen i kommundirektörens sparpaket, med några undantag, ligger till grund för det fortsatta 

arbetet. En sammantagen översyn av skolorna i hela kommunen initieras och de förslag om ändrad 

skolstruktur i Svärdsjöområdet som ingick i sparpaketet lyfts ut. Neddragningar på snöröjningen som 

föreslagits genomförs inte. Förslaget om att ta bort konstfrusen is på Karlsbyhedens IP genomförs 

endast delvis och anpassas till gällande avtal som sträcker sig till 2026. 

Socialnämndens underskott under 2019 är en följd av konsekvent ökade kostnader inom de flesta av 

nämndens verksamhetsområden, en trend som är tydlig sedan början av 2010-talet. Orsaker kan 

härledas till utökat uppdrag för nämnden, ökade volymer och stigande kostnadsläge för externa 

tjänster på socialtjänstens område. Nämndens budgeterade anslag har inte följt med i denna 

utveckling. Den politiska ledningens bedömning är att socialnämnden måste tillföras medel för en 

budget som på ett bättre sätt avspeglar verksamhetens uppdrag. Samtidigt måste åtgärder vidtas för 

att vända kostnadsutvecklingen. 

Vi ser möjligheter till förändringar inom socialnämndens verksamhetsområde, men också när det 

gäller gränsdragning mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, skola och äldreomsorg som 

möjliggör effektivare arbetssätt och ett effektivare förebyggande arbete. 

Socialnämnden tillförs 50 mnkr för att återställa delar av det underskott som uppkommit de senaste 

åren som inte bedöms kunna återställas genom besparingar eller effektiviseringar inom planperioden. 

Samtidigt bifalls äskanden från nämnden på 11,3 mnkr. Det sammanlagda tillskottet till 

socialnämnden är därmed 61,3 mnkr. Under planperioden ställs krav på effektivisering inom 

socialnämndens verksamhetsområde motsvarande sammanlagt 30 mnkr fram till 2022. 

Samtidigt ställs krav på effektivisering inom socialnämndens verksamhetsområde under 

planperioden. Dialogens verksamhet minskas i omfattning samtidigt som en 

förvaltningsövergripande samordning av kommunens resurser riktade till barn och unga genomförs.  

Socialnämnden uppmanas att arbeta med effektiviseringar för att i enlighet med flerårsplanen sänka 

kostnaderna framför allt inom verksamhetsområdena familjehem, HVB barn och unga, och för att 

sänka försörjningsstödet. Andelen placeringar i familjehem i egen regi ska öka med målet att nå 80 

procent placeringar i egen regi 2022.  

Möjligheten att sänka kostnaderna för HVB-placeringar är i hög grad beroende av att inflödet till 

socialförvaltningen minskar. För att åstadkomma detta krävs samordning av kommunens resurser 

riktade till barn och unga, samt ett intensifierat arbete i förskola och skola med att införa metoder 

framtagna inom ramen för projektet tillsammans för varje barn. Målet är ett minskat inflöde. 

Antalet personer med behov av försörjningsstödet bedöms kunna minskas genom ökad samverkan 

mellan socialförvaltningen och sektor AIK.  

Barn och utbildningsnämnden tillförs 5 mnkr för att intensifiera arbetet med införande av nya 

arbetsmetoder utarbetade inom ramen för projektet Tillsammans för varje barn, ett 

förvaltningsövergripande arbete med målet att i tid identifiera och rikta stöd till barn och unga i 

skolan med särskilda behov. 6,5 mnkr tillförs för riktade insatser för att höja måluppfyllelsen. 

Därutöver tillförs nämnden även de prioriterade äskanden som framförts under budgetdialogerna. 

Bedömningen är att den sammantagna effekten blir en mer ändamålsenlig organisation med bättre 

samordning och tydligare fokus på förebyggande arbete, och därmed bättre förutsättningar att i tid 

hjälpa barn och unga i behov av hjälp och stöd. 
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Omvårdnadsnämnden tillskjuts medel för prioriterade äskanden som framförts under 

budgetdialogerna. Ytterligare 6 mnkr tillskjuts för att mildra effekterna av att regeringens riktade 

stimulansmedel för fler händer i vården har försvunnit. 

Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 1,5 mnkr för det årliga genomförandet av Svenska 

skidspelen. Förutsättningar för att sänka kostnaderna för genomförande av skidspelen med bibehållet 

hög kvalitet ska undersökas. Ett tillskott om 1,5 mnkr tillförs för arbete med kommunens 

biblioteksplan. 

Kommunstyrelsens fria medel ses över genom att posterna för Särskilda framtidsprojekt, 

Hållbarhetsprogrammen och Personalpolitiska åtgärder slås samman till en ny post 

Kommunstyrelsens medel för Agenda 2030. Dessa medel ska användas för genomförande av insatser 

i syfte att uppnå mål i den strategiska handlingsplanen i enlighet med den politiska ledningens 

prioriteringar. 

Kommunstyrelsens sektor ledningsstöd tillförs under 2020 ett tillfälligt tillskott för arbete med byte 

av kommunens lönesystem. 

Evenemangsrådets budget minskas till 1,5 mnkr. Medel för kommunstyrelsens representation 

minskas till 300 tkr. 

Budgeten för Fontänhusverksamheten i Falun ökas till 2 mnkr. 
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Driftramar för budget 2020 och ekonomisk plan 2021 och 2022 

 

 

 

Ramväxlingar mellan nämndernas driftbudgetar 

Ovanstående driftramar innehåller, förutom majoritetens prioriteringar, ramväxlingar enligt nedan: 

• Ramväxling avseende omställningskostnader – 1 000 tkr från kommundirektören till 

personalpolitiska åtgärder 

• Ramväxling avseende Världsarvet – 122 tkr från kommundirektören till kultur- och 

fritidsnämnden 

• Ramväxling avseende plogning av isbanor på Runn – 125 tkr från beslutsorgan till kultur- 

och fritidsnämnden 
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• Ramväxling avseende besöksnäringsstrateg – 630 tkr från ej förvaltningsanknuten 

verksamhet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

• Ramväxling avseende arvoden till förtroendevalda till följd av PLGs förslag och effekt av 

beslut i KF 180517 §72 och KF 180618 §119 – 318 tkr från beslutsorgan till 

kommunrevisionen 7 tkr, överförmyndarverksamheten 4 tkr, barn- och utbildningsnämnden 

25 tkr, omvårdnadsnämnden 83 tkr, socialnämnden 67 tkr, miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden 80 tkr, myndighetsnämnden – 33 tkr, kultur- och fritidsnämnden 85 tkr 

• Ramväxling avseende höjning av PO-påslaget med 1 procent – från finansförvaltningen till 

samtliga nämner 

 

 

Investeringar 2020–2024 

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

planeringsperiod. På kort sikt måste kommunen hantera ökande investeringsbehov i skolor och vård 

och omsorgsboenden, lokaler, park- och gatuanläggningar, men även stora demografiska 

förändringar. Oberoende av om detta sker genom att kommunen bygger i egen regi eller hyr externt 

påverkas nämndernas driftkostnader.  

Investeringsnivån ska inte överstiga 578 mnkr 2020, 444 mnkr 2021 och 427 mnkr 2022. Detta 

innebär att investeringarna under planperioden inte kan finansieras med eget kapital till 100 procent. 

För att kunna hålla planperiodens höga investeringsnivå krävs att Falu kommun ökar sina lån i takt 

med att investeringarna genomförs. Lånebehovet kan begränsas om försäljning av fastigheter som är 

dåligt utnyttjade eller inte används för kommunal verksamhet genomförs.  

För åren 2023–2024 återfinns investeringsbehov för 382 mnkr 2023 och 246 mnkr 2024. Största 

enskilda posterna dessa år är fortsatta satsningar på skolor och äldreboenden. 

Sektor service fastighetsinvesteringar under planperioden avser flera nya förskolor och investeringar 

i skolbyggnader, för att möta ett kraftigt ökat inflöde av barn. Det är viktigt med kontinuerlig och 

långsiktig dialog mellan sektor service och barn- och utbildningsnämnden för att skapa 

kostnadseffektiva, långsiktiga lokallösningar. Underhållsrenoveringar i ventilation och 

skolköksrenoveringar fortsätter enligt plan. Planer finns även för flera gruppbostäder inom LSS. 

Alternativ till egen byggnation kan vara hyreskontrakt i externa lokaler något som avgörs beroende 

på det långsiktiga behovet. 

Byggandet av nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet har startats under 2019 och kommer att pågå 

fram till 2021. I investeringsplanen finns ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende med i 

planeringen.  

Om- och tillbyggnation av Kristinehallen finns med i investeringsplanen.  

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

kultur- och fritidsnämnden. 

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

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

planer sker i samband med ordinarie periodrapportering. 

Vid beräkning av kapitalkostnader, tillämpas den av SKL föreslagna internränta, som för 2020 

uppgår till 1,5 procent. 

Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar inom 

kommunstyrelsen.  
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Investeringsbudget 2020 med plan för 2021–2024 
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Specificering av vissa investeringsprojekt (Belopp i tkr) 
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Resultaträkning 2020–2022 

Belopp i mnkr Prognos 
aug-19 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

     
Verksamhetens nettokostnad -3 396,0 -3 412,6 -3 478,9 -3 576,6 

 - varav pensionskostnad -187,3 -191,4 -197,9 -204,0 
Avskrivningar -136,0 -152,9 -167,4 -173,5 
Summa     
verksamhetens nettokostnad -3 532,0 -3 565,5 -3 646,3 -3 750,1 

     
Skatteintäkter 2 924,0 2 973,9 3 063,0 3 168,8 

,0Generella statsbidrag o utjämning 622,0 664,3 645,4 662,0 

     

Summa skatteintäkter 3 546,0 3 638,2 3 708,4 3 830,7 

     
Finansiella intäkter 23,0 11,4 11,4 11,4 
Finansiella kostnader -27,0 -16,3 -26,1 -32,2 
 -varav ränta pensionsskuld -5,6 -6,3 -8,7 -8,9 
Summa finansnetto -4,0 -4,9 -14,7 -20,8 

     

Årets resultat 10,0 67,8 47,4 59,8 

Finansiellt mål, 2 % av skatter och utjämning 70,9 72,8 74,2 76,6 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 0,3% 1,9% 1,3% 1,6% 

 

Avstämning mot balanskrav  

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

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

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

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

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

kommunalekonomisk utjämning. 

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

förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat. Prognosen för 2019 pekar på att Falu kommun 

kommer att uppnå ett positivt resultat för året.  
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Balansräkning 2020–2022 

  Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 

Anläggningstillgångar 3 300,1 3 573,7 3 861,4 

Omsättningstillgångar 405,3 379,9 357,4 

Summa Tillgångar 3 705,4 3 953,6 4 218,8 

Eget kapital 1 451,8 1 499,2 1 559,0 

Avsättningar        

 -pensioner 192,4 208,7 223,1 

 -avsättning löneskatt 46,7 50,6 54,1 

 -andra avsättningar 12,0 12,0 12,0 

Summa avsättningar 251,1 271,3 289,2 

 -Långfristiga skulder 1 115,0 1 325,0 1 540,0 

 -Kortfristiga skulder 887,5 858,1 830,6 

Summa skulder 2 002,5 2 183,1 2 370,6 

        

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 3 705,4 3 953,6 4 218,8 

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 1 238,1 1 205,2 1 166,3 

Kassaflödesanalys 2020–2022 

 Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 67,8 47,4 59,8 

Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 144,5 158,2 163,8 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 212,2 205,6 223,6 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Förändring av lager 0,0 0,0 0,0 

  Förändring av fordringar (- anger ökning av fordringar) 0,0 0,0 0,0 

  Förändring av skulder (+ ökning av skulder)  0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  212,2 205,6 223,6 

Investeringsverksamheten    

Investering i anläggningstillgångar  -577,9 -441,1 -461,1 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -577,9 -441,1 -461,1 

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-) 293,0 210,0 215,0 

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 293,0 210,0 215,0 

Årets kassaflöde -72,7 -25,5 -22,5 

Likvida medel vid årets början 133,0 60,3 34,8 

Likvida medel vid årets slut 60,3 34,8 12,4 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2020–2022 

Befolkningsutveckling 

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

befolkning till 59 369 invånare, vilket är en ökning med 446 invånare sedan årsskiftet. Beräkningarna 

i budgeten för 2020 baseras på en befolkning på 59 300 invånare per 1 november 2019. Åren därefter 

antas en befolkningsökning med 300 invånare per år. 

Antaganden om befolkningsutveckling baseras på SCB:s befolkningsprognos från mars 2019. 

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

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

Befolkningsförändringar i olika åldrar 

Nedan redovisas befolkningsförändringar uppdelade i olika åldersintervaller. Under perioden 2018–

2032 bedöms befolkningen i kommunen att öka med drygt 4800 personer. Ökningar sker nästan 

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

elever inom grundskolan (6–15 år) bedöms under perioden fram till 2032 uppgå till knappt 800 barn 

vilket skulle motsvara två nya grundskolor. Utmaningen blir dock att elevökningen inte sker i en viss 

del av kommunen utan fördelas över hela kommunen. En annan grupp som nyttjar de kommunala 

verksamheterna är äldre i intervallet 80–89 år. Gruppen bedöms öka med 68% (ca 1 800 personer) 

mellan åren 2018–2032. Denna ökning ställer stora krav på den kommunala äldreomsorgen både i 

form av hemtjänst och särskilt boende. 

Antalet personer i arbetsför ålder kommer att öka mycket marginellt under perioden, +4,2%. Detta 

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

skatteintäktsutvecklingen blir svag eller till och med negativ sett till totala antalet invånare. 

 

Tabell 1 Befolkning uppdelad i åldersgrupper. Prognos 2019 

 0 1-5 6 7-15 16-18 19-29 30-49 50-64 65-79 80-89 90- Summa 

2018 655 3 440 746 6 343 1 922 7 824 14 351 10 685 9 687 2 663 607 58 923 

2019 681 3 517 665 6 467 1 979 7 767 14 519 10 629 9 782 2 775 615 59 398 

2020 691 3 547 736 6 521 2 053 7 650 14 776 10 492 9 936 2 853 625 59 880 

2021 694 3 587 734 6 578 2 167 7 578 14 881 10 517 10 063 2 932 625 60 356 

2022 695 3 602 758 6 686 2 162 7 569 15 007 10 514 10 144 3 016 641 60 795 

2023 694 3 648 725 6 799 2 180 7 585 15 094 10 545 10 119 3 162 653 61 206 

2024 694 3 679 739 6 841 2 175 7 653 15 150 10 603 10 004 3 378 670 61 587 

2025 693 3 686 760 6 870 2 247 7 660 15 215 10 653 9 875 3 589 694 61 942 

2026 691 3 684 767 6 919 2 301 7 672 15 265 10 735 9 728 3 783 723 62 268 

2027 690 3 679 768 6 947 2 349 7 720 15 321 10 747 9 627 3 966 754 62 569 

2028 689 3 673 768 6 964 2 383 7 786 15 399 10 758 9 542 4 087 798 62 847 

2029 688 3 667 767 7 051 2 349 7 832 15 403 10 789 9 452 4 255 849 63 100 

2030 687 3 661 766 7 075 2 348 7 890 15 438 10 804 9 430 4 347 884 63 331 

2031 687 3 655 765 7 101 2 337 7 949 15 480 10 798 9 449 4 408 912 63 541 

2032 686 3 650 763 7 105 2 409 7 937 15 496 10 817 9 433 4 485 952 63 734 

2018-2032 31 210 17 762 487 113 1 145 132 -254 1 822 345 4 811 

% 4,8% 6,1% 2,3% 12,0% 25,4% 1,4% 8,0% 1,2% -2,6% 68,4% 56,8% 8,2% 
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Den makroekonomiska utvecklingen 

Den ovanligt långa perioden av tillväxt som pågått sedan finanskrisen 2008, håller på att mattas av. 

Mycket tyder nu på en försvagad svensk konjunktur och en inbromsning av Sveriges BNP-tillväxt. 

Riskerna för en sämre utveckling av den globala ekonomin kan också anses ha ökat på sistone, vilket 

medför en betydande prognososäkerhet, i synnerhet för 2020.  

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år och sysselsättningen är fortfarande 

hög. Ökningen förväntas dock upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år med en 

svagare arbetsmarknad och en minskning av arbetade timmar som följd. Det påverkar i sin tur den 

reala skatteunderlagstillväxten som nästa år ser ut att kunna bli den lägsta på tio år. 

Kommunerna befinner sig i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade 

trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna 

hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av 

högkonjunkturen. När den ekonomiskt starka perioden nu går mot sitt slut kommer omfattande 

åtgärder att bli nödvändiga 

Skatteunderlagets utveckling 

I beräkningarna av kommunens skatteintäkter för åren 2020–2022 används antaganden om 

utveckling av skatteunderlaget baserad på SKL:s prognos i augusti 2019. Se tabell nedan. 

Tabell 1 Skatteunderlagets utveckling, procentuell förändring 

  2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

SKL, aug 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 17,7 

SKL, maj 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 17,5 

ESV, jun 3,9 3,0 3,4 3,3 3,3 18,0 

Reg, apr 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 18,8 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Utveckling av Falu kommuns ekonomi 

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

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

Årets resultat 

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

kommunens resultatnivå. Långsiktigt bör resultatet uppgå till minst två procent av skatteintäkter och 

utjämning. Motiven till att uppnå ett sådant överskott är framförallt kommande års investeringsbehov 

men också ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att stärka soliditeten och en reserv för 

oförutsedda händelser. De närmaste åren 2020 och 2021 ser dock extremt ansträngda ut. Det 

budgeterade resultatet ligger i genomsnitt på ca 1,6% för dessa år. Den långsiktiga målsättningen 

kvarstår och är fortfarande högt prioriterad. Den största utmaningen blir verksamheternas 

effektiviseringar och krympning av kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar. 

Upprättad prognos för helåret 2019 per augusti visar ett överskott med 10 mnkr, vilket är 60 mnkr 

sämre än det budgeterade resultatet om 70 mnkr. Verksamheterna prognostiserar underskott med 

93 mnkr varav socialnämnden (-84 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-16 mnkr) och 

omvårdnadsförvaltningen (-22mnkr). Reserven för oförutsedda händelser bedöms inte bli förbrukad 

helt under året utan bidrar med ett överskott om 26 mnkr. 
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Utveckling av pensionskostnader 

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

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

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

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

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

kommunsektorn. 

Gällande pensionsavtal (KAP-KL) är enhetligt för kommuner och landsting för de olika avtals-

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

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

till inkomstbasbeloppet vilket betyder att pensionen förankras till löneutvecklingen i ekonomin. 

Avtalet innebär att inkomstgränsen för den förmånsbestämda pensionen uppgår till 483 000 kr år 

2019. 

De totala pensionskostnaderna för 2020 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 191 mnkr. 

Av denna summa finansieras ca 142 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelsen och 

nämnder för de pensioner som tjänas in under 2020. Resterande kostnader belastar den gemensamma 

finansförvaltningen. 

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

redovisning utan har hittills redovisats som ansvarsförbindelse inom linjen. Per den 31 augusti 2019 

uppgick denna skuld till 1 300 mnkr varav 254 mnkr utgörs av särskild löneskatt. År 2020 beräknas 

utbetalningarna från ansvarsförbindelsen uppgå, inklusive särskild löneskatt, till ca 71 mnkr. 
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Eftersom Falun växer och får fler invånare kommer investeringarna under de kommande åren att 

ligga på en hög nivå. På både kort och lång sikt är det därför av yttersta vikt att ha balans mellan 

intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga 

åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god 

budgetdisciplin. 

Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att klara tuffare perioder, satsa offensivt 

samt hantera nya förutsättningar och konjunkturväxlingar. Det förutsätter att alla bolag och 

förvaltningar har en budget i balans. En välskött ekonomi skapar trygghet för medarbetare och bidrar 

till möjligheterna att ge en bättre service till invånare, brukare och kunder. 

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

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

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

års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att stärka soliditeten och en 

reserv för oförutsedda händelser.  

De närmaste åren 2020-2022 ser dock extremt ansträngda ut. Det budgeterade resultatet ligger på ca 

1,6% för dessa år. Den långsiktiga målsättningen kvarstår och är fortfarande högt prioriterad. 

Mål 2. Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensioner, ska förbättras. 

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

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

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

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

Per 31 december 2018 uppgick soliditet inkl pensionsskulder till 3%. 

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

Investeringar som görs i den kommunala verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa 

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

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

kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunens själv genererat.  

Självfinansieringsgraden i kommunen de senaste fem åren, 2014–2018, uppgår till 100%. 
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FALU KOMMUN SOM ARBETSGIVARE  
Falu kommun är den största kommunen i länet, både när det gäller invånare och antal medarbetare. 

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

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

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

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

och djup. 

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

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

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

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

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

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

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

utgår från kommunens vision och formuleras: 

• Till nytta för Faluborna 

• Enkla att samarbeta med. 

Attraktiv arbetsgivare 

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

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

arbetsgivare. 

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

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

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

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

gör ska utgå från och andas dessa värdeord. 

• Engagemang 

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

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

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

• Möjligheter 

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

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

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

sätt.  

• Trygghet 

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

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

sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.  
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Hållbart arbetsliv 

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

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

för att våra verksamheter ska kunna säkra välfärden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tekniker och andra etiska dilemman.  

Att mäta ohälsotal och medarbetarengagemanget ingår i det systematiska arbetsmiljöarbete och när 

det gäller ohälsotalen har vi inte uppnått målen. Den psykiska ohälsan precis som ohälsan i stort ökar 

i Falun precis som i riket och är fortsatt ett prioriterat område.  
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KOMMUNENS STYRMODELL 
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs. Det vill säga hur det går till att besluta 

om vad som ska utföras. Syftet med styrmodellen är att: 

 

• säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna 

• skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt 

• visionen och målen uppnås  

• 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. 



 

18 

 

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

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

enskilt år beskrivs nedan: 

 

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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Organisationsöversikt 

  

KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande Joakim Storck (C) 

Ledningsutskottet ordförande Joakim Storck (C) 

Utvecklingsutskottet ordförande  Mats Dahlberg (M) 
Serviceutskottet ordförande  Veronica Zetterberg (M) 

Förhandlingsutskottet ordförande  Joakim Storck (C)

OMVÅRDNADS-
NÄMNDEN

Ordförande 

Camilla Andersson
Sparring (C)

SOCIAL-
NÄMNDEN

Ordförande 

Anders Lindh (M)

MILJÖ- OCH
SAMHÄLLS-

BYGGNADS-

NÄMDEN
Ordförande

Anders Runström

(FAP)

KULTUR-
OCH FRITIDS-

NÄMDEN

Ordförande
Svante Parsjö

Tegner (L)

MYNDIGHETS-
NÄMDEN FÖR

BYGG- OCH

MILJÖFRÅGOR
Ordförande

Katarina

Gustavsson (KD)

BARN- OCH
UTBILDNINGS-

NÄMNDEN

Ordförande 
Björn Ljungqvist

(M)

VALNÄMNDEN
Ordförande

Håkan Hammar 

(M)

VALBEREDNINGEN
Ordförande  Joakim Storck (C) 

FÖRTROENDEVALDA REVISORER
Ordförande  Lars Lundh (S)

KOMMUNDIREKTÖREN
Pernilla Wigren

SEKTOR AIK
Maria Jonsson

SEKTOR LEDNINGSSTÖD
Tf.  Pernilla Wigren

SEKTOR SERVICE
Lars Ringsby

OMVÅRDNADS-
FÖRVALTNING
Förv altningschef

Kristina Kumlin
Bergenstråle

SOCIAL-
FÖRVALTNING
Förv altningschef

Ylv a Renström

MILJÖ- OCH
SAMHÄLLS-

BYGGNADS

FÖRVALTNINGEN
Förv altningschef
Margaretha Åslund

KULTUR-
OCH FRITIDS-

FÖRVALTNINGEN
Förv altningschef

Dav id Bergström

BARN- OCH
UTBILDNINGS-

FÖRVALTNINGEN
Förv altningschef

Johan Sv edmark

RESURSER
FRÅN MILJÖ-

OCH SAMHÄLLS-

BYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN

RESURSER
FRÅN SOCIAL-

FÖRVALTNINGEN,

FALUN

RESURSER
FRÅN UPPHAND-

LINGSCENTER,

LUDVIKA

RESURSER
FRÅN HJÄLPME-

DEL DALARNA,

LANDSTINGET
DALARNA

RESURSER
FRÅN BARN-

OCH BILDNINGS-

SEKTORN,
BORLÄNGE

GEMENSAM
NÄMND ALKO-

HOL, TOKBAK

OCH LÄKEMED-
ELSTILLSYN
Ordf örande

Anders Lindh (M)

GEMENSAM
NÄMND UPP-

HANDLINGS-

SAMVERKAN
Ordf örande
Leif  Pettersson (S)

GEMENSAM
HJÄLPMEDELS-

NÄMND I

DALARNA
Ordf örande
Lisbeth Mörk 

Amnelius (DSP)

SPRÅKTOLK-
NÄMNDEN I

DALARNA
Ordf örande

Karin Örjes (C)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande Göran Forsén (M)

GEMENSAM
LÖNENÄMND

FALUN SÄTER
Ordf örande

Sv en Olof  Ytterholm
(FAP)

RESURSER
FRÅN 

LEDNINGS-

FÖRVALTNINGEN,
FALUN

GEMENSAM 
ÖVER-

FÖRMYNDARNÄ

MND
Ordf örande

Dersim Sey f ettin 
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Ansvarsområden 

Kommunfullmäktige 

Falu kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Enligt Kommunallagen beslutar 

kommunfullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller i ärenden som är av större vikt för 

kommunen, främst om 

• mål och riktlinjer för verksamheten. 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

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

• val av revisorer och revisorsersättare. 

• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

• årsredovisning och ansvarsfrihet. 

• folkomröstning i kommunen. 

Förtroendevalda revisorer 

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

• kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och utifrån 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och intentioner. 

• räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. 

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

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

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

Kommunstyrelsen  

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

övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har även uppsikt över den kommunala 

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

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

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

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

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

uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar vidare för frågor gällande översiktlig fysisk planering, näringsliv, 

landsbygdsutveckling och övergripande frågor gällande hållbar utveckling. Även demokratifrågor 

ingår i uppdraget och ska vara kopplade till hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för sysselsättningsfrämjande åtgärder, för vuxenutbildning, samt 

även för integrationsfrågor och flyktingmottagandet. Vidare ansvarar kommunstyrelsen även för 

strategisk utveckling och optimering av det befintliga fastighetsbeståndet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av förskola, grundskola och 

gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att tillgodose att alla barn och elever 

bereds plats i skolväsendet. Detta kan ske i kommunens egen regi eller i regi av andra huvudmän. 

Barn- och utbildningsnämnden har också som sitt huvudsakliga ansvar att vara huvudman för de 

delar av skolväsendet som drivs i kommunens regi. 

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

vilka beslutas av riksdag och regering. Uppdragsgivare för skolväsendet är därmed strängt taget 

staten, men ansvaret för genomförandet ligger på kommunen. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

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

gårdsverksamhet samt stödjer föreningar och studieförbund. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för frågor rörande den fysiska 

utvecklingen av Falu kommun och skapar tillsammans med Myndighetsnämnden för bygg- och 

miljöfrågor förutsättningar för andra aktörer att utvecklas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för framtagande av strategiska planer och för 

genomförande av dessa i form av bl a detaljplanering. Vidare ansvarar nämnden för utbyggnad av 

gator och allmänna platser, köp och försäljning av fastigheter, övriga exploateringsärenden samt 

drift och förvaltning av gator, vägar, parker och offentliga rum, naturvård, samt uppdrag inom trafik 

och miljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är också trafiknämnd. 

Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor 

Myndighetsnämndens huvuduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende tillstånd och 

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

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

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

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

bildningsärenden. 

Omvårdnadsnämnden 

Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är: 

• myndighetsutövning med stöd av Socialtjänstlagen (SOL), rättspraxis och politiska beslut 

• hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

• främjande insatser och stödfunktioner till äldre och funktionshindrade i eget boende, 

korttidsvård samt vård- och omsorgsboende 

• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende 

• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma 

Socialnämnden 

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

Socialtjänstlagen (SoL) och lyder: 

Samhällets socialtjänst ska 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 ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga 

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Valnämnden  

Uppdraget är att ansvara för att val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, 

Europaparlamentet samt att övriga val och folkomröstningar genomförs enligt reglerna i vallagen. 
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Gemensam överförmyndarnämnd 

En gemensam överförmyndarnämnd startade den 1 januari 2019. Den gemensamma 

överförmyndarnämnden i Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun 

ansvarar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten. Borlänge kommun är 

värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen. 

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 ska 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. 
 


