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Resultat under fem år

Falu kommun har under flera år haft en positiv
befolkningsutveckling. Per den sista december
2019 var invånarantalet 59 406 personer vilket är
en ökning på 483 personer jämfört mot 2018.
Att invånarantalet ökar är i grunden positivt, men
det innebär samtidigt stora utmaningar för
kommunens olika verksamheter. En ökande
befolkning skapar högre efterfrågan på
välfärdstjänster och ett ökat lokalbehov för bland
annat förskolor, grundskolor och äldreboenden.
Nya lokaler behöver i och med detta byggas
samtidigt som underhåll och förbättring av redan
befintliga lokaler ständigt behöver göras.
För att kunna bedriva verksamhet behövs
personal. Kommunen har stor efterfrågan på
välfärdstjänster och upplever stor konkurrens om
arbetskraften då samma tryck även finns på den
privata arbetsmarknaden.
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Årets resultat för Falu kommun uppgår till 53 miljoner
kronor vilket är 17 miljoner kronor lägre än budgeterat
för året. De största negativa avvikelserna jämfört mot
budget finns hos socialnämnden, omvårdnadsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden.

Så används en hundralapp

Så här fördelades en hundralapp av de skattepengar som
betalades in till Falu kommun under 2019.
Vill du veta mer hittar du hela årsredovisningen på
falun.se/
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Väsentliga händelser
En av de mer uppmärksammade händelserna under
året var produktionsstarten av det nya badhuset på
Lugnetområdet. Badhusets inriktning är att alla ska
känna sig välkomna samt erbjuda ett brett utbud av
badaktiviteter. Badhuset kommer vara miljövänligt och
använda energieffektiv teknik.
I april var det byggstart för det nya vård- och
omsorgsboendet i Britsarvet. Boendet kommer kunna
erbjuda 60 lägenheter och ska byggas helt i trä från
Sverige samt ha solpaneler. I början av år 2021
beräknas boendet vara redo för inflytt.
Det nya studenthuset, Student 27, öppnade under året
med 40 lägenheter. Huset ligger i Bojsenburg vilket ger
gång- och cykelavstånd både till högskolan,
friluftsområden och Falu centrum.
Falu kommun, Musik i Dalarna och Region Dalarna har
under året tecknat en avsiktsförklaring för både
tillbyggnad och ombyggnad av Kristinehallen. Det nya
konserthuset, tror man, kommer ge ett stort lyft för
länsmusiken samt kulturlivet i Dalarna.
Då en postsäck med förtidsröster inte nådde
valnämnden i tid under valet 2018, beslutade
Valprövningsnämnden om upphävande av valet till
Faluns kommunfullmäktige. Ett omval hölls därför den
7 april.

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under
våren att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram
förslag till besparingar om 100 miljoner kronor till
2020. Ett intensivt arbete har pågått under hösten
2019 med att ta fram, bereda och besluta om
besparingsåtgärder.
Budgeten för år 2020 togs med vetskapen om att Falu
kommun står inför stora ekonomiska utmaningar
under kommande år. Utmaningarna blir större på
grund av befolkningsförändringen, med både antalet
ökande äldre och yngre åldersgrupper samtidigt som
antalet personer i arbetsför ålder är mer eller mindre
oförändrad.
Under 2019 har även en uppmärksammad rättstvist
pågått. Detta då det i augusti 2018 upptäcktes
oegentligheter. Inblandade blev avskedade samt
polisanmälda misstänkta för trolöshet mot huvudman,
bedrägeri och medhjälp till bedrägeri.
För att undvika att detta händer igen har Falu kommun
genomfört en mängd åtgärder. Bland annat har det
införts nya regler för hantering av nära relationer
mellan medarbetare, en ny anställningsprocess har
tagits fram samt att anställningsrutiner följs upp i
kommunens internkontrollplan.
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Kommunala bolag
Kommunkoncernen redovisar för 2019 ett resultat om
139 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner lägre än
föregående år.
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Faluns befolkning fortsätter att öka och man ser inga
tecken på att bostadsmarknaden börjar mattas av.
Kopparstaden AB har i och med detta haft en fortsatt
stor efterfrågan på lägenheter under året då
vakansgraden varit låg och omflyttningen har minskat.
För Falu Energi & Vatten AB medför Faluns fortsatta
tillväxt krav på utbyggnad och förstärkning av
infrastrukturen.
En av de största investeringarna som Falu Energi &
Vatten AB genomfört under året var anslutningen av
vindparken på Enviksberget.
För Lugnet i Falun AB har projektet med byggnationen
av den nya simhallen fortskridit.

Framtid

Både kommunen och bolagen har ökade investeringar
jämfört med 2018. Kopparstaden AB har investerat i
bland annat studentlägenheterna i Bojsenburg,
flerbostadshus i kvarteret Teatern samt gjort
investeringar i det planerade bostadsområdet
Surbrunnshagen.

Sverige, därmed även Falun, bedöms vara på väg in i
en lågkonjunktur vilket medför en minskning av
skatteunderlaget. Detta kommer medföra stora
utmaningar för samtliga kommuner i landet, mycket
tack vare den demografiska utvecklingen. Det föds fler
barn och andelen äldre blir större, medan de som
arbetar är på en relativt likartad nivå.
För att trygga alla framtida behov (som till exempel
fler äldreboenden, fler förskolor och grundskolor)
ökar investeringsbehovet i en redan pressad ekonomi.
Kompetensförsörjningen är en av kommunens största
och mest svårlösta utmaningar inom i princip all
offentlig verksamhet. Antalet sysselsatta behöver öka
kraftigt under kommande år för att kommunen ska
kunna behålla dagens verksamhetsnivå.
För att möta kommande års utmaningar behöver
samtliga av Sveriges kommuner arbeta vidare med
effektiviseringar, ökad samverkan och förändrade
arbetssätt, till exempel via digitalisering och
automatisering av arbetsuppgifter.

