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INLEDNING 

Förord – Kommunstyrelsens ordförande 

Inledning 

Den nya politiska ledningen i Falun, bestående av Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, 

Liberalerna, Kristdemokraterna och Falupartiet, går fram med ett förslag till gemensam budget som 

med några mindre förändringar bygger på den som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Att 

med kort varsel genomföra större förändringar i en reviderad budget strax innan årsskiftet skulle 

medföra störningar för förvaltningarna som inte är motiverade. 

Falu kommuns budget för 2019 omsluter 3,3 miljarder kronor som ska finansiera både den offentliga 

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

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

Vi vill att Falun ska kännetecknas av en effektiv och bra kommunal service. Vi vill utveckla Faluns 

näringsliv, besöksnäring, landsbygd och tätort. Vi vill utveckla bostäder och möjlighet för företagen 

att växa. Vi vill prioritera god integration och arbetsmarknadspolitik för att förhindra utanförskap. 

Vårt mål är att Falun ska bli omtalat som en välskött och välmående utvecklingskommun. Vi vill 

också att Falu kommun ska upplevas som en föredömlig arbetsgivare. En central uppgift för den nya 

kommunledningen blir att återställa förtroendet för Falu kommun som arbetsgivare efter ett par år 

som har präglats av uppmärksammade kriser och konflikter. 

För att uppnå detta vill vi sträva efter breda lösningar, och även samarbeta med andra 

samhällsaktörer, inklusive föreningar och civilsamhället. Vi vill fortsätta verka för att stärka den 

lokala demokratin och falubornas delaktighet i samhällsutvecklingen. 

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

socialtjänst. Den nya politiska ledningen gör i nuläget ingen påtagligt annorlunda bedömning än den 

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

för god ekonomisk hushållning. 

Den reviderade årsplan med budget för 2019–2021 ser lite annorlunda ut än tidigare. Dispositionen 

har ändrats så att den politiska inriktningen har getts mer utrymme i inledningen. Driftbudgeten och 

investeringsbudgeten som tidigare återfanns långt bak i dokumentet kommer nu längre fram. 

Den största förändringen är att den strategiska handlingsplanen har lyfts ut till ett separat dokument 

avsett att antas av kommunfullmäktige i början av 2019. Syftet är att tydliggöra att den strategiska 

handlingsplanen utgör den politiska ledningens styrdokument som ligger fast för mandatperioden, 

och att större ändringar inte förväntas om inte förutsättningarna markant ändras. Den strategiska 

handlingsplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 

Personalen gör jobbet – till nytta för faluborna 

Kommunens viktigaste tillgång är de anställda. Det är de som tar hand om barnen i förskolan, som 

vårdar våra äldre i hemmet, som handlägger bygglov, försörjningsstöd, och driver och underhåller 

fotbollsplaner och idrottshallar. 

Ett gott ledarskap, och att som medarbetare bli sedd — framför allt av den närmaste chefen, är den 

faktor som har störst inverkan på trivsel och god hälsa på arbetsplatsen. 

Därför måste vi bekämpa ohälsa och dålig kollegial miljö, vad den än kan bero på. Vinsterna är 

många och stora. Den som trivs på jobbet, som upplever mening, kommer bra överens med sina 

kollegor och som blir sedd av sin chef kommer med stor sannolikhet inte bara att förbli frisk och vid 

god hälsa utan också göra ett bättre jobb. Till nytta för faluborna.  

Till nytta för faluborna är en devis som uttrycks i Falu kommuns visionsdokument och som ofta 

nämns som ledstjärna för kommunens arbete. Gott ledarskap och medarbetare som trivs på jobbet är 

en förutsättning för att kommunorganisationen ska kunna leverera största möjliga nytta för faluborna. 
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Omvärlden förändras 

Sverige som helhet befinner sig mitt i en demografisk förändring som ställer stora krav på att 

samhället anpassar sina verksamheter. Barn- och ungdomskullarna är stora, och allt fler når hög ålder, 

vilket medför växande behov under det närmaste årtiondet. 

De behov som finns kan inte enbart täckas med ökade anslag. Nya behov måste också finansieras 

genom effektiviseringar inom förvaltningen för att möta en förändrad värld. Alla förvaltningar måste 

söka rationalisering i den verksamhet och budget som man redan förfogar över. Medel som frigörs 

under löpande verksamhetsår är medel man har kontroll över. Det ökar möjligheten att styra mot 

långsiktiga mål trots att omvärlden förändras. 

En del i detta är att öka genomförandeförmågan för förvaltningsövergripande åtaganden och projekt. 

Organisation och arbetsformer kan anpassas så att samordning och samverkan mellan förvaltningar 

blir bättre. Vi har ett viktigt inre arbete att utföra inom kommunorganisationen. För att vi ska lyckas 

så krävs delaktighet och gott ledarskap. 

Vi befinner oss också mitt i flera stora globala skeenden som påverkar oss. Urbaniseringen och 

koncentrationen av tillväxt till storstadsregionerna är ett. De globala klimatförändringarna ett annat. 

Vi har ansvar inför kommande generationer att bedriva en politik som både stimulerar tillväxt och 

samtidigt tar hänsyn till klimatet och planetens begränsade resurser. Den stora utmaningen består i 

att samtidigt möta människors förhoppningar om en bättre tillvaro och att möta klimatutmaningarna. 

Det bygger på stora gemensamma ansträngningar. En politik som bygger på att människor förväntas 

förändra sina liv till det sämre har inte förutsättningar att lyckas. Därför måste vi skapa en utveckling 

som möjliggör både tillväxt och minskade klimatutsläpp. 

Falun växer 

Falun är inne i en period av snabb befolkningstillväxt. Omkring årsskiftet 2018–2019 förväntas 

antalet falubor passera 59 000. Befolkningen har de senaste åren ökat med över 600 personer per år, 

med störst ökning i Falu tätort. Antalet falubor som bor på landsbygden är ungefär oförändrat. 

Tillväxten sker framför allt i tätorten. Utvecklingen är inte unik för Falun, utan är en del i ett större 

sammanhang där tillväxten sker i framför allt i tätbefolkade områden. Där växer bostäder fram, där 

skapas arbetstillfällen, där koncentreras samhällets exploatering och investeringar i infrastruktur. 

Att tillväxten ska begränsas till tätorten är ingen naturlag. Det är vårt ansvar att verka för en positiv 

utveckling i hela kommunen. Då krävs perspektiv och lösningar som fungerar även på landsbygden. 

En levande landsbygd 

Landsbygdsprogrammet slår fast behovet av grundläggande kommersiell och kommunal service på 

landsbygden, och framför allt i serviceorterna där viss koncentration av resurser ska ske. Möjlighet 

för privatpersoner och företag att bygga, tillgång till bra skola och förskola, liksom möjlighet till en 

aktiv fritid är faktorer som måste finnas för att landsbygden ska kunna fortsätta blomstra. 

Lokal utveckling drivs ofta av de lokala föreningarna, det är de som har kännedom om kommundelen 

och bäst kunskap om hur orten utvecklas. Intresseföreningarnas arbete för att driva utvecklingen i 

kommundelarna framåt ska tas tillvara och stimuleras. Möjligheten att söka kommundels-

utvecklingsmedel har till exempel haft stor betydelse. 

Samtidigt måste intresseföreningarna, liksom de lokala vägföreningarna, ibland dra ett allt för tungt 

lass. Under de kommande åren kommer det att behöva utvecklas nya arbetssätt där kommunen stöttar 

intresseföreningarna och vägföreningarna så att energin och kunnandet hos de lokala och ideella 

krafterna kan tas tillvara utan att arbetsbördan blir för stor. 

Exempel från andra kommuner visar att det också är möjligt att använda offentlig upphandling som 

ett verktyg för att stimulera tillväxten på landsbygden. Det kan handla om att skapa möjlighet för den 

lokala butiken att leverera fikabröd till kommunen, eller för en lokal entreprenör att tvätta 
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kommunens bilar. Det handlar om små belopp i det stora hela men som kan innebära möjlighet för 

en lokal företagare att anställa ytterligare en person. 

Barn och unga 

En bra och likvärdig skola är grunden för goda kunskaper och en bra start för vuxenlivet. Barn och 

unga ska stödjas till att bli självständiga individer som deltar i samhällsutvecklingen. Falu kommun 

ska vara en studieort med bra och attraktiva skolor på alla nivåer, med hög kvalitet på verksamhet, 

lokaler och arbetsmiljö. Investeringar i skolan lönar sig, både på kort och lång sikt. Att klara skolan 

med godkända betyg är den bästa försäkringen mot ett liv i utanförskap.  

Samtidigt växer barnkullarna under flera år framöver. Behovet av barnomsorg, skola och 

fritidsaktiviteter ökar. Trycket på befintliga resurser ökar, och antalet platser på befintliga förskolor 

och skolor räcker inte längre till. Nya platser måste tillkomma genom en kombination av utbyggnad 

av de kommunala verksamheterna och etablering av verksamheter som bedrivs i fristående regi. 

Det finns behov av att nya förskolor och skolor tillkommer samtidigt som ombyggnader och 

renoveringar genomförs så att befintliga lokaler håller den standard som krävs. 

Måluppfyllelsen varierar tyvärr stort mellan olika grupper och det behövs mer riktade insatser än 

idag för att nå de elever som har svårt att klara skolan. Resultatnivån måste höjas i de grupper där 

måluppfyllelsen är låg. Alla elever, oavsett bakgrund och familj, ska ges kunskaper som krävs för att 

kunna gå vidare i livet och hitta sin egen väg. 

Effekten av de insatser som görs beror inte enbart på hur stora resurser som tillförs, det är avgörande 

att rätt insatser görs och att resurserna används så att de gör största möjliga nytta där behoven är som 

störst. Lärarna måste kunna ge extra mycket tid till dem som behöver det mest.  

Gott liv på äldre dar 

Tidningen Fokus utsåg i maj 2018 Falun till Sveriges bästa kommun att bo i för äldre. Det är ett 

kvitto på det långvariga och systematiska arbete som har bedrivits inom hemtjänst och omvårdnad. 

Falun har även ett bra utbud av kultur och god tillgång på service som många äldre uppskattar. 

Äldre är inte en homogen kategori människor. Där finns både köpstarka och köpsvaga grupper, där 

finns aktiva pensionärer och där finns personer med ett begynnande eller växande behov av omsorg 

och vård. Från politikens sida måste vi se de olika behoven och ta hänsyn till dem, både vid planering 

av nya bostadsområden och när det gäller att säkerställa kommunal och kommersiell service. 

Samtidigt ökar andelen äldre sett till befolkningen som helhet, och den kommunala servicen måste 

anpassas till nya och växande behov. Behovet av omsorgsplatser måste ses över i centrala Falun och 

i serviceorterna. Möjligheten för äldre att hitta alternativt boende och på så sätt frigöra hus och gårdar 

för barnfamiljer framhävs ofta. Här har kommunen och allmännyttan en viktig roll. 

Det förebyggande arbetet med fokus på äldres hälsa ska fortsätta. Fallolyckor i hemmet är en av de 

största orsakerna till att äldre tvingas söka vård. Förebyggande insatser för god hälsa medför 

livskvalitet för den enskilde, och förebygger också de höga kostnader som är förknippade med akut 

vård och den ofta långvariga konvalescens som följer. 

Falun – studentstaden 

Tack vare Högskolan Dalarna kan unga välja att studera i Falun och Borlänge. Högskolan skapar 

också förutsättningar för att attrahera unga från andra regioner. Både näringslivet och det offentliga 

är beroende av högskolan för sin kompetensförsörjning. Vi måste därför anstränga oss för att Falun 

ska upplevas som en attraktiv studieort. 

Sveriges förenade studentkårer SFS genomför varje år en bostadsundersökning där Falun i 2017 års 

undersökning rödlistades på grund av svårigheten för studenter att få en bostad inom rimlig tid. Inför 

terminsstart 2018 inrättades en boendekoordinator med uppgift att hjälpa studenter att hitta bostad. 

Det har gett effekt. I 2018 års undersökning gick Falun från rött till gult. Ambitionen är att Falun ska 

få grönt ljus och att inga studenter väljer andra lärosäten på grund av att bostad saknas i Falun. 
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Det kan ske både genom att det skapas nya studentbostäder, och genom att möjligheterna att hitta 

tillfälligt boende till exempel genom systemet med en boendekoordinator fortsätter att förbättras. En 

av fördelarna med att välja Falun och Högskolan Dalarna för studier ska vara möjligheten att få 

bostad, och att ta del av den livskvalitet som Falun erbjuder. 

Falu kommun ska aktivt bidra till att Högskolan Dalarna stärks som lärosäte. Det måste ske i 

samverkan med högskolan och med Borlänge kommun. Falun ska utvecklas som attraktiv studieort 

dit studenter från både Dalarna och andra regioner söker sig för att studera. Högskolans attraktivitet 

är av avgörande betydelse för att företag och offentlig förvaltning, i Falun liksom i hela Dalarna, ska 

kunna rekrytera välutbildad arbetskraft i framtiden. 

Gott företagsklimat 

Av de årliga undersökningar som görs framgår det att företagen ser tillgång till kompetens och 

bostäder som de viktigaste förutsättningarna för sin fortsatta utveckling. Svårigheten att rekrytera 

välutbildad och erfaren arbetskraft är ett av de största hindren för fortsatt tillväxt.  

Att ha ett jobb och egen försörjning är grunden för ett gott och meningsfullt liv. För att det ska finnas 

jobb så måste det finnas välmående företag som kan utvecklas, växa och anställa. Företagen genererar 

de jobb och skatteintäkter som möjliggör en offentlig välfärd. Företagande, entreprenörskap och 

tillväxt är därför nödvändiga faktorer för mycket av det vi tar för givet. 

Företagens kontakter med kommunen rör ofta myndighetsutövning som bygglov, serveringstillstånd 

och miljötillstånd. Förtroendet för kommunen ska vara högt. Därför ska all myndighetsutövning vara 

korrekt, effektiv, och präglas av transparens, dialog och insikt i företagens och den enskildes villkor. 

En annan roll för företagen är som leverantörer av varor och tjänster till kommunen. Denna kontakt 

sker i de flesta fall genom offentlig upphandling. Det är av avgörande betydelse att förtroendet för 

Falun som upphandlande myndighet stärks. Det lyckade inrättandet av Upphandlingscenter Falun-

Borlänge-regionen har skapat en väldefinierad process för hur upphandling ska gå till.  

Eftersom så stora belopp handlas upp årligen så får det stor betydelse för företagen och 

arbetsmarknaden hur upphandling sker. Tendensen att upphandlingarna blir allt större och mer 

komplexa riskerar att slå ut mindre aktörer från marknaden. Om små och medelstora företag ska 

kunna leverera så måste inriktningen vara att varu- och tjänsteupphandlingar ska göras utan krav på 

att ett enskilt företag ska avkrävas att leverera en helhetslösning för hela kommunens behov. 

För att skapa tillväxt på landsbygden bör möjligheten att handla upp små kvantiteter från lokala 

leverantörer vid sidan om de centrala avtalen ses över. 

Infrastruktur och kommunikationer 

Goda kommunikationer är en förutsättning för att Falun ska kunna få en fortsatt positiv utveckling. 

Många falubor pendlar till jobbet i andra kommuner, och ungefär lika många pendlar dagligen från 

andra kommuner till jobb eller studier i Falun. Vägarna måste därför hålla en standard som möjliggör 

jobbpendling både inom länet och över länsgränsen, främst till och från Gävleborg.  

Många reser också dagligen till och från Stockholm eller andra mer långväga destinationer för jobb 

eller studier. Tät och tillförlitlig tågtrafik på Dalabanan är därför av stor betydelse för Falun. 

Målet är att Falun ska vara fossilbränslefritt år 2035. Samtidigt kommer transportbehovet och 

trafiken sannolikt att vara minst lika omfattande då som idag. 

Vi måste därför arbeta både med att förverkliga målet om fossilbränslefria transporter och med att 

förbättra kapaciteten på vägnätet. I centrala Falun har förändringen av Korsnäsvägen medfört 

minskad framkomlighet. Här krävs insatser för att förbättra flödet och få bort onödig köbildning. 

Mycket kan göras med mindre insatser och investeringar. Den politiska ledningen följer utvecklingen 

och återkommer med förslag så att intressen för gångare, cyklister och bilister balanseras. 

Det ligger i Faluns intresse att arbeta för att standarden på E16 höjs så att dess kombinerade funktion 

som ringled och genomfartsled förbättras.  



 

5 

 

Vägnätet i Falu tätort ägs och förvaltas av Falu kommun, medan många andra genomfarter och större 

vägar ägs och förvaltas av staten. På landsbygden ligger ansvaret ofta hos vägföreningarna. 

Möjligheten att ge vägföreningarna ökat stöd i arbetet med att upprätthålla vägnätets standard på 

landsbygden bör ses över. Det handlar inte bara om pengar utan också om annat stöd. Idag utför 

ideella krafter på landsbygden ett jobb som samhällsplanerare och vägingenjörer utför i Falu tätort. 

En hållbar framtid 

Inför den nya mandatperioden förändras organisationen av kommunens hållbarhetsarbete. Förmågan 

att nå uppsatta mål är starkt knuten till förmågan att genomföra förvaltningsövergripande 

förändringar. Denna förmåga stärks genom att de tre hållbarhetsråden ersätts med ett strategiskt råd 

för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet blir därmed tydligare integrerat i kommunens styrkedja.  

Ett område som sticker ut är klimatet. Den globala uppvärmningen riskerar att få omfattande 

konsekvenser, framför allt för våra barn, barnbarn och efterföljande generationer. Effekterna på 

naturen och den biologiska mångfalden riskerar också att bli omfattande och oåterkalleliga. 

Falun har redan idag låga utsläpp av växthusgaser per capita, men vi kan göra mer. Cirka 60 procent 

av Faluns utsläpp av växthusgaser kommer från transporter, och två tredjedelar av dessa kommer 

från personbilar. Om vi vill åstadkomma förändring så är det genom att minska utsläppen från 

transporter som störst effekt kan uppnås. 

Kortsiktigt är det inte möjligt att minska transportberoendet. Istället måste fossildrivna fordon fasas 

ut, med det offentliga som föregångare. Tydliga prioriteringar och höjd genomförandeförmåga krävs 

för att nå målen om en fossilfri kommunal fordonsflotta 2030 och ett fossilbränslefritt Falun 2035. 

Faluns stadskärna ska vara genuin, tillgänglig och trivsam för gångare och cyklister, samtidigt som 

tillgängligheten med bil måste vara god. Att ställa dessa intressen mot varandra är olyckligt när det 

går att säkra god tillgänglighet med bil och samtidigt utveckla Falun som gång- och cykelkommun. 

Falun – upplevelsekommunen 

Falun är en upplevelsekommun, vilket bland annat bidrar till de fina placeringarna i Bäst-att-bo-

rankingen. Det innebär också att Falun är betydligt mer välkänt både nationellt och internationellt än 

vad kommunens storlek motiverar. Falun förknippas med idrott, kultur, upplevelser och livskvalitet, 

vilket bidrar till kommunens attraktivitet och befolkningstillväxt. 

För att ytterligare stärka Falun som upplevelsekommun, och stärka besöksnäringen, bör Faluns olika 

besöksmål uppfattas som delar i en och samma destination. Falun ska vara plats dit man åker för flera 

dagars vistelse för att ta del av ett rikt utbud av upplevelser. Det pågående arbetet med 

besöksnäringsstrategin pekar ut vägen. 

Vi ska ta tillvara på Faluns naturliga förutsättningar och starka position inom idrott och kultur. Vi 

ska ta tillvara på världsarvet, Lugnet, idrotten, cyklingen, skridskoåkningen, evenemangen. Vi ska ta 

tillvara på den stadsnära landsbygden och den genuina stadskärnan, och mycket annat. 

Länskulturen med dess koppling till gymnasiets estetiska program och till musikkonservatoriet är 

viktiga för Faluns attraktivitet. Världsarvet med Falu gruva och det omgivande industrilandskapet är 

inte bara ett viktigt besöksmål, utan en del i Faluns identitet och sätter en tydlig prägel på staden. 

Vi ska ta vara på de delar där vi är starka. Det är därför angeläget att den långsiktiga finansieringen 

av Svenska skidspelen liksom av världsarvets skötsel och underhåll säkras. Vi ska knyta samman 

tradition och framåtblickande till en helhet. Falun har alla förutsättningar att få en ännu starkare profil 

som upplevelsekommun – till nytta för både besökare och Falubor. 

 

Joakim Storck (C) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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DRIFTRAMAR FÖR BUDGET 2019 OCH 
EKONOMISK PLAN 2020 OCH 2021 

Den politiska ledningens prioriteringar november 2018 

Arbete med att hitta lösningar för att komma till rätta med socialnämndens underskott har initierats 

av kommunstyrelsen under hösten 2018. Den politiska ledningen följer utvecklingen noga. I nuläget 

görs inga ytterligare tillskott men det utesluts inte att vissa tillskott kan krävas i samband med 

junibudgeten inför 2020 för att nämnden ska nå en budget i balans. 

Kommunstyrelsens ledningsförvaltning tillförs 1,9 mnkr från 2019 och framåt för ökade kostnader 

införandet av e-arkiv och deltagandet i det dalagemensamma systemet. För 2019 tillförs även 0,3 

mnkr för engångskostnader för e-arkivet. Vidare tillförs ledningsförvaltningen 0,9 mnkr för 

finansiering av funktionen som dataskyddsombud. 

AIK (arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen) tillförs ytterligare 1,5 mnkr för att 

stärka och utveckla arbetssätt inom vuxenslussen. 

Skatteväxlingen som skedde inför 2018 avseende kollektivtrafiken innebar att ansvaret för merparten 

av kollektivtrafikskostnader numera tillhör landstingets uppdrag. Kommunen har fortfarande kvar 

ansvaret och finansieringen för bland annat skolskjutsar, omsorgsresor, färdtjänst. Kostnaderna för 

dessa delar bedöms öka till 2019 med 3,2 mnkr jämfört med tidigare budget. Detta har tillskjutits i 

budgetrevideringen. 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2018-09-13 avseende hyresavtal om väntsal, har medel för de 

bedömda hyreskostnaderna tillskjutits anslaget för kollektivtrafik. 

Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM har inkommit med äskande om utökat ägarbidrag 

för 2019 om 0,9 mnkr. Dessa medel har tillskjutits anslaget. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-13 om anläggande av kretsloppspark. Kommunens del i 

finansiering uppgår till maximalt 1,6 mnkr under minst fem år. Medlen för detta har tillskjutits 

kommunstyrelsen. 

En översyn av avtal med Lugnet i Falun AB kommer att genomföras i syfte att identifiera möjliga 

kostnadsminskningar. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,5 mnkr tillfälligt under 2019 för 

finansiering av kommunens åtagande kring Svenska skidspelen. 

Inom budgeten finns en reserv för oförutsedda händelser, som uppgår till 29 mnkr för 2019. Storleken 

på reserven justeras över planperioden i relation till möjligheten att hålla långsiktigt beslutade 

driftsramar. 

Kommunstyrelsen kommer även under 2019 att kunna fatta beslut om disponering av medel ur 

reserven i de fall där besluten innebär en åtgärd av engångskaraktär. I de fall där besluten innebär en 

bestående ramhöjning ska beslutet även i fortsättningen fattas av kommunfullmäktige. 

Följande ställningstaganden beaktades i KF i juni 2018 

Barn- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 10,8 mnkr från 2019 och framåt. Detta för att 

prioritera utbyggnaden av förskoleplatser och om möjligt minska barngruppernas storlek på 

förskolan. 

Socialnämnden tillförs 2,1 mnkr från 2019 och framåt för ökade driftskostnader för nya 

gruppboenden.  

Då projekt Framgången omvandlas till Vuxenslussen tillförs kommunstyrelsens Arbetsmarknads-, 

integration och kompetensförvaltning, AIK, från 2019 1,6 mnkr för att i samverkan med 

socialförvaltningen minska antalet försörjningsstödsmottagare  

Omvårdnadsnämnden tillförs inga ytterligare medel för 2019 och 2020 i nuläget. För 2021 tillförs 5 

mnkr för driftkostnader för nytt vård- och omsorgsboende. Omvårdnadsnämndens volymer och 
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driftskostnader behöver särskilt bevakas och revideras vid varje budgettillfälle med anledning av 

osäkra volymer. Tillskapandet av omsorgsboendet är avgörande för att balansera resurser mellan 

omsorgsboende och hemtjänst.  

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 13 mnkr för 2021 för ny-/ombyggnad av simhall.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 1 mnkr från 2019 och framåt, för ökat 

driftunderhåll.  

Kommunstyrelsens ledningsförvaltning tillförs 0,5 mnkr från 2019 och framåt för ökade kostnader 

inom e-arkiv och informationsstrategiområdet. 

Under kommunstyrelsen ej förvaltningsanknuten verksamhet tillförs, RDM, 1,2 mnkr samt medel 

till Visit Dalarna 0,4 mnkr. 

För det föreslagna utökade uppdraget till UhC tillförs medel från 2019 med 0,7 mnkr. Revisionens 

budget förstärks tillfälligt med 0,1 mnkr under 2019. 

Socialnämnden avser att 2021 tillskapa två nya gruppboenden enligt investeringsplanen. Då 

förändringar i socialnämndens uppdrag diskuteras och dessa kan komma att frigöra ekonomiskt 

utrymme avsätts ej medel fullt ut för driftskostnaderna under 2021. Ställning tas först efter eventuellt 

beslut gällande omorganisation. 

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

den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 

Anslaget för kollektivtrafik ökas med 1,1 mnkr på grund av införande av flextrafik inom Falu tätort, 

enligt beslut i KS 2018-06-05. Anslaget för oförutsedda behov minskas med motsvarande. 

Övriga ställningstaganden och lämnade uppdrag 

1. Ungdomar: Kommunfullmäktige har antagit Region Dalarnas implementeringsprocess 

(DIMPA) för att bli Sveriges bästa ungdomsregion. Ledningsförvaltningen får i uppdrag att 

inom given ram säkerställa att detta verkställs genom att en tjänsteperson får i uppdrag att 

vara ungdomsstrateg och ansvara för implementeringen av DIMPA. Ungdomsstrategen ska 

under 2019 säkerställa att en förvaltningsövergripande styrgrupp bildas för att utveckla 

ungdomsinflytandet. Politiskt ansvarig är kommunalråd med ansvar för hållbarhets- och 

demokratifrågor, som även ska medverka i den förvaltningsövergripande styrgruppen. 

 

2. Vuxna människors självförsörjande: Det är mycket angeläget att på alla sätt verka för att alla 

vuxna människor i Falun har en meningsfull vardag och i möjligaste mån är självförsörjande. 

Denna målsättning verkställs bland annat genom Vuxenslussen och Fontänhus. 

a. Vuxenslussen: Arbetet med att permanenta det förvaltningsövergripande 

samverkansprojektet kallat ”Framgången” till ett stadigvarande arbetssätt för Falu 

kommuns arbete med människor som behöver stöd för att komma i arbete eller 

sysselsättning är prioriterat. Till detta tilldelas resurser motsvarande 1 560 tkr. 

Utöver dessa medel ges berörda förvaltningar och nämnder i uppdrag att verka för 

att en organisationsförändring som sammanfogar berörda professioner inom Falu 

kommun på lämpligt sätt kommer till stånd under 2019. Kommunstyrelsen ansvarar. 

b. Fontänhus: Utöver resurser som tillförs för att säkerställa fortsättningen av det 

förvaltningsövergripande arbetet med Framgången vill vi betona vikten av att 

fortskrida med planeringen av att få ett Fontänhus i drift 2019. Vi har redan tidigare 

tagit ställning till att avsätta 1 mnkr för att starta ett Fontänhus i samverkan med 

Landstinget Dalarna. Det är av vikt att arbetet med detta kan startas under 2019. 

Kommunstyrelsen och AIK ansvarar. 

 

3. Strategiskt råd för hållbar utveckling: Under 2019 ska folkhälsorådet, miljörådet och 

tillväxtrådet ersättas av ett gemensamt råd för hållbar utveckling. Under 2019 är det viktigt 

att denna omorganisering genomförs. Arbete ska ske med att strategiskt verka för en lokal 
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implementering av Agenda 2030 i Falu kommun, samt att påbörja arbetet med ett 

sammanhållet hållbarhetsprogram. Ansvaret ligger under kommunstyrelsen. 

 

4. Världsarvet: Världsarvet är en central del av Falu kommuns identitet, och vikten att bibehålla 

UNESCO:s märkning som världsarv är angeläget för faluborna men också för 

besöksnäringen och möjligheten att sprida kunskap om Faluns kulturhistoria. Uppdrag ges 

åt berörda förvaltningar att fortsätta dialog om ett ställningstagande avseende 

ansvarsfördelningen inför budgetrevideringen i november med ev ramväxling mellan 

verksamheter.  

 

5. Levande landsbygd: Ett prioriterat utvecklingsområde som påbörjats under mandatperioden 

är arbetet med att utveckla service och stimulans på landsbygden. Det är angeläget att arbetet 

fortsätter inom ramarna för projektet ”Levande landsbygd”. Detta utvecklingsarbete 

prioriteras för att leva upp till landsbygdsprogrammets mål och möjligheterna för hela Falun 

att utvecklas. Kommunstyrelsens ledningsförvaltning får i uppdrag att genomföra beslutat 

projekt kring levande landsbygd inom ram.  

6. Digitalisering: Digitaliseringen är en utveckling som påverkar all vår verksamhet. Utöver de 

infrastrukturella utbyggnationer av bredband och införande av e-tjänster som pågår ges 

kommunstyrelsens ledningsförvaltning i uppdrag att under 2019 genomföra förstudien 

”Smart Liv” inom ram. 

Följande ställningstagande gjordes vid kommunfullmäktige 2017-11-23 

Barn- och utbildningsnämnden tillfördes 28,3 mnkr för 2019 och 66,6 mnkr för 2020. 

Omvårdnadsnämnden tillfördes 15,9 mnkr 2019 och 22,1 mnkr för 2020. 

En miljon kronor avsattes 2019 för start av ett ”Fontänhus”. Samhället har många insatser för 

människor med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Denna grupp har varierande 

problem och en relativt stor andel klarar inte arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättningsplats 

inom socialpsykiatrin eller LSS dagliga verksamhet. Insatserna leder inte alltid till förbättringar för 

individen. ”Fontänhus” är ett alternativ som utgår från människors förmåga, frihet och rätt till egna 

beslut och en plats där man bryter med vårdens traditionella fokusering på sjukdomsbilden och därav 

följande ensamhet och stigmatisering.  
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Driftramar för budget 2019 och ekonomisk plan 2020 och 2021 

Styrelse/Nämnd Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen:    

Kommundirektören 3 181 3 229 3 277 

Ledningsförvaltningen 64 788 63 234 62 625 

Serviceförvaltningen 5 281 5 359 5 440 

AIK 72 722 73 793 74 901 
Beslutsorgan 25 591 30 025 30 466 
Reserv - oförutsedda händelser  29 512 39 012 25 012 

Kollektivtrafik 27 150 24 177 24 519 

Ej förvaltningsanknuten verksamhet 75 264 76 304 77 362 

Summa kommunstyrelsen 303 490 315 134 303 602 

Barn- o utbildningsnämnd 1 380 568 1 446 108 1 475 260 

Omvårdnadsnämnd 754 664 772 148 788 829 

Socialnämnd 588 170 594 056 600 013 

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnd 136 923 139 073 141 226 
Myndighetsnämnd 10 944 10 601 10 760 
Kultur- o fritidsnämnd 205 250 206 938 223 248 
Valnämnd 1 333 200 212 
Gem nämnd för alkoholhandläggning 0 0 0 
Gem nämnd för upphandling 5 697 5 783 5 879 
Överförmyndarverksamhet 4 650 4 720 4 791 
Kommunrevision 2 200 2 172 2 204 

Summa verksamheter drift 3 393 890 3 496 932 3 556 027 

Centralt finansierad pensionskostnad 75 807 73 022 79 128 
Avgår intern intäkt för interna kapitalkostnader -171 886 -180 723 -183 601 

Summa totalt 3 297 811 3 389 231 3 451 554 

Ramväxlingar mellan nämndernas driftbudgetar 

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

• Ramväxling avseende HR-resurs – 615 tkr från socialnämnden till 

KS/ledningsförvaltningen. 

• Effekt av sänkt internränta från 1,75% till 1,5% - från samtliga förvaltningar till 

finansförvaltningen 

Komplettering november 2018 

• Ramväxling avseende controller/ekonomstöd – 1557 tkr från omvårdnadsnämnden till 

KS/ledningsförvaltningen. 

• Ramväxling till följd av PLGs förslag och effekt av beslut i KF 180517 §92 och KF 180618 

§119 – från valnämnd till kommunstyrelsen/beslutsorgan 
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Investeringar 2019–2023 

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 506 mnkr 2019, 375 mnkr 2020 och 331 mnkr 2021. 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 2022–2023 återfinns investeringsbehov för 244 mnkr 2022 och 274 mnkr 2023. Största 

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

Serviceförvaltningens fastighetsinvesteringar under planperioden avser skolbyggnader såsom Södra 

skolan och färdigställande av förskoleavdelningar, för att möta ett kraftigt ökat inflöde av barn. 

Underhållsrenoveringar i ventilation och skolköksrenoveringar fortsätter enligt plan. Planer finns 

även för gruppbostäder inom LSS. Alternativ till egen byggnation kan vara hyreskontrakt i externa 

lokaler något som avgörs beroende på det långsiktiga behovet. 

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

kultur- och fritidsnämnden. 

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

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

planer sker i samband med ordinarie periodrapportering. 

Vid beräkning av kapitalkostnader, tillämpas den av SKL föreslagna internränta, som för 2019 

uppgår till 1,5% 

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

kommunstyrelsen.  

Investeringsbudget 2019 med plan för 2020–2023 

 Budget Plan Plan Utanför plan 

Nämnd/styrelse 2019 2020 2021 2022 2023 

      

Ledningsförvaltningen 7 885 500 100 100 100 

Serviceförvaltningen      

- Fastigheter 399 500 303 500 249 000 174 000 187 000 

- Övriga avdelningar 13 600 6 350 17 100 10 800 8 800 

AIK 0 0 0 0 0 

Utvecklingsområden 9 800 2 000 21 800 25 200 42 000 

Summa kommunstyrelsen 430 785 312 350 288 000 210 100 237 900 

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

Omvårdnadsnämnden 6 250 7 000 3 500 0 0 

Socialnämnden 3 300 3 300 300 300 300 

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 51 500 39 950 26 000 24 450 26 000 

Kultur- o fritidsnämnden 7 925 6 425 6 425 2 925 2 925 

Summa nämnder 75 575 63 275 42 825 34 275 35 825 

SUMMA INVESTERINGAR 506 360 375 625 330 825 244 375 273 725 

      

SUMMA EXPLOATERINGAR -8 711 1 738 -33 471 65 370 -28 530 
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Specificering av vissa investeringsprojekt (Belopp i tkr) 

Nämnd Projekt 2019 2020 2021 2022 2023 
KS/Fast Ventilation & energieffektiviseringar        45 000 45 000 15 000 15 000 15 000 

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

KS/Fast Grundskola Svärdsjö   5 000 15 000 50 000   

KS/Fast Södra Skolan 85 000 40 000 0   

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

KS/Fast Särskola samlokalisering      20 000     

KS/Fast Förskola Hasselvägen 30 000 8 500 0   

KS/Fast Förskola Enviken 34 000 15 000 0   

KS/Fast Förskola Gruvriset        5 000 30 000 15 000   

KS/Fast Förskola Svärdsjö              5 000 30 000 15 000   

KS/Fast Förskola Arenan         0 5 000 30 000 15 000  

KS/Fast Förskola Centralt   5 000 30 000 15 000  

KS/Fast Förskola Myran    5 000 30 000 15 000 

KS/Fast Skolutemiljöer    8 000 8 000 4 000   

KS/Fast Moduler förskola, skola  5 000 5 000   

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

KS/Fast Köksrenoveringar      10 000 5 000 5 000 

KS/Fast Tillb.Risholn VoO-boende 2016/17 20lgh  11 000 0 0   

KS/Fast Vård/omsorgsboende 2019 32 - 60lgh   92 000 35 000 0   

KS/Fast Vård/omsorgsboende 2022-2025 60 lgh  0 0 0 40 000 100 000 

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

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2020 2 000 16 500 0   

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2021    2 000 17 000   

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2021   2 000 17 000   

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2022     2 000 18 000  

KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2023       2 000 18 000 

KS/Fast Kulturhuset tio14 (etapp 2)           10 000 6 500 0   

MSN Tändsystem för gatubelysning 7 000     

MSN Vasaparken park 6 500 14 500    

MSN Lekplatser o fritidsanläggningar 4 000 450 2 000 450 2 000 

MSN Beläggningsprogrammet 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

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

MSN Skateparken etapp 3 4 500     

KS/MoS Tisken Gångtunnel     24 000 

KS/MoS Investering till följd av FÖP Falu tätort   21 800 25 000  

KS/MoS Parkering Tio14    200 18 000 

KS/MoS Årummet 6 700     
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Resultaträkning 2019–2021 

Belopp i mnkr Budget 
2018 

Prognos 
aug-18 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

      

Verksamhetens nettokostnad -3205,5 -3232,0 -3297,8 -3389,2 -3451,6 

 - varav pensionskostnad -192,9 -194,3 -187,2 -193,8 -203,4 

Avskrivningar -124,1 -146,0 -146,9 -155,7 -158,6 

Summa      

verksamhetens nettokostnad -3 329,6 -3 378,0 -3 444,7 -3 545,0 -3 610,2 

      

Skatteintäkter 2 826,6 2 828,0 2 911,7 3 003,5 3 123,2 

Generella statsbidrag o utjämning 565,2 554,3 604,3 618,1 605,2 

Summa skatteintäkter 3 391,8 3 382,2 3 516,1 3 621,6 3 728,4 

      

Finansiella intäkter 11,6 33,0 11,5 11,6 11,6 

Finansiella kostnader -7,4 -21,0 -12,6 -16,0 -23,6 

 -varav ränta pensionsskuld -4,6 -5,2 -7,1 -6,9 -10,2 

Summa finansnetto 4,2 12,0 -1,0 -4,4 -12,1 

      

Årets resultat 66,4 16,2 70,4 72,3 106,2 
Finansiellt mål, 2% av skatter och utjämning 67,8 67,6 70,3 72,4 74,6 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,0% 0,5% 2,0% 2,0% 2,8% 

Avstämning mot balanskrav  

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

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

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

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

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

kommunalekonomisk utjämning. 

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

förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat. Prognosen för 2018 pekar på att Falu 

Kommun kommer att uppnå ett positivt resultat för året.  
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Balansräkning 2019–2021 

 Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr 2019 2020 2021 

Anläggningstillgångar 3 112,4 3 332,5 3 471,3 

Omsättningstillgångar 417,9 408,4 429,7 

Summa Tillgångar 3 530,3 3 740,9 3 900,9 

Eget kapital 1 414,4 1 486,6 1 592,8 

Avsättningar     

 -pensioner 184,7 197,0 214,4 

 -avsättning löneskatt 44,8 47,8 52,0 

 -andra avsättningar 12,0 12,0 12,0 

Summa avsättningar 241,5 256,8 278,4 

 -Långfristiga skulder 989,0 1 137,0 1 201,0 

 -Kortfristiga skulder 885,4 860,5 828,7 

Summa skulder 1 874,4 1 997,5 2 029,7 

    
Summa Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

3 530,2 3 740,9 3 900,9 

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 1 264,5 1 227,1 1 200,7 

Kassaflödesanalys 2019–2021 

 Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr 2019 2020 2021 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 70,4 72,3 106,2 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 138,2 146,0 148,5 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208,6 218,3 254,7 

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  208,6 218,3 254,7 

Investeringsverksamheten    

Investering i anläggningstillgångar  -497,6 -375,9 -297,4 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -497,6 -375,9 -297,4 

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-) 281,0 148,0 64,0 

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

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 281,0 148,0 64,0 

Årets kassaflöde -8,1 -9,6 21,3 

Likvida medel vid årets början 141,1 133,0 123,5 

Likvida medel vid årets slut 133,0 123,5 144,8 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2019–2021 

Befolkningsutveckling 

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

befolkning till 58 530 invånare, vilket är en ökning med 190 invånare sedan årsskiftet. Beräkningarna 

i budgeten för 2019 baseras på en befolkning på 58 900 invånare per 1 november 2018. Åren därefter 

antas en befolkningsökning med 300 invånare per år. 

Antaganden om befolkningsutveckling baseras på SCB:s befolkningsprognos från maj 2018. 

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.  

Tabell 1Befolkningsförändringar, prognos 2018 

  Befolkningen Födelse- Netto- Folk- 

År vid årsslut överskott flyttade ökning 

2018 58 747 146 262 407 

2019 59 167 149 271 420 

2020 59 608 151 290 440 

2021 60 055 153 295 447 

2022 60 479 153 271 424 

2023 60 879 151 249 400 

2024 61 248 144 225 369 

2025 61 591 136 208 343 

2026 61 903 127 185 312 

2027 62 187 116 168 285 

2028 62 447 106 154 260 

2029 62 682 95 140 235 

2030 62 894 85 127 212 

2031 63 085 76 115 191 

Befolkningsförändringar i olika åldrar 

Nedan redovisas befolkningsförändringar uppdelade i olika åldersintervaller. Under perioden 2017–

2031 bedöms befolkningen i kommunen att öka med drygt 4700 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 2031 uppgå till knappt 

1 000 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 12% (ca 1 800 

personer) mellan åren 2017–2031. Denna ökning ställer stora krav på den kommunala äldreomsorgen 

både i form av hemtjänst och särskilt boende. 

Antalet personer i arbetsför ålder kommer att öka mycket marginellt under perioden, +3,2%. 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. 
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Tabell 2 Befolkning uppdelad i åldersgrupper. Prognos 2018 

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

2017 638 3 448 734 6 157 1 893 7 895 14 208 10 709 9 503 2 558 597 58 340 

2018 676 3 425 744 6 319 1 917 7 796 14 303 10 672 9 648 2 654 594 58 747 

2019 684 3 520 664 6 438 1 967 7 740 14 427 10 614 9 747 2 761 604 59 167 

2020 691 3 549 737 6 495 2 031 7 615 14 664 10 478 9 892 2 840 617 59 608 

2021 698 3 583 738 6 554 2 132 7 570 14 736 10 494 10 022 2 910 619 60 055 

2022 703 3 614 744 6 660 2 136 7 575 14 832 10 483 10 109 2 992 631 60 479 

2023 706 3 669 723 6 753 2 166 7 579 14 906 10 512 10 090 3 131 643 60 879 

2024 705 3 694 754 6 789 2 167 7 646 14 956 10 564 9 972 3 348 652 61 248 

2025 703 3 710 761 6 832 2 233 7 659 15 005 10 609 9 852 3 559 668 61 591 

2026 701 3 717 766 6 885 2 279 7 679 15 039 10 677 9 721 3 750 690 61 903 

2027 698 3 717 770 6 911 2 323 7 725 15 091 10 685 9 618 3 933 717 62 187 

2028 695 3 710 773 6 934 2 352 7 783 15 161 10 686 9 545 4 056 751 62 447 

2029 693 3 699 776 7 025 2 320 7 822 15 165 10 702 9 464 4 223 794 62 682 

2030 690 3 687 774 7 058 2 321 7 877 15 192 10 710 9 446 4 315 824 62 894 

2031 689 3 675 772 7 088 2 316 7 931 15 218 10 710 9 461 4 384 842 63 085 

2017-
2031 

51 227 38 931 423 36 1 010 1 -42 1 826 245 4 745 

% 8,0% 6,6% 5,2% 15,1% 22,3% 0,5% 7,1% 0,0% -0,4% 71,4% 41,0% 8,1% 

Den makroekonomiska utvecklingen 

Övergångsregeringen har presenterat principerna för en avskalad budgetproposition. Inga förslag 

som är politiskt kontroversiella får lämnas av en övergångsregering. I nuläget är det detta som 

riksdagen kommer att besluta om i december. När en ny regering tillträder har den möjlighet att lägga 

en ändringsbudget som kan innefatta justeringar av samtliga anslag. Ändringsbudgeten kan läggas 

när som helst under 2019. 

Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer SKL (Sveriges kommuner 

och landsting) att utsikterna för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade 

timmar under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är synen på konjunkturen inte olik 

den SKL haft i våra senaste prognoser. Bedömningen om att högkonjunkturen i år når sin topp 

kvarstår, och att en konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med 

andra ord räknar man med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga 

sysselsättningsgraden då faller tillbaka. En inbromsning för såväl BNP- som sysselsättningstillväxten 

kommer troligen att ske under 2019–2020 och att tillväxten en tid understiger tillväxten för 

ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur 

Skatteunderlagets utveckling 

I beräkningarna av kommunens skatteintäkter för åren 2019–2021 används antaganden om 

utveckling av skatteunderlaget baserad på SKL:s prognos i oktober 2018. Se tabell nedan. 

Tabell 3 Skatteunderlagets utveckling, procentuell förändring 

  2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

SKL, okt 4,5 3,6 3,4 3,3 3,8 20,1 

ESV, aug 4,4 3,7 3,4 3,3 3,3 19,4 

SKL, aug 4,5 3,7 3,3 3,3 3,9 20,1 

Reg, apr 4,5 3,6 3,9 3,7 3,5 20,8 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Utveckling av Falu kommuns ekonomi 

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

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

Årets resultat 

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

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

överskott är framförallt kommande års investeringsbehov men också ökade kostnader för 

avtalspensioner, strävan att stärka soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser. För 2019 

innebär målet att resultatet ska uppgå till minst 70 mnkr. 

Upprättad prognos för helåret 2018 per augusti visar ett överskott med 16 mnkr, vilket är 50 mnkr 

sämre än det budgeterade resultatet om 66,4 mnkr. Verksamheterna prognostiserar underskott med 

61 mnkr varav socialnämnden (-61 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-11,8 mnkr) och 

omvårdnadsförvaltningen (-15 mnkr). Reserven för oförutsedda händelser bedöms inte bli förbrukad 

helt under året utan bidrar med ett överskott om 22 mnkr. 

Resultatet för de enskilda åren 2019–2021 bedöms uppfylla det finansiella målet på två procent av 

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

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

största utmaningen blir dock verksamheternas effektiviseringar och krympning av kostnadsvolymen 

in i budgeterade driftramar. 

 

 

Figur 1 Resultatutveckling 2013–2021 
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Utveckling av intäkter och kostnader 

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

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

nettokostnadsutvecklingen är lägre än ökningen av skatteintäkter och utjämning.  

 

 

Figur 2 Utveckling av intäkter och kostnader 

Utveckling av pensionskostnader 

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

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

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

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

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

kommunsektorn på cirka 2,5 miljarder kronor mot slutet av 2019. 

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 468 750 kr år 

2018. 

De totala pensionskostnaderna för 2019 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 190 mnkr. 

Av denna summa finansieras ca 116 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelsen och 

nämnder för de pensioner som tjänas in under 2019. 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 2018 

uppgick denna skuld till 1 331 mnkr varav 262 mnkr utgörs av särskild löneskatt. År 2019 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 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.  

Mål 2. Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0% år 2019. 

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

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

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

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

Per 31 december 2017 uppgick soliditet inkl pensionsskulder till -1%. 

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, 2013–2017, uppgår till 108%. 
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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 genom ”Attityd” ingår i det systematiska 

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

precis som ohälsan i stort ökar i Falun precis som i riket och är fortsatt ett prioriterat område.  
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KOMMUNENS STYRMODELL 
Falu kommuns reviderade styrmodell antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2016. En styrmodell 

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

med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i 

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

och att god ekonomisk hushållning säkras. 

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

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

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

kommunens vision och mål. 

Utgångspunkter för styrningen 

 

I styrmodellen beskrivs ett antal 

utgångspunkter som ska genomsyra alla 

delar i styrningen, från planering till 

genomförande och uppföljning, i hela 

organisationen.  

En av utgångspunkterna är styrningens tre 

dimensioner, som beskriver ett tankesätt 

som innebär att styrningen, för att lyckas, 

inte bara kan fokusera på exempelvis 

fördelning av resurser. All verksamhet ska 

bidra till en hållbar utveckling där varje 

generation ska ha samma chans att skapa sig 

ett bra liv. 

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

Faluborna och Enkla att samarbeta med, genomsyrar alla verksamheterna. 

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

utgångspunkter för styrningen är enkelhet och tydlig rollfördelning.  

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

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

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

och våra resultat. 

Planeringsprocessen 

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

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

Falu kommun. Planeringen för mandatperioden presenteras i den strategiska handlingsplanen som 

innehåller resultatmålen och prioriteringarna för perioden. Resultatmålen utgår från invånarna och 

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

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

För varje mandatperiod har nämnderna möjlighet att fastställa verksamhetsmål som de vill uppnå 

för sina verksamheter samt ange hur dessa mål bidrar till uppfyllelse av resultatmålen. 

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

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

enskilt år beskrivs nedan: 
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Tidpunkt Aktivitet 

Februari Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSL) kallar nämndpresidierna för att, 

tillsammans med ekonomikontoret och förvaltningsledningarna, redovisa 

kända förutsättningar såsom omvärldsfaktorer, konjunkturbedömningar, 

kommunens helhetsekonomi, uppföljning av föregående år mm. 

April Särskilda budgetdialoger genomförs med fokusering på framtida verksamhet. 

Sammantaget syftar budgetdialogerna till att skapa ett underlag för den 

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

detta, ska effekter och konsekvenser av den preliminära resursfördelningen 

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

finansiella resurserna dels att få en styrning av verksamheten fokuserad på 

kvalitet från ett brukarperspektiv.  

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

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

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

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

Efter MBL-förhandling läggs förslag till budget fram vid kommunstyrelsens 

sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget fattas av 

kommunfullmäktige under dess sista möte före sommaren. Vid valår beslutas 

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

Juni-sept Styrelsens och nämnders planeringsarbete pågår med att upprätta 

verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande år anpassade till de av 

kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och prioriteringar. 

Styrelse och nämnder redovisar sina verksamhetsplaner till KSL under 

september månad. I verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, 

förutsättningar och verksamhetsförändringar samt resursfördelningen inom 

nämndens verksamhetsområde. 

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

upprätta sina aktivitetsplaner, som beskriver de aktiviteter som planeras och 

som ska bidra till att målen uppfylls. 



 

23 

 

Oktober KSL samlas, om det behövs, för ytterligare avstämning med någon styrelse 

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

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

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

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

ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar som påverkar 

kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. Under valår 

fastställer och beslutar kommunfullmäktige skattesats senast i oktober och 

definitiv budget i slutet av november. 

Uppföljning 

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

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

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

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

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

Under det löpande verksamhetsåret görs uppföljning i form av periodrapporter och delårsrapport. 

I periodrapporten redovisas läge både för verksamheten och för ekonomin med förslag till åtgärder. 

Uppföljningen av ett enskilt år görs i kommunens årsredovisning. I årsredovisningen beskrivs 

utfallet av verksamheten både kvantitativt och kvalitativt. Årsredovisningen ska också ge 

förtroendevalda en uppföljning och analys av måluppfyllelsen i de olika verksamheterna. 

Gemensamma styrprinciper 

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

användas i Falu kommun.  

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

resursåtgång i olika verksamheter. 

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

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

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

bättre möjlighet att kostnadsberäkna tjänsterna i kärnverksamheten men även kunna jämföra 

med motsvarande tjänster hos andra organisationer och externa utförare. 

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

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

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

fastställda ram.  

Processorienterat arbetssätt 

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

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

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

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

styrmodellen så att styrningen når hela vägen.  

I processtrukturen arbetar flera förvaltningar tillsammans och gemensamt utifrån processerna, med 

tydlig fokus på samverkan och nytta för mottagaren eller kunden. Genom ett processorienterat 

arbetssätt läggs fokus kunden och dess behov, utifrån en helhetssyn på organisationen i stället för att 

prestera uppdelat i en funktionsorienterad organisation. Det handlar om ett utvecklat arbetssätt för 

att uppfylla kommunens mål. 
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Organisationsöversikt 

  



 

25 

 

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 skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor 

• aktiva deltagande i samhällslivet 

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

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

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

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Valnämnden  

Val- och demokratinämnden upphör i sin nuvarande form från och med årsskiftet 2018–2019 och 

återgår till att vara en valnämnd med samma benämning. 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 startar 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 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. 
 


