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Så används dina pengar

Falun kommuns resultat 2018

Så här fördelas en hundralapp av de skattepengar som
betalas in till Falu kommun under 2018.
Vill du veta mer hittar du hela årsredovisningen på falun.se

Kommunen har de senaste åren visat på resultat som varit
bättre än de budgeterade. Denna trend är nu bruten då det
ekonomiska utfallet för 2018 landade på 44 miljoner kronor
vilket är 22 miljoner lägre än de 66 miljoner man hade
budgeterat för året.
De största negativa avvikelserna finns hos socialnämnden
och omvårdnadsnämnden medan den största positiva
avvikelsen finns hos kommunstyrelsen.
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I december var vi 58 923 invånare i Falun
Under året föddes 653 barn
Faluns arbetslöshet ligger på 5,2%
86,9 % av faluborna röstade i senaste kommunalvalet
33,5% av kommunens bilar är miljöbilsklassade
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Väsentliga händelser

Hållbar utveckling
Kommunen har påbörjat ett strategiskt arbete kring hur man ska arbeta med de globala
hållbarhetsmålen Agenda 2030. Inom projektet ”Elevens Delaktighet och Inflytande” har man
riktat in sig på lärmiljöer med skolgårdar i fokus. Projektet ska leda till en modell där barn och
unga är delaktiga i samhällsplaneringen, samtidigt som eleverna också får arbeta
ämnesövergripande med verkliga samhällsfrågor.
Det pågår flera typer av digitaliseringsprojekt inom kommunen. Digitaliseringen är en viktig
förutsättning för att bidra till en hållbar utveckling av kommunens resurser. Digitaliseringen
minskar bl.a. pappersutskrifter och administration. Olika typer av e-tjänster minskar även
miljöpåverkan samtidigt som tillgängligheten och servicen för användarna höjs. Exempelvis eansökan inom socialtjänsten för kortare handläggningstider.

En del av resten av världen
Flera av kommunens verksamheter har under året deltagit i projektet Participation and
Voice implementation i samverkan med Tsumeb, Namibia. Syftet är att få ungdomar
delaktiga i samhället genom jobb, uppmuntra till entreprenörskap och till aktiv fritid.
Parterna ska lära av varandras arenor för dialog, delaktighet och inflytande.

Samhällsplanering och infrastruktur
När Falun växer behövs fler samhällsfunktioner som exempelvis nya förskolor, grundskolor, vård-och
omsorgsboenden, idrottshallar och kulturarenor. Lokalförsörjningen blir därmed en stor utmaning för
kommunen då omfattande investeringar inom flera olika områden behöver göras samtidigt under en
längre period.
I mottagandet av flyktingar ingår att bosätta flyktingarna enligt bosättningslagen. Då
bosättningssituationen är ansträngd har kommunen samarbetat med Kopparstaden AB, privata
hyresvärdar samt Öppna ditt hem. Öppna ditt hem har även utökats till att numera vara en
bostadsportal som kan nyttjas av alla Faluns medborgare.
Den snörika vintern 2018 fick stora konsekvenser på framkomligheten i Falu kommun.
Funktionsansvaret för gatudriften är nu övertaget från tidigare entreprenör och sköts nu i
kommunens egna regi.

Trygghet och välfärd
Kompetensutveckling är en viktig del för att skapa god och trygg vård och omsorg. Det har
under året genomförts flera olika utbildningar till flera yrkeskategorier i ämnen som
naturligt åldrande, kost och läkemedel samt individens behov i centrum. Man har även
genomför en Fallförebyggande utbildning i samarbete med Högskolan Dalarna.
En ökad befolkning och ökning av vissa diagnoser medför att flera personer får LSS insatser.
Sedan 2008 har andelen invånare med LSS insatser ökat i Falun mer än i riket och liknande
kommuner. Största ökningen är insatserna särskilt boende, personlig assistans samt daglig
verksamhet.
Tack vare det gynnsamma arbetsmarknadsläget har kostnader för ekonomiskt bistånd
fortsatt sjunka.

Näringsliv och arbetsmarknad
Att tidigt komma i kontakt med näringsliv och arbetsmarknad bedöms vara viktigt både för att
komma in på arbetsmarknaden och för att skapa studiemotivation. Kompetensbehovet är
stort i flera kommunala verksamheter. Genom ett samarbete med Högskolan Dalarna erbjuds
en ny väg in till läraryrket, då ett antal personer som inte är behöriga lärare får möjlighet att
undervisa och studera parallellt.
Kommunen har även samverkan med privata bemanningsföretag för att säkra
kompetenstillförseln. Det innebär att flera av kommunens förvaltningar tillsammans med
arbetsförmedlingen arbetar för att hitta kandidater till företagen, både gällande specifika jobb
men även till att fylla på kompetensbanken med deltagare hos bemanningsföretagen.

Plats för alla
Projektet Tillsammans för varje barn är ett skolformsövergripande projekt från
Skottland med utökat samarbete mellan skola, socialtjänst och andra myndigheter.
Målsättningen är säkerställandet att alla barn får goda förutsättningar oberoende av
socioekonomisk, kulturell bakgrund eller var i kommunen de bor.
Andra typer av inkluderande insatser är exempelvis 2018 års upplaga av Falun Walk
of Art som gick ut på att färgsätta muren på Östra hamngatan samt skolaktiviteter
genom Bästa sommarlovet. Där var syftet att nå så många som möjligt av Faluns barn
och unga. Här arbetades det med målgruppsanpassning och information på flera
språk, för att nå barn och unga som annars inte brukar delta i denna typ av
aktiviteter.
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Framtid
Det kommer finnas fortsatt stort behov av arbetskraft på
arbetsmarknaden framöver. Den största anledningen är de
tusentals arbetstagare som varje år lämnar
arbetsmarknaden i Dalarna till följd av pensionsavgångar.
En framtidsfråga för hela kommunen är att få personal att
arbeta inom välfärdsyrken.
Kompetensutveckling blir en nyckelfråga och vilka olika
kompetenser som behövs och vilka yrkesgrupper kommer
att finnas kvar i framtiden.
Utvecklingsarbetet visar även på att ökat samarbete mellan
olika nämnders ansvarsområden är viktigt för att på bästa
och effektivaste sätt tillgodose de framtida behoven.
För att klara den demografiska utmaningen krävs att de
möjligheter som den digitala förändringen av samhället
genomgår tillvaratas på ett effektivt och användbart sätt.

Kommunala bolag
Kommuner kan äga bolag både helt eller delvis. Kopparstaden, Lugnet i Falun
och Falu Energi och Vatten är de största bolagen som helägs av Falu kommun.
Kopparstaden AB
Under året slogs dotterbolaget Kopparstaden Surbrunnshagen AB samman med
moderbolaget Kopparstaden AB. I juni såldes 158 lägenheter i Hosjö-Korsnäs till
Samhällsbyggnadsbolaget.
Kopparstaden bytte under året vd. Den tidigare vd´n Pernilla Wigren lämnade tjänsten
för ny tjänst som Falu kommuns kommundirektör och i början av 2019 tillträdde Susanna
Karlevill som ny vd.

Lugnet i Falun AB
Arbetet med planering för en ny simhall har pågått under året. Dialog pågår med Falu
kommun för att fastställa vilka funktioner som ska rymmas i den nya simhallen. Dialogen
är viktig för att senare kunna fastställa ett lokalprogram och gå vidare till en
projekteringsfas. Under året har bolaget skrivit avtal med NCC AB i syfte att tillsammans
bygga en så effektiv simhall som möjligt som uppfyller de behov Falu kommun ställer.

Falu Energi & Vatten
Under sommaren 2018 såldes den återstående delen av den mark som var avsedd för
datacenterexploatering. I november 2018 tecknades ett avtal mellan Falu Elnät AB och
Enviken Elkraft ekonomisk förening om förvärv av samtliga aktier i Envikens Elnät AB.
Därmed kommer Falu Elnäts nätområde att omfatta i stort sett hela Falu kommun.
Efterfrågan på stadsnätsanslutningar är fortsatt mycket stark och t.o.m. större än vad
koncernen hinner bygga ut. Falu kommuns mål om att 90 procent av kommunens invånare
ska ha möjlighet till snabbt bredband år 2020 är ett mål man arbetar efter.
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