falun.se/

Delårsrapport
2018-08-31 Falu kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING
Nämndernas uppdrag...............................................................................3
Kommunens Styrmodell ..........................................................................6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Omvärlden och framtiden........................................................................8
Måluppfyllelse .........................................................................................9
Driftredovisning ......................................................................................31
Investeringar ............................................................................................37
Personal ...................................................................................................39
Ekonomisk översikt .................................................................................41

EKONOMISK REDOVISNING
Resultaträkning........................................................................................43
Balansräkning ..........................................................................................44
Kassaflödesanalys ...................................................................................46
Tilläggsupplysningar ...............................................................................47

KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernens utfall
Resultaträkningar kommunkoncernen .........................................60
Balansräkningar kommunkoncernen ...........................................61
Bolagens verksamhetsberättelser
Organisationen ............................................................................63
Falu Stadshus AB ........................................................................64
Falu Energi & Vatten AB - Koncern ...........................................65
Kopparstaden AB ........................................................................67
Kopparstaden Förvaltning AB .....................................................69
Kopparstaden Surbrunnshagen AB ............................................70
Lugnet i Falun AB .......................................................................71
Räddningstjänsten Dala Mitt .......................................................73

BILAGA
1. Uppföljning av indikatorer ..........................................................75

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

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.

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 för de strategiska
frågorna gällande översiktlig fysisk planering,
strategiska planer avseende trafik, VA,
kollektivtrafik, näringsliv, köp och försäljning
av fastigheter och exploatering. Vidare
ansvarar kommunstyrelsen även för strategisk
utveckling och optimering av det befintliga
fastighetsbeståndet.

Förtroendevalda revisorer

Kommunstyrelsen ansvarar även för
sysselsättningsfrämjande åtgärder, för
vuxenutbildning, samt även för
integrationsfrågor och flyktingmottagandet.

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.

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.

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.

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.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar
kommunens verksamhet och har i det arbetet
uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har även uppsikt över den
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar och driver
biblioteks-, allmänkultur-, idrotts- och fritidsgårdsverksamhet samt stödjer föreningar och
studieförbund.

ekonomiska och sociala trygghet

•

jämlikhet i levnadsvillkor

•

aktiva deltagande i samhällslivet

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.

Myndighetsnämndens huvuduppdrag är att
fullgöra kommunens uppgifter avseende
tillstånd och tillsyn inom byggväsendet, miljöoch 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.

Val- och demokratinämnden
Val- och demokratinämndens uppdrag är att
ansvara för att val till riksdag,
kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,
Europaparlamentet samt övriga val och
folkomröstningar genomförs enligt reglerna i
vallagen.
Nämndens uppdrag är även att stödja och
vägleda kommunens politiska organisation och
förvaltningar i frågor som rör
medborgardialoger m.m. samt att ansvara för
samordning och utvecklandet av den
kommunala infrastrukturen för det aktiva
medborgarskapet och den deltagande
demokratin.

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och
uppdrag är:

•

•

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

Myndighetsnämnden för bygg och
miljöfrågor

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

avlösning och stöd till anhöriga som
vårdar närstående hemma.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins
och solidaritetens grund främja människornas

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
genomför de strategiska planerna, t.ex. genom
detaljplanering, och ansvarar direkt för vissa
samhällsfunktioner som drift och förvaltning
av gator, vägar, parker och offentliga rum,
naturvård, vissa friluftsanläggningar, samt
uppdrag inom trafik och miljö. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är också
trafiknämnd.

•

•

Socialnämnden har i uppdrag att bedriva
socialtjänst vilket definieras i den s.k.
portalparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL) och
lyder:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är en av
i huvudsak tre politiska nämnder/styrelser som
ansvarar för frågor rörande den fysiska
utvecklingen av Falu kommun och skapar
förutsättningar för andra aktörer att utvecklas.

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

dagverksamhet, avlastning och
växelvård för hemmaboende

Socialnämnden

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

•

•

Överförmyndaren
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal
tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och
utövar tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Överförmyndarens uppgifter
framgår av lagstiftning i föräldrabalken, FB,

främjande insatser och stödfunktioner
till äldre och funktionshindrade i eget
boende, korttidsvård samt vård- och
omsorgsboende
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och förmynderskapsförordningen.
Överförmyndaren står under tillsyn av
länsstyrelsen.

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.

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.

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.

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.
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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.
Genom ett samordnat arbete med uppföljning,
analys och jämförelser, kan vi skapa en bättre
helhetsbild av våra verksamheter och våra
resultat.

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.

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.

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.

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. I juni
fattar fullmäktige beslut om årsplan med

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.
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budget för nästkommande tre åren. Årsplan
med budget innehåller nämndernas ramar och
fastställda mål och prioriteringar.
Utifrån årsplan med budget upprättar
nämnderna sina verksamhetsplaner med
detaljerad budget för kommande år. I
verksamhetsplanen presenteras nämndens
uppdrag, nämndens bidrag till den strategiska
handlingsplanen och resursfördelningen inom
nämndens verksamhetsområde. När nämnden
fastställt sin plan, arbetar verksamheterna
vidare med att upprätta sina aktivitetsplaner,
som beskriver de aktiviter som planeras och
som ska bidra till att målen uppfylls. I slutet av
november kan kommunens årsplan med budget
omprövas. En omprövning ska endast göras i
undantagsfall.

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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OMVÄRLDEN OCH FRAMTIDEN
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv.
Både Konjunkturinstitutets och
arbetsförmedlingens återkommande enkäter till
företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism,
även om stämningsläget dämpats något sedan
förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler
anställda, men svårigheten att få tag i personal
och bristen på utbildad arbetskraft håller
tillbaka. Sammantaget innebär detta att
högkonjunkturen går in i en fas med lägre
tillväxttal och små förändringar i antalet
arbetade timmar. En naturlig utveckling när
konjunkturen kulminerar.

nybyggnation av verksamhetslokaler. Något
som är nödvändigt för att tillgodose framtidens
behov hos en ökande befolkning.
Förstudien Smart liv fortgår och genomförs i
Falun och Borlänge men med alla Dalarnas
kommuner som målgrupp. Syfte är att
identifiera de vägval Falun och samverkande
kommuner står inför bland annat med avseende
på nya smartare sätt att arbeta med mer
digitalisering.
I linje med regionbildningen har en ny
kommunal samordning och organisering i form
av Dalarnas kommunförbund skapats.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge
antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De
löneavtal som slutits för de närmaste åren
ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg.
Därmed är det inhemska inflationstrycket
svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att
höja styrräntan till i början av 2019. I takt med
att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de
räntor som påverkar hushållens ekonomi, Den
globala konjunkturuppgången har fortsatt
under 2017 med en snabbare ökning av
industriproduktion och världshandel än
föregående år. Det ser även ut att bli något
starkare tillväxt 2017 och 2018 i de länder som
är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket
bidrar till en starkare svensk export.

En framtidsfråga för hela kommunen är hur vi
ska få personal att arbeta inom den offentliga
sektorn. Det pågår flera olika arbeten som
syftar till hur kommunen ska behålla, rekrytera
och kompetensutveckla personalen. Men också
vilka olika kompetenser det finns behov av och
vilka yrkesgrupper som kommer att finnas kvar
i framtiden. Marknadsföringen av kommunens
olika yrken måste bli bättre, för att öka
attraktionen av välfärdsyrken.
Utvecklingsarbeten visar även på att ökat
samarbete mellan olika nämnders
ansvarsområden är viktigt för att på bästa och
effektivaste sätt tillgodose behoven. Detta är
något som är nödvändigt eftersom de
demografiska behoven bedöms öka snabbare
än skatteunderlaget.

Falu kommuns delårsrapport med årsprognos
visar positiva resultat både när det gäller
delårsbokslut och årsprognos. Årsprognosen
visar dock på ett mycket ansträngt ekonomiskt
läge där samtliga av de stora nämnderna, barnoch utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden
och socialnämnden, aviserar betydande
underskott. De kommunala bolagen visar på en
stabil verksamhet med god ekonomi.
Falun fortsätter att öka i antal invånare. I Falun
uppgick folkmängden den 31 augusti till
58 793 personer. Detta är en ökning med 453
personer sedan årsskiftet (jmf +494 jan-aug
2017).
Uppföljningen av resultatmålen visar på
omfattande utvecklings- och förändringsarbete
inom flertalet verksamhetområden. Även när
det gäller investeringar är kommunen inne i en
fas med stort renoveringsbehov och
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MÅLUPPFYLLELSE
INLEDNING

Perspektiv på visionen

I detta avsnitt redovisas väsentliga händelser
uppdelade på Visionens sex perspektiv. Avsnittet ska ge en helhetsbild av hela kommunens bidrag till att uppnå visionen och vad som
görs inom de olika perspektiven. Underlag till
avsnittet är hämtat från nämndernas delårsrapporter. Vidare görs en uppföljning av resultatmålen inom respektive perspektiv. Uppföljning
av indikatorer till resultatetmålen återfinns i
Bilaga 1 till delårsrapporten.

För att nå visionen krävs ett långsiktigt arbete
med samverkan mellan och inom flera verksamhetsområden. Det kräver bland annat att
följande perspektiv tillgodoses:

UPPFÖLJNING KOMMUNENS RESULTATMÅL
Kommunens vision – Ett större
Falun
Falu kommun har sedan 2013 en antagen vision som ska vara en ledstjärna för kommunens
verksamhet och influera andra samhällsaktörer.
Ett större Falun är både ett konstaterande att
Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren
och att Falun har en ambition och beredskap
för att fortsätta växa.
Ett större Falun har ett brett och varierat utbud
av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Det finns något
för alla med utrymme för olika subkulturer och
det är nära till allt.
Ett större Falun ser inte kommungränser som
hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och stad och
med närliggande kommuner skapar än fler
möjligheter än var och en för sig.
Ett större Falun vågar också tro på en fortsatt
positiv utveckling och har modet att ta beslut
somstödjer utvecklingen för att bli ”Ett större
Falun”.
Ett större Falun är attraktivt för dem som bor
och verkar i eller i närheten av Falun, vilket i
sin tur kan locka fler att flytta hit.
Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi
och social hållbarhet. Det är en förutsättning
och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt.
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•

Trygghet och välfärd

•

Näringsliv och arbetsmarknad

•

Hållbar utveckling

•

Plats för alla

•

Samhällsplanering och infrastruktur

•

En del av resten av världen

av skolverksamheter är barn och ungas hälsa,
lust att lära, digitalisering och ökat samarbete
internt och externt.
Det skolformsövergripande projektet Tillsammans för varje barn fortgår. Målsättningen är
att alla barn får goda förutsättningar oberoende
av socioekonomi, kulturell bakgrund eller var i
kommunen de bor. Trygghetsteamet på varje
enhet inom grundskola och gymnasium erbjuder fortlöpande internutbildningar för förebyggande av mobbning och kränkande behandling.
Arbetet med barn i behov av särskilt stöd inom
grundskolan har också förändrats för att åstadkomma en högre kvalitet och ökad likvärdighet. Utvecklingen av konsultationsteam, som
är ett samverkansarbete mellan landsting, skola
och socialtjänst, fortsätter och omfattar sex
stycken F - 6 skolor. Dessa insatser tillsammans med åtgärder för en mer tillgänglig
lärmiljö, förväntas bidra till ökad psykosocial
hälsa och förbättrade studieresultat.

Trygghet och välfärd
Människors möjlighet och upplevelse av att
vara delaktig i samhället och kunna påverka
sin livssituation är viktig för hälsan. Falun är
en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt bemötande och allas lika värde och
behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder,
etnicitet, religion, sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska
känna sig behövda, värdefulla och accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika
förutsättningar är viktigt för att människor ska
känna sig delaktiga och må bra. Barn och
unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och unga i Falun ges möjlighet att
utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl utbyggd välfärd för att
tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen samverkar med andra aktörer så att alla medborgare
kan skapa sig en framtid. Tidiga insatser och
förebyggande arbete görs så att barn och unga
i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt.
Falun möter utmaningen att kunna ta hand om
det ökande antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg och hälso- och sjukvård.
Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs.

Inom förskolan har Falu kommun arbetat för
en bättre arbetsmiljö genom exempelvis samarbeten mellan avdelning för ökad personalkontinuitet. Det har även satsats på lokala fortbildningar, hälsofrämjande ledarskap och studiedagar. Tack vare att personaltätheten i Faluns
kommunala förskola har förbättrats, så har tid
för diskussion och analys skapats. Det har lett
till en förbättring av måluppfyllelsen gällande
likvärdigheten mellan förskolor. I nybyggnation satsas det på större förskolor med fler avdelningar. Något som också ökar möjligheterna
till diskussion och analys mellan avdelningar.
Andra insatser för en likvärdig förskola är exempelvis förändring av förskolas yttre strukturer, exempelvis lokaler och personalresurser.
Men också inre processer som hur arbetet med
utveckling och lärande genomförs.
I grundskolan har det fokuserats på ökad studiemotivation. Det är en viktig faktor för att nå
de mål som finns inom skolan. Projektet Science and Challenge har fortskridit under 2018
med syftet att i skolan utveckla en mer intressant och stimulerande undervisning i naturvetenskap och teknik, som är utmanande och ligger i framkant. Projektet förväntas bidra till
ökad experimentlust och ökad studiemotivation
i naturvetenskapliga ämnen.

Väsentliga händelser
Goda förutsättningar för barn och unga
I Falu kommun har skolverksamheten under
året fokuserat på elevers bästa utifrån olika teman. Genomgående teman för samtliga delar

Måluppfyllelse i grundskolan mäts i hur många
elever som får godkänt i alla ämnen i åk.6 och
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åk.9. För ökad måluppfyllelse har grundskolan
arbetat med hälsofrämjande och förebyggande
insatser, samt specialpedagogiskt förhållningssätt utifrån individuellt elevperspektiv och
kontext. Ett större omtag i rapportering och
uppföljning av grund- och gymnasieskolans
systematiska kvalitetsarbete har också genomförts. Syftet med omtaget är att frigöra tid för
rektorer och lärarlag, kopplat till administrativa
system och sökning av information.

nyckelfria medicinskåp till hemsjukvården,
mobil dokumentation för att hantera hälso- och
sjukvårdsdokumentationen och tillsyn via fjärrtillsyn.
Nya lagar innebär nya förutsättningar för verksamheterna inom vård och omsorg. Den nya lagen "Samverkan vid utskrivning av patienter i
slutenvården i Dalarna" har trätt i kraft från
årsskiftet. Syftet med den är att stödja personer
så att man får en trygg vård och omsorg i det
egna hemmet och att erbjuda en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. I samband
med lagen har det varit en hög arbetsbelastning
för biståndshandläggarna. Det har inneburit att
tillämpningen av Individens behov i centrum
(IBIC) i handläggarledet, har fördröjts. Implementeringen gör en nystart i september 2018.

Gymnasieskolan har arbetat för ökad måluppfyllelse, genom arbete med utvecklad goda didaktiska lärmiljöer, exempelvis genom digitalisering. Ett arbete med att utveckla det formativa lärandet med fokus på progression pågår.
Antal förstahandssökande elever till den kommunala gymnasieskolan i Falun fortsätter att
vara starkt. Falun kommun ser totalt en ökning
av antalet förstahandssökande till skolornas yrkesprogram, vilket är mycket positivt. Fortsättningsvis finns vissa utmaningar på några yrkesförberedande program i antalet sökande elever. Olika insatser genomförs för att få dessa
utbildningar hållbara ur såväl ett pedagogiskt
som ekonomiskt perspektiv, till exempel samläsning av gymnasiegemensamma ämnen.

Nyckeltal (främst brukarundersökningar)
kopplat till kvalitet inom vård och omsorg visar på goda bedömningar av kvalitén inom
vård och omsorg. Det har även genomförts fördjupad kvalitetsrevision på Källegården även
Hemtjänsten Svärdsjö och Hälsingebacken har
haft en brukarrevision.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har
genomfört en tillsyn gällande hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som bor i ordinärt
boende samt i bostad med särskild service för
vuxna enligt LSS. IVO har i samband med
denna tillsyn uppmärksammat några brister
och ställt en rad åtgärdskrav till socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. IVO har
i januari 2018 beslutat att avsluta ärendet efter
förvaltningarnas redovisning av redan vidtagna
och planerade åtgärder.

God och trygg vård och omsorg
Kompetensutveckling är en viktig del för att
skapa god och trygg vård och omsorg. Det har
under året genomförts flera olika utbildningar
till alla yrkeskategorier i ämnen som naturligt
åldrande, kost och läkemedel som en del i det
fallförebyggande arbetet, praktiska övningar i
att skapa och erbjuda bra mellanmål och individens behov i centrum (IBIC). I samarbete
med högskolan Dalarna har en fallförebyggande utbildning skapats, i form av ett spel
som testats av elever i omvårdnadsprogrammet
på Kristinegymnasiet.

Gällande boendesituationen har Smedjan öppnats som trygghetsboende och träffpunkten
öppnar 1 oktober.

Delaktighet

Välfärdsteknik är också en framgångsfaktor
och här har upphandling av ett nytt trygghetslarm och nytt verksamhetssystem har inletts.
Pilotförsök med mobilt trygghetslarm, GPS,
pågår. Tillsammans med Kopparstaden AB,
LD-hjälpmedel och Region Dalarna har en utrustad visningslägenhet kallad ”Smartare boende” skapats på Smedjan. Framtagande och
test av utrustning för att kunna genomföra
vårdplaneringar via Skype på sjukhuset och i
hemmet har genomförts. Det har även satsats
på andra former av välfärdsteknik, exempelvis

Det har under året utförts insatser inom demokratiarbetet. Exempelvis utbildning i Falun dialogguide som är ett stöd i medborgardialog.
Demokrativägledare informerar också om demokratifrågor på samhällsorienteringsklasser
och till nationaldagen genomfördes Medborgarskapsceremonin. Det är ett viktigt tillfälle
att hedra och välkomna dem som fått medborgarskap under det gångna året. Arbetet kring
de unga asylsökande kommer att förändras för
att bättre tillgodose deras behov av stöd och
hjälp utifrån deras utmaningar att etablera sig
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efter gymnasiet. Genom samverkan med Kopparstaden AB försöker man även undvika segregation i olika bostadsområden.

Väl fungerande insatser av trygg och god omsorg finns tillgängliga för alla människor som
är i behov av stöd i livets alla skeden. Den enskilde omsorgstagaren upplever inflytande
över sin vardag och trygghet. Verksamheterna
präglas av medmänsklighet, respekt och medbestämmande. Tidiga insatser sätts in för att
förebygga, upptäcka och behandla tecken på
ohälsa, såsom sviktande fysisk förmåga, psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Insatser
och metoder utvecklas för att minska sjukfrånvaron i kommunorganisationen, med extra fokus på kvinnors sjukfrånvaro.

Planeringsarbete för genomförandet av de allmänna valen 2018 och val till europaparlamentet 2019 har pågått under året. Många kommunikationsinsatser har gjorts med syfte att få fler
kommuninvånare att rösta och förmedla information om hur valet går till.
För Falu kommun är det viktigt att vara en attraktiv arbetsplats för alla och spegla mångfalden i samhället. Med projektet Breddad rekrytering vill kommunen därför skapa en modell
för attraktiva arbetsplatser. Det ska inte bara
resultera i att nuvarande medarbetare trivs och
utvecklas, utan också bidrar till integration av
nyanlända medborgare. Kommunen arbetar
även med insatser mot trakasserier och kränkande särbehandling och deltar i projekt med
fokus på jämställdhet. Samtliga medarbetare
erbjuds utbildning inom jämställdhet och ickediskriminering.

Kommentar till resultatmålet
Alla kommunala vård- och omsorgsboenden
har vid ett flertal tillfällen fått besök av olika
kulturaktörer och under sommaren genomfördes ett tiotal konserter i stadsparken nära Falu
lasarett.
Som ett resultat av projektet “Trygghet och
glädje i och vid vatten” blev Falu kommun utsedd till en Vattensäker kommun av Svenska
Livräddningssällskapet. Livräddningssällskapets motivering till utmärkelsen: “Falu kommun
har med all önskvärd tydlighet visat att man
verkligen levererar utifrån sin högt ställda vision om att bli ‘Världsbäst i vattensäkerhet’. Utifrån ett folkhälsoperspektiv har man satt fokus
på frågan om ökad vattensäkerhet, och lyckats
engagera stora grupper i samhället i strävan att
höja medvetenhet hos Faluborna.”

Brottsförebyggande arbete och kris och beredskap
Vårens höga vattenflöden krävde ökade arbetsinsatser och resurser från kommunens
funktioner inom risk- och säkerhet. Med en
mycket god planering av förebyggande insatser, samt insatser under de kritiska perioderna
har arbetet fungerat väl. Samverkan med
Räddningstjänsten DalaMitt är och har varit av
stor betydelse. Vårfloden resulterade i viss skadad infrastruktur och anläggning.

Inom socialtjänstområdet så pågår arbete med
bland annat att förkorta handläggningstider och
rättssäkerhet. Omställning görs för den nya
förvaltningslagstiftning som trädde i kraft under året. Lagen syftar till utökad serviceskyldighet och rättsmedel mot långsam handläggning. Socialtjänsten arbetar även för att erbjuda
verkningsfulla behandlings- och stödinsatser.
Exempelvis genom uppföljning av behandlingsinsatser inom missbruk genom UIV (Uppföljning Insatser för Vuxna).

Skogsbränderna i norra Dalarna engagerade
beredskapsfunktionen i Falun kommun samt
kommunens FRG (frivilliga resursgrupp) under
en längre period, i samband med de omfattande
skogsbränderna som pågick i länet under sommaren.
Falun kommun ingår i flera viktiga nätverk
som jobbar förbyggande för att minska kriminalitet, tobaks-, alkohol- och drogmissbruk hos
barn och unga, t.ex. Brottsförebyggande rådet
(BRÅ), Ungdomsfrågor i samverkan, DUNS
(Dalanätverket för ungdomssamordning),
trygghetsvandringar och Blåljusdagarna.

Vård och omsorg arbetar för utökat brukarinflytande i vård och omsorgsboenden och har
inrättar flera brukarråd i boendena. Ett av
många sätt för att nå målen inom vård och omsorg är att kommunen utbildar personalen att
arbeta enligt "Individens behov i centrum"
(IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med individen i centrum, med
strukturerad dokumentation av behov, mål och

Resultatmål

I Falun har alla rätt till trygghet och
hälsa
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resultat i handläggning, genomförande och
uppföljning. Fallolyckor är också ett prioriterat
område. Här finns det inom verksamheterna
fallombud. De har som uppdrag att stödja i det
fallförebyggande arbetet på enheterna. Broschyrer har tagits fram med tips o råd gällande
fysisk aktivitet och rörelse. Personalen har
också utbildats i säkra förflyttningar och hjälpmedel. Kommunen tillhandahåller även kommunfixaren för praktiska småjobb i hemmet.

verksamheter. Kommunen verkar tillsammans
med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen för att fler barn och ungdomar ska kunna delta i meningsfulla kultur- och
fritidsaktiviteter och ges kontaktytor med arbetslivet. Gymnasieskolan är en magnet för
ungdomar i och utanför Falun, och erbjuder
utbildningar med nationellt intag. Förskoleoch skolverksamhet bedrivs av en variation av
huvudmän. Goda relationer finns mellan olika
huvudmän för att ta ett gemensamt ansvar för
våra barn och ungdomar. Barn- och ungas
psykosociala hälsa följs uppmärksamt för att
göra det möjligt att i tid sätta in insatser för
förbättrad hälsa och livskvalitet. Tidiga insatser görs i förskola och skola utifrån barns och
elevers behov av stöd.

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande arbete
Kommunen är drivande i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen arbetar särskilt med
sociala risker som att motverka gängkriminalitet, och att minska ungdomars alkohol- och
narkotikaanvändande. Grannsamverkan bidrar
till att skapa trygghet och minska antalet brott.
Föreningslivet uppmanas att arbeta med integration och inkluderande verksamheter. Allmänna ordningsproblem som till exempel skadegörelse, nedskräpning, störande ungdomsgäng och trafikproblem har visat sig hänga
nära samman med upplevelsen av otrygghet.
Därför arbetar Falu kommun för att minska
allmänna ordningsproblem och skadegörelse.
Förebyggande arbete bland unga är speciellt
viktigt. Olovlig frånvaro, skolk, är en tydlig indikator på ett begynnande asocialt beteende.
En annan är bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Kommunen arbetar därför med
aktivt för att förebygga bruk och missbruk.

Kommentar till resultatmålet
Inom delmålet ”Elevers upplevda hälsa” har en
förbättring skett från föregående år där andelen
elever som svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg i skolan" i årlig anonym elevenkät. Pojkar upplever i högre grad än flickor att
de känner sig trygga i skolan. Ett medvetet värdegrundsarbete sker i Falu grundskola. Även
om resultatet bedöms bra i jämförelse med
andra kommuner, så behöver arbetet fortgå
med målet.
Delmålet ”Förskolans bedömning av måluppfyllelse” har inte uppnåtts. Bedömning av
måluppfyllelse sker genom en självskattningsenkät baserat på förskolans läroplan. Förskolan
har höjt sitt medelvärde per fråga från 2,40 till
2,42 av totalt 3,0 kvalitetspoäng. Resultatet indikerar att förskolans arbete med kunskap om
uppdraget, förmåga att samverka de inre pedagogiska processerna har god effekt. Verksamhetsplanens mål 2018 vad gäller ökad kvalitet i
förskolan har inte uppnåtts fullt ut, då vissa
områden ligger under målvärdet.

Kommentar till resultatmålet
Uppföljningen av frågor kopplade till ett socialt och brottsförebyggande arbete har systematiserats och flera rutiner har utvecklats inom
skolverksamheten. Projektet Plugga Klart har
genomförts under året tillsammans med Region Dalarna, ett projekt som förväntas resultera
i ökat antal elever som slutför sin gymnasieutbildning. Uppföljande insatser har bedrivits under året i projektet som har lett till minskade
studieavbrott men också minskad frånvaro.

Preliminära resultat efter vårterminens slut visar att andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen sjunkit något jämfört med
föregående år. Resultaten i årskurs nio har förbättrats och de insatser som genomfördes under våren för att öka gymnasiebehörigheten
gav önskad effekt för flertalet elever. Genomsnittliga betygspoängen för gymnasiet är fortsatt högt. Andel med examen minskade marginellt med föregående år. Andelen med grundläggande högskolebehörighet ökade. Analys av
föregående resultat pågår för att hitta

Barn och unga är prioriterade i Falu
kommuns arbete
Barn och unga ett prioriterat område för Falu
kommuns verksamhet och resurstilldelning.
Alla barn- och elever erbjuds möjligheter att
utifrån sina förutsättningar och behov uppnå
de mål som är satta för förskolans och skolans
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framgångsfaktorer och orsaker till inte uppnådda mål. 42% av de ca 100 eleverna i åk.9
som saknade gymnasiebehörighet HT-17 saknade den av samma orsak redan i åk.6 vilket
understryker vikten av tidiga insatser inom såväl psykosocial hälsa som ämneskunskap.

skolor och familjedaghem där pedagogiska
uteklassrum ger möjlighet till en djupare förståelse för kärnämnen samt för våra kultur- och
miljövärden.
Arbetet med att tydligare fokusera på barn och
unga som idag inte är fysiskt aktiva har fortgått
under hela våren. Den huvudsakliga aktiviteten
har varit att i samverkan med Dalarnas Idrottsförbund verka för att starta upp skolidrottsföreningar på skolorna. Under våren kommunen
beslutat om ändrade avgifter och principer för
fördelning av föreningars tider i kommunala
lokaler och anläggningar så att verksamheter
för barn prioriteras på tider före kl. 20.00.
Stora evenemang och mängder av mindre evenemang med fri entré ger alla möjlighet, oavsett ekonomiska förutsättningar, att uppleva
professionell kultur.

Inom digitaliseringsarbetet genomförs ett projekt i åk 5 på ett flertal skolor. Projektet visar
att konstant tillgång till digitala enheter för
både elever och lärare har stor inverkan på elevernas lust att lära och förmåga att fokusera.
Projektet avslutas ht 18.
Målet syftar även till att barn och ungdomar
ska kunna delta i meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. För tredje året i rad beviljades
Falu kommun statligt bidrag till kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Under hela sommaren ända fram
till skolstart genomfördes en rad olika aktiviteter i projektet “Bästa sommaren” i samverkan
med många föreningar och organisationer.
Tack vare projektmedlen kunde sommarkollot
på Hellmansö även i år utökas från två till tre
veckor. Jämfört med förra året hade såväl antal
aktiviteter som erbjöds som antalet aktörer utökats. Statliga bidrag har också rekvirerats från
Socialstyrelsen till övriga skollov vilket medfört att ett bredare utbud av aktiviteter erbjudits.

Falu kommun strävar efter allas rätt till
oberoende och egen försörjning
Rätten till ett självständigt liv så långt möjligt,
egen försörjning och trygghet är grundläggande för individens välbefinnande i livets
olika skeden. Förhållningssättet ska prägla
kommunens alla verksamheter. Försörjningsstöd används som ett mellansteg på vägen ekonomiskt oberoende.
Under perioder av försörjningsstöd hjälper
kommunen aktivt till i kontakter med arbetsmarknad, företag, organisationer mm. Vi stödjer människors strävan att nå självförsörjning
och arbetar aktivt för att minska risken för
människor att hamna i passivitet.
De arbetslösa vuxna som saknar fullständig
gymnasieutbildning erbjuds Komvux för att
närma sig arbetsmarknadens krav på utbildningsnivå.
Falu kommun arbetar för att kompensera
barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen minskar.

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett främjande perspektiv i syfte att förebygga ohälsa.
Ungdomarna styr i allt större utsträckning över
verksamheten utifrån sina önskemål och behov
och fritidsledarna arbetar utifrån ett mer
coachande förhållningssätt där de inspirerar
och på olika sätt stödjer aktiviteter som bygger
upp ungas engagemang, delaktighet och inflytande. Fritidsgårdarna bedriver öppen fritidsverksamhet där ekonomiska förutsättningar
inte ska styra deltagande. Verksamheten ska
bidra till integration och arbeta för allas lika
värde. Fritidsledare, ungdomscoacher och ungdomsstödjare har tillsammans genomgått en utbildning i hbtq-frågor

Kommentar till resultatmålet
En stor andel av de personer som erhåller ekonomiskt bistånd står relativt långt från arbetsmarknaden av olika skäl och behöver därför
stöd och arbetsrehabiliterande insatser för att
komma vidare till egen försörjning. En andel i
målgruppen saknar även gymnasieutbildning
och/ eller annan adekvat utbildning vilket gör
deras ställning på arbetsmarknaden mycket
svag. Insatser har saknats i kommunen för
denna målgrupp fram till ESF-projektet

Statens Kulturråd har fortsatt beviljat kommunen projektmedel som syftar till att göra musik- och kulturskolor mer jämlika och förbättra
möjligheterna för barn och unga att delta. En
kostnadsfri verksamhet kring digitalt berättande har genomförts under perioden. Verksamhet erbjuds kostnadsfritt till alla förskolor,
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Framgången startade för ett par år sedan. Under året har fortsatt samverkan skett inom
kommunen genom ESF-projektet Framgången
avseende personer i behov av stöd för att
komma ut i egen försörjning.
Från början av året har även övrig verksamhet
inom arbetsmarknadsenheten ingått i verksamheten som benämns Vuxenslussen. Framgången och senare Vuxenslussens arbete ger
goda resultat även om tiden till att komma till
egen försörjning tar olika lång tid på grund av
individuella förutsättningar och behov. De tillgängliga personalresurserna inom Vuxenslussen motsvarar dock inte det faktiska behovet
varför det endast är en mindre del av hela målgruppen, personer med ekonomiskt bistånd,
som kan erbjudas stödet samtidigt. Projektet
upphör vid årets slut och det råder osäkerhet
om hur personaldimensioneringen kommer att
se ut därefter då verksamheten inte längre finansieras genom ESF-medel (sex projektmedarbetare och en projektledare). Andelen arbetssökande personer med försörjningsstöd har
minskat också som en följd av goda arbetsmarknadsläget. Samtidigt har andelen personer
med försörjningsstöd som är sjuka eller av
andra skäl står längre från arbetsmarknaden
blivit större.

15

har under året arbetat tillsammans med det lokala och regionala näringslivet inom ett flertal
av yrkesprogrammen.
Behovet av kompetenta lärare i grund- och
gymnasieskolans verksamheter är fortfarande
högt. 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. Satsningen är ett sätt att behålla kompetenta medarbetare som saknar lärarbehörighet
och förväntas också leda till ökad attraktionskraft för läraryrket i Falu kommun. Satsningen
omfattar grund- och gymnasieskolan.
En kartläggning av kommunens arbete med
kompetensförsörjning har påbörjats. Denna
kartläggning syftar till att synliggöra samtliga
initiativ och projekt som kommunen antingen
driver eller medverkar i på detta område. Initiativet är ett resultat av den kommundialog
som genomförts tillsammans med Region Dalarna.

Näringsliv och arbetsmarknad
Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som
håller i längden och ger en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande
till företag, entreprenörer och organisationer
är av hög klass och upplevelsen är att Falu
kommun är enkel att samarbeta med. Jord- och
skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och
nya bostäder. Högskolan Dalarna ska ses som
en nyckelfunktion för kompetensförsörjning,
idéer och omvärldsanalys.

Näringslivsutveckling
Turistnäringen har goda förutsättningar i Falun
kopplat till utvecklingen av Världsarvet och
dess unika kulturmiljöer. Även fritidsområdet
Lugnet bildar en infrastruktur och plattform för
turistnäringen. På Lugnet har flera entreprenörer etablerat sig inom idrottsturismen och flera
tävlingar och arrangemang har ägt rum här och
på andra platser i Falun. Exempelvis har det
genomförts arrangemang inom längdskidåkning, extremsport, hästhoppning och cykling
på Lugnetanläggningarna. Falu kommun arbetar med framtagande av en ny strategi kring näringsliv och besöksmål för ytterligare utveckling inom området.

Väsentliga händelser
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Att tidigt komma i kontakt med näringsliv och
arbetsmarknad bedöms vara viktigt både för att
komma in på arbetsmarknaden och för att
skapa studiemotivation. I grundskolan gör de
allra flesta elever prao och på gymnasiet ingår
APL (arbetsplatsförlagt lärande) på yrkesprogrammen.

Näringslivsfrämjande insatser och andra åtgärder inom näringslivsutveckling pågår löpande.
Arbetet med att attrahera investerare och byggare för att främja ökad bostadsutveckling i
Falun är ett område som pågår inom ramen för
FalunBorlänge regionen (FBR). Kopplat till
bostadssituationen i Falun är detta område av
särskild vikt.

Många elever går direkt från gymnasiet till arbete, framför allt ifrån gymnasiets yrkesprogram. Gymnasieskolans samarbete med lokala
aktörer i olika branscher är väsentligt både för
elevers möjlighet att komma ut i arbetslivet
och för arbetsgivares möjlighet att finna kompentent blivande personal. Gymnasieskolorna

Andra områden inom näringslivsutveckling är
införandet av fler e-tjänster, med syfte att underlätta för näringsidkare och tillgång till aktuell information genom uppdaterade hemsidor.
Kommunikation är också en viktig del i
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kommunens kontakt med näringslivet. Här
finns flera kommunikationskanaler som ständigt utvecklas genom nyhetsbrev, företagsbesök, företagsfrukostar och sociala medier.

minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. I
Falun kommer fokus att riktas mot utrikesfödda kvinnor, vilka bedöms ha svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetet med Företagslotsen och Mark- och exploateringslotsen, kommunens samlade insats
för företagare fortlöper. Arbetssättet har testats
under Almedalen och på hemmaplan med goda
resultat. Flera kommuner har hört av sig för att
anamma arbetssättet, vilket ses som en framgångsfaktor.

Samverkan mellan privata bemanningsföretag
för att säkra kompetenstillförseln är också en
viktig åtgärd för att säkra kompetensbehovet.
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.

Under sommaren har ett antal ungdomar drivit
eget företag (Rockie Startup) som sommarjobb. Under fyra veckor har ungdomarna bland
annat fått lära sig grunderna i företagande, stöttande med affärsidén och fått sig tilldelad en
personlig coach. Projektet är har en stark koppling till arbetet med att få fler att bli intresserade av företagande.

Vuxenslussen riktar sig främst till de med försörjningsstöd och planen är att kontinuerligt ta
emot 150 individer. Målet för insatsen är att
minska antalet försörjningsstödstagare med ca
200 personer under 2018. Under projekttiden
har 155 unika individer tagits emot via Vuxenslussen. Aktiviteter mot nyanlända har påbörjats i form av projektet Språkresan som kombinerar arbete och språkpraktik. En handledare
från vuxenslussen har placerats på Arbetscenter för att vägleda deltagarna.

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadssituationen är fortsatt komplex
på grund av den missmatchning som finns mellan utbud och efterfrågan. Arbetslösheten är tudelad, mycket låg för inrikes födda och mycket
hög för utrikesfödda (3,3 % för inrikes födda
och 22 % för utrikesfödda). Arbetsförmedlingens arbetslöshetssiffror visar bara en del av den
totala arbetskraftsreserven i Falun. Av de som
uppbär försörjningsstöd, gör 53 % det med arbetslöshet som enda orsak.

Genom Breddad rekrytering och Jobbmatchning Falun framgår det tydligt att de nyanlända
som kommer ut på arbetsplatser behöver mer
kunskap i svensk lag och mer kunskap om hur
det fungerar på en arbetsplats. Den grundläggande vuxenutbildningen i Falun har därför fått
i uppdrag att ta fram en orienteringskurs med
inriktning arbetsliv som riktar sig till dem i etableringen.

Insatser för att bryta utanförskap görs inom
olika områden. Studiestartstödet innebär en
högre bidragsdel av CSN-bidraget och riktar
sig till målgrupper som haft det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta underlättar
för arbetet med kompetenshöjning.

Resultatmål

Falu kommun präglas av förståelse för
företagarens villkor

Vuxenutbildning i SFI, SVA och gymnasiala
utbildningar kommer att vara det främsta medlet för att Falu kommun ska kunna lyckas med
sitt uppdrag att etablera nyanlända. Den omvända kompetensmässan är också en insats för
etablering. Här synliggörs målgruppers kompetenser för näringslivet och är ett forum för nya
kontakter och möten. Den senaste mässan i
april bedöms som väldigt lyckad med flera deltagare än tidigare.

Bra relationer och täta kontakter med näringslivet sätts i förgrunden för näringslivsarbetet.
Bemötande och servicenivåer inom kommunen
följs upp med nyckeltal som visar hur snabbt
ärenden hanteras och hur processer fungerar.

Kommentar till resultatmålet
Relationsbygge och kontakt med näringslivet
har ägt i olika forum och arenor. Några av
dessa är frukostmöten, besök, mässor och
andra typer av nätverk för kontakt och relationsskapande. En mer digitaliserad

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), ska främja samverkan mellan
kommun och arbetsförmedling och utveckla av
nya samverkansformer. Syftet är att bidra till
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ärendeprocess förväntas även minska handläggningstider och skapa transparens i ärendeprocessen.

Kommunkoncernen erbjuder ett brett utbud av
feriejobb och praktikplatser för ungdomar och
uppmuntrar andra aktörer att göra detsamma.
Andelen personer som står utanför arbetsmarknaden minskar. Kommunen arbetar individbaserat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till att unga människor som
står utanför arbetsmarknaden efter arbetsmarknadspolitisk åtgärd alltid går vidare till
utbildning, jobb eller praktik. Insatser görs för
att förkorta vägarna till studier och arbete för
utrikesfödda. En stor andel personer erbjuds
information och annat stöd för att se eget företagande som en möjlighet till egen försörjning.

Falu kommuns upphandlingar håller hög
kvalitet
Falu kommun arbetar aktivt för att vid upphandlingar ta fram välskrivna underlag som
lockar fler företag, av olika storlek och karaktär, att lämna anbud. Att fler företag lämnar
anbud förbättrar kommunens möjlighet att
göra goda affärer, men det visar också att det
finns ett intresse från företagens sida att göra
affärer med kommunen. Stora upphandlingar
bryts när så är lämpligt ned i mindre delar för
att mindre företag ska kunna lämna anbud.
För att stimulera företagen att ta ett socialt ansvar, och för att stimulera sociala företag att
växa, innehåller upphandlingsunderlagen där
det är lämpligt sociala hänsyn. Förtroendet för
kommunen som upphandlande myndighet är
högt.

Kommentar till resultatmålet
Antalet ungdomar som är fast etablerade på arbetsmarknaden eller studerar vidare har ökat
där utfallet för folkbokförda elever i Falu kommun är högre än genomsnittet för riket. Detta
är mycket glädjande och kanske det viktigaste
kvittot på hur väl Falu kommun lyckats med
arbetet gällande barn och unga. Andelen elever
som har deltagit i PRAO eller APL är mycket
hög. Däremot är siffran låg vad gäller deltagande i praktik eller sommarjobb. Detta nyckeltal är dock nytt och det krävs en analys av
vad nyckeltalets nivå står för. Det lokala och
regional samarbetet med respektive bransch
har gett ett mycket gott resultat där kvalitén
och omfattning av APL-platser har ökat.

Kommentar till resultatmålet
Fler ramavtal för tjänster inom entreprenader
och samhällsbyggnad har ingåtts. Avtalen förväntas skapa bättre förutsättningar för att få
snabb och god leverans inom områdena. Avtalen bedöms också hålla god kvalitet, då kommunen arbetat med utvärdering och erfarenhetsåterkoppling på tidigare avtal. Ramupphandlingarna förbereds med inriktning mot
partnering, för att skapa ökat samarbete, mervärden och bättre resursutnyttjande.

Falu kommun fortsätter att ta emot feriearbetande skolungdomar och har tillhandahållit ett
antal praktikplatser. Förutom att ge ungdomar
och personer som står utanför arbetsmarknaden
möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet, är detta ett bra sätt att visa på spännande yrken inom kommunen. I de arbetslag
som ansvarar för skötsel och utveckling av
världsarvet skapas möjligheter för de som står
långt från arbetsmarknad och studier att utvecklas i sin egen takt. Mötena över kulturoch generationsgränser är utvecklande för såväl individer som för världsarvet Falun.

Under året har Upphandlingscenter (UHC) arbetat aktivt med att synliggöra social hållbarhet
i genomförda upphandlingar. Arbetet har bland
annat resulterat i flera praktikplatser i olika företag i medlemskommunerna.
Kommunen har inrättat en ny funktion som avtalscontroller. Arbete pågår med att forma arbetssätt för uppföljning och kontroll av avtalstrohet. Arbete pågår även med UHC med att
skapa ett nätverk för avtalsuppföljning. Nätverket kommer att starta sitt arbete under hösten.

Arbetet med Jobbmatchning Falun fortskrider
med goda resultat. Som en del i jobbmatchning
Faluns arbete har det under våren arrangerats
jobbmässor där personer utanför arbetsmarknaden fått möta arbetsgivare. Under våren har
ett flertal kommuner i Sverige hört av sig för
att anamma arbetssättet.

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv
Falu kommun arbetar aktivt för att bereda
plats för alla i arbetsliv och näringsliv. Goda
möjligheter finns för ungdomar i högstadium
och gymnasium att få praktik och feriejobb.
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Falu kommun är högst engagerad i UF Dalarnas arbete och har höjt samarbetet där UF-ungdomar exempelvis alltid bjuds in till företagarfrukostar och träffar.
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samhällsplaneringen, samtidigt som eleverna
också får arbeta ämnesövergripande med verkliga samhällsfrågor. Projektet förväntas på sikt
öka möjligheterna till att förlägga undervisning
utomhus och gynnar förutsättningarna för ämnesövergripande undervisning och rörelseglädje.
Digitalisering
Det pågår flera typer av digitalisering inom
kommunen. Digitaliseringen ses här som en
förutsättning för att bidra till en hållbar utveckling av kommunens resurser. Exempelvis
kan dokumentation digitaliseras för att minska
pappersutskrifter, men också olika typer av etjänster som inte bara minskar miljöpåverkan
utan samtidigt höjer tillgängligheten för medborgarna. Inom socialtjänsten har e-ansökan
inom området försörjningsstöd införts successivt och ska bidra till kortare handläggningstider och högre tillgänglighet.

Hållbar utveckling/Miljö
Falun är känt som en framsynt kommun som
tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun
har tagit täten för att uppfylla Parisavtalet om
klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk
mångfald. Vi är en förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen. Falun är trivsamt
och hälsosamt att bo i och lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft,
rent vatten och en vacker och intressant natur
med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till
verksamhet med allt mindre miljöbelastning.

Det finns även planer på nya verksamhetssystem som ytterligare ska bidra till kortare
handläggningstider. Socialtjänsten har även
fått stimulansmedel från regeringen med syfte
att stödja användandet av välfärdsteknik inom
socialtjänsten.
Satsningen på digitalisering har även fortsätt
inom alla skolformer. Digitaliseringen innefattar allt från modern undervisning, utökat antal
datorer och e-tjänstfunktioner. I gymnasieskolan har alla elever en egen dator. I grundskolan
har ett antal pilotklasser fått datorer till varje
elev. Preliminära resultat visar en upplevd förbättrad studiero och lust att lära hos dessa elever. Förskolan fortsätter arbetet med digitalisering genom användande av olika applikationer för inlärning av språk och musik.

Väsentliga händelser
Hållbar utveckling och lärmiljöer
För att främja en hållbar utveckling arbetar
kommunen med frågorna inom flera verksamheter och koncernövergripande. Hållbar utveckling innefattar social hållbarhet och resursoptimering ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Skolan har utifrån dessa
perspektiv för hållbar utveckling arbetat med
bland annat lokalplanering, som är en aktuell
fråga inte bara för Falun kommun men också
nationellt.

Återbruk och avfallshantering
Tillsammans med Falu Energi och Vatten har
kommunen genomfört en förstudie avseende
återbruksgalleria. En återbruksgalleria kan beskrivas som en utökad och utvecklad Ta Till
vara där man genom renovering, reparation
och kreativt återbruk, ger de använda sakerna
nytt liv som sedan kan säljas vidare.

En annan del av skolans lärmiljöer är skolgården. Inom projektet Elevers Delaktighet och
Inflytande (EDIS) har fokus legat på just skolgårdar. Här involveras elever, pedagoger, politiker och tjänstemän. I olika typer av möten har
grupperna träffats och diskuterat utvecklingen
av skolgårdsmiljön. Projektet ska leda till en
modell där barn och unga är delaktiga i

I vintras antog kommunfullmäktige den inom
länet framtagna nya avfallsplanen Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
Arbetet med att genomföra åtgärderna koordineras av den lokala avfallsgruppen.
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Resultatmål

hälsosam miljö genom utmärkt tillgång till natur på bekvämt avstånd.

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan

Kommentar till resultatmålet

Falun tar, enligt nuvarande mål, ansvar för
klimatet genom att år 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser med 60 % sedan 1990.
Faluns klimat- och energiprogram skärps i
linje med klimat-avtalet i Paris.

Luftkvalitet, buller, dricksvatten och vatten
och avlopp ingår i all planering enligt plan-,
och bygglagen. Det hanteras också vid exploatering. Luftmätningarna fortsätter i centrala
Falun. Enligt den av kommunfullmäktige antagna VA-planen ska ett område per år färdigställas. I år kommer området Stora Källviken
att kunna färdigställas. Uppdraget sker i samverkan mellan Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen och Falu Energi & Vatten AB.

Kommentar till resultatmålet
Kommunen arbetar på flera olika sätt och inom
flera olika verksamheter för att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar dels om att
ha en tillsyn av verksamheter, för att följa upp
lagkrav som finns rörande energieffektivisering och fossilfrienergianvändning. Men även
att aktivt ta steg för en minskning av utsläppen
av växthusgaser. Det pågår energieffektiviseringsprojekt i syfte att inspirera till energieffektivisering och en revidering av energi- och
klimatprogrammet.

Det pågår även flera arbeten med fördjupade
översiktsplaner som bidrar till att Falun ska
präglas av goda livsmiljöer.

Falun tar vara på sina kulturmiljöer
Falun tar vara på sina kulturmiljöer, både
världsarv, byggnader och det öppna och levande odlingslandskapet.

Falun medverkar också till att målet ska uppnås genom den fysiska planeringen enligt planoch bygglagen, energirådgivning och insatser
för hållbart resande. Aktiviteter genomfördes
under Earth Hour och under Trafikveckan.
Falun kommun deltar också i ett forskningsprojekt inom energitemat med stöd av Energimyndigheten.

Kommentar till resultatmålet
Världsarvet liksom övriga kulturmiljövärden
hanteras kontinuerligt inom den fysiska planeringen, både vid detaljplanering och inom
översiktsplanering. Nära samarbetet inom den
kommunala verksamheten är viktigt för att ta
tillvara på de kulturmiljöer som finns inom
kommunen. Ett nytt kulturmiljöprogram är under framtagande och en informationskampanj
kring kulturmiljöer och byggnadsvård har påbörjats. Dessa syftar till att öka engagemanget
hos faluborna att vilja vårda det gemensamma
kulturarvet. I projektet ingår information till
fastighetsägare, föreläsningar och informationsfilmer.

Falun värnar om biologisk mångfald
Falun arbetar framsynt för biologisk mångfald
och skyddar natur i en omfattning som ligger i
nivå med andra dalakommuner utanför fjällen.

Kommentar till resultatmålet
Naturreservatet Isalanäset har iordningställts
och invigdes i maj. Förslag på föreskrifter och
skötselplan för nästa kommunala naturreservat
Stabergs ö, håller på att tas fram. Beredning
pågår också för en reservatsbildning för Björnöarna och för en utökning av Våckelberget.

Kulturmiljöernas funktion som klassrum för
barn och unga skapar i förlängningen en djupare förståelse av kulturarvet och Falun som
världsarvsstad. Det kan också användas s av
andra verksamheter, exempelvis daglig verksamhet.

För att sprida information om natur och friluftslivsvärden har kommunen gått med i Naturkartan och deltar också i Vandringslyftet.

Faluns historia är viktig för samhällsutvecklingen och därför lyfts Världsarvet in i både
planering av ny inredning i Kulturhuset tio14
och i fortsatt arbete med etapp två. De vandringsleder som redan finns i Världsarvet används flitigt, vilket medför kontinuerligt behov
av restaurering.

Falun präglas av goda livmiljöer
Falun erbjuder goda livsmiljöer bland annat
genom att uppfylla alla nationella krav på luft,
buller, dricksvatten och tillvaratagande av resurserna avfall och avlopp. Användningen av
hälso- och miljöskadliga kemikalier har minskat avsevärt. Falun erbjuder också en
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statistikgruppen och lokaldialog. Dessa samarbeten ger förbättrade möjligheter att planera
och optimera verksamheten tillsammans med
andra förvaltningar utifrån Faluns nuvarande
och prognostiserade demografi, exempelvis genom flexibla skollokaler.
Tillsammans med Borlänge kommun har Falu
kommun tagit fram en plan för idrottslokaler
och anläggningar. Planen syftar till att hitta
förutsättningar för gemensamma specialidrottsanläggningar i de båda kommunerna. En Lokal- och anläggningsplan för idrottsanläggningar har också tagits fram och fastslagits av
kommunen. Planens inriktning på anläggningar
och lokaler skall vara att, flytta resurser från
idrottsanläggningar till anläggningar för vardagsmotion och spontanidrott i hela Falun
kommun.

Samhällsplanering och
infrastruktur

Boendesituationen i Falun är ansträngd och påverkar flera grupper i samhället. Inom flyktingmottagandet har kommunen skaffat sig goda
kunskaper om hur befolkningsutvecklingen påverkas av mottagandet. Det är därför viktigt att
berörda verksamheter arbetar kommungemensamt i bostads- och samhällsplaneringen. I
mottagandet av flyktingar ingår att bosätta
flyktingarna enligt bosättningslagen. Då bostadssituationen är ansträngd har kommunen
samarbetat med Kopparstaden AB, privata hyresvärdar samt Öppna ditt hem. Öppna ditt
hem har även utökats till att numera även vara
en bostadsportal som kan nyttjas av alla Faluns
medborgare. Även grupper inom socialtjänsten
påverkas av bostadssituationen, där behovet av
bostäder inte kan tillgodoses fullt ut. Det gäller
bland annat inom funktionshinderområdet och
inom socialpsykiatrin. Här krävs god framförhållning i planeringen för att kunna tillgodose
gruppens behov.

Livet och boendet i Falu kommun är både på
landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande, tryggt, säkert och sunt för ung såväl
som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar
sig i att organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor,
skolor, vård- och omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med sina invånare.
Faluns unika historia präglar byggnader och
miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun
sin speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs
för ett bra liv och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har en attraktiv levande
stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs både i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på
långsiktig hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser vid samhällsplanering och byggande
av infrastruktur.

Kopplar till boendesituationen pågår det exploatering och tomtförsäljning i bostadsområden
inom olika delar av kommunen, bland annat
Herrhagsskogen, Lilla Källviken och Galgberget. Sanering för bostadsbyggande har genomförts inom kvarteret Teatern, för Kopparstadens räkning.

Väsentliga händelser
Lokalförsörjning och boende

Ett utvecklande och omväxlande Falun

Kommunens lokalförsörjning är en omfattande
utmaning kopplat till perspektivets intentioner
och visionen om ett större Falun. Flera av
kommunens förvaltningar deltar aktivt, bland
annat via gemensam lokalförsörjningsplan,

Perspektivets inriktning mot ett utvecklande
och omväxlande Falun innefattar många områden och verksamheter. Inom kulturområdet har
en Biblioteksplan tagits fram och beslutats av
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kommunfullmäktige. Arbetet pågår också med
att utveckla besöksdestinationen Falun. Här har
arbetet med Lugnet-området intensifierats och
ses i ett sammanhang med arrangemang och
införande av avgifter för längdskidåkning och
cykling. Antalet cykelturister har ökat markant
och de nya lederna kring bergbanan har blivit
väldigt populära.

Falun. Exempelvis centrumutveckling som Lydias terrass, som förväntas färdigställas under
oktober 2018 och renoveringen av Regnbågstrappan.
Landsbygdsutveckling
Flera sommarlovsaktiviteter förlades ute på
landsbygden jämfört med föregående år. Även
det pågående projektet Levande landsbygd syftar till att samordna kommunkoncernens resurser i serviceteam i kommunens tätorter med
början i Enviken. Under perioden har projektplanen och projektorganisationen fastställts
och aktualiserat kommunens närvaro på landsbygden.

Tillgången till rekreationsområden är också
viktigt. Här har våtmarken Myran färdigställts
och rekreationsområden i anslutning till området planeras att färdigställas under 2019. Även
andra insatser i yttre miljö har gjorts exempelvis vid yttre skötsel av fastigheter, handhavande av natur- och teknikexperimentlådor,
ved till verksamheter och grillplatser, tillverkning av bord, bänkar, grillar, skyltar i naturreservat, avverkning och skogsskötsel och städ
och skötsel av badplatser.

Intern styrning
Ett utvecklingsarbete har påbörjats med framtagande av en kommunövergripande projektkatalog. Syftet med detta arbete är att få överblick över Falu kommuns pågående övergripande projekt och därigenom öka och förbättra
möjligheterna att koordinera och prioritera.
Kartläggningen ska även bidra till att styra resurser så att skattemedel får högsta effekt och
är till nytta för Faluborna, vidare förväntas
kartläggningen bidra till ökad samsyn, ökad
kunskap och ökad kvalitet.

Infrastruktur
Under vintern väckte frågor kring vinterväghållning stor uppmärksamhet hos allmänheten,
media, politiker och tjänstemän. Den snörika
vintern fick stora konsekvenser på framkomligheten i Falu kommun. Fokus för vinterväghållningen låg på trafiksäkerhet och framförallt
för de oskyddade trafikanterna. Det besvärliga
läget medförde även behov av omfattande
kommunikationsinsatser. Funktionsansvaret
för gatudriften är nu övertaget från tidigare
entreprenör och sköts nu i kommunal regi.

Processkartläggningsprojektet pågår och ligger
i linje med etableringsarbetet med ovan beskrivna projektkatalog. Övergång till ett processinriktat arbetssätt syftar till att vara till
nytta för faluborna och att organisationen ska
bli lättare att samarbeta med. De resultatmål
som kommunfullmäktige fastställt ska länkas
ihop med de processer som identifierats.

Det har gjorts flera insatser kring medborgardialog och kommunikation av såväl fördjupade
översiktsplaner som t.ex. Vasaparken och
andra planerade projekt. Nya webbplatser har
byggts upp för ändamålet och kommunikationsplaner har tagits fram. Digitala infartsskyltar är nu i drift vid två av Faluns stora infarter.
Intresset från arrangörer har varit stort och det
har i stort sett varit fullbokat på skyltarna under vår och sommar.

Resultatmål

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet
Falu kommun bygger många nya bostäder
varje år och befolkningen i kommundelarna
ökar. Inställningen och attityden till kommunen
är positiv och attraherar unga såväl som människor mitt i livet och äldre. Tätorterna förtätas gradvis och erbjuder en attraktiv mångfald
av boendemiljöer
som bidrar till ökad inflyttning. Falu kommun
förenklar planarbetet så långt möjligt. Planarbetet ska eftersträva att känsliga miljöer och
områden med höga naturvärden bevaras och
skyddas. Hänsyn ska tas till ekosystemtjänster.

För att tryggt och säkert kunna ta sig till och
från förskolan eller skolan, fortsätter arbetet
med säker skolväg. Syftet är att planera nya
bostadsområden så att barn, vårdnadshavare
och personal tryggt ska kunna transportera sig
till fots eller med cykel. Utöver trygghets- och
säkerhetsperspektiven, påverkas även miljön.
Det finns också andra delar i samhällsplaneringen som bidrar till ett tryggt och säkert
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kommande 4 åren har drygt 1400 bostäder i
produktion planerade för färdigställande. Det
innebär mer än 350 bostäder i genomsnitt per
år de kommande 4 åren.

Kommentar till resultatmålet
Antalet nya bostäder under 2017 uppgick till
279 stycken (209 flerbostadshus och 70 småhus). Det är en ökning jmf med 2016, då 203
(117 flerbostadshus och 86 småhus) bostäder
tillkommit. Antal nya bostäder för 2018 har
ännu inte sammanställts.

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice
Servicenivån för allmännyttiga tjänster är god
i hela kommunen. Falu kommun har god beredskap när det gäller efterfrågan av såväl
bygga och bo samt att etablera och utveckla
företag. Falu kommun har god framförhållning
när det gäller lokalförsörjning. Det finns en
uppdaterad serviceplan med tankställen och
livsmedelsförsäljning. Då Falu kommun växer
och behov förändras är det viktigt med bra
framförhållning i lokalförsörjningen för välfärdens verksamheter.

Falu kommun jobbar aktivt med att byta till sig
mark från privata markägare, inom de områden
som FÖP:en (fördjupad översiktsplan) utpekar
som tillväxtområden. FÖP:en som planeras att
antas under året, styr kommunens kommande
inriktning på anskaffning av ytterligare råmark.
I de områden som Falu kommun äger mark och
där bebyggelse är möjlig, pågår detaljplanering. Planering av infrastrukturutbyggnad, miljösanering, detaljplanering m.fl. åtgärder pågår
och kommer genomföras under kommande år.

Kommentar till resultatmålet

Inom befintlig bebyggelse pågår förtätning i
stadsnära miljö. Byggnation av kvarteren Posten, Rödbro mfl är under förberedande stadier.
Det tar dock ytterligare ett par år innan byggnation kan starta. Inom kvarteret Teatern bygger Kopparstaden AB bostäder och i kvarteret
Västra Falun har Lillskär/HMB påbörjat arbete.

Barn och gamla är de som har svårast att ta sig
till biblioteksverksamheterna själva. Bokbussens verksamhet med besök på förskolor och
på landsbygden fungerar delvis som utjämnande faktor. Genom att införa avgifter för skidåkning och cykling på Lugnet har resurser
kunnat flyttas från Lugnetanläggningarna till
andra anläggningar i Falu kommun. Med
landsbygden i fokus har övriga skid- och motionsspår prioriterats i första hand och övriga
obokningsbara anläggningar i andra hand.

Det område som i nuläget kvarstår att bebygga
som är i kommunens ägo, under 2019, är Lilla
Källviken etapp 4, med ett tomtutbud om 28
tomter 2019 och möjlighet till ca 130 bostäder
2020. Industriområden som kommer färdigställas inom kort är Västra Tallen, där ytterligare
en del är klar för utbyggnad, och ännu en del
kommer under 2019. Sista etappen av Ingarvet
är under detaljplaneläggning och projektering.
Även Nicolai har påbörjats projektering under
2018. Framåt behöver kommunen röra sig ner
mot området söder om Vällan.

Falu kommun ingår i DUNS (Dalanätverket för
ungdomssamordning) vars syfte är att lyfta statusen på ungdomsfrågor och stärka tjänstemän
som ansvarar för ungdomsdemokratifrågor i
Dalarnas kommuner. Nätverket ska fungera
som stöd och drivkraft för de som arbetar med
ungdomsfrågor på lokal nivå och ska verka för
att skapa en gemensam plattform kring utveckling av den öppna fritidsverksamheten.

Samtidigt stöttar kommunen de privata exploatörerna genom utbyggnad av såväl industriområden (Södra Myran) som bostadsområden
(NV Myran, Surbrunnsängen, Lilla Källviken,
Simonsberget, Övre Gruvriset, med flera). Där
vi är i olika stadier av utförande av entreprenad
såväl som detaljplanering, utredningar och projektering och förbereder inför entreprenadupphandling under våren 2019. Sammantaget bedöms dessa, tillsammans med kommunens utbud, väl uppfylla målet om 200 nya bostäder
per år. Detta då vi i vår projektförteckning över
pågående bostadbyggnadsprojekt för de

Arbetet med Företagslotsen och Mark- och exploateringslotsen, kommunens samlade insats
för företagare, fortsätter och utvecklas. Syftet
är att en aktör som vill utveckla sin verksamhet
eller bygga nytt ska mötas av en kommun som
är enkel att samarbeta med och där vi har god
beredskap att kunna möta kunden på bästa
tänkbara sätt. Samtliga resurser som behövs för
att komma vidare i ett företags ärende samlas
vid ett och samma tillfälle. Arbetssättet har testats under Almedalen och på hemmaplan med
goda resultat. Företagsbesöken har fortsatt
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under våren i syfte att fånga in behov och aktuella frågor.

Falun består av levande, trygga tätorter
Kommuninvånarna har god tillgång till parker,
grönområden och natur. Strukturen i samhället
syftar till att skapa trygga säkra och stimulerande miljöer. Falun har en levande stadskärna som förstärks genom fler bostäder, ett
ökat utbud av varor, tjänster och kultur och ett
centrum där fotgängare, bussar, bilar och
cyklar samsas på ett bra sätt. Falu centrum
har stärkts som handelsplats och besöksmål
och är levande större del av dygnet.

Under våren infördes Barn- och utbildningsförvaltningen i kontaktcenter. Tidplanen för införandet av lednings och serviceförvaltningen
har reviderats till införande senare i höst. Då är
kommunens samtliga förvaltningar införda. Utveckling av verksamheten har fortgått kontinuerligt till de verksamheter som ingår i kontaktcenter. En utvärdering av kontaktcenter har genomförts tillsammans med fem av de sex redan
anslutna förvaltningar. Syftet med utvärderingen är att få en gemensam nulägesbeskrivning och utvecklingsarbetet framåt.

Kommentar till resultatmålet
I samband med arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för Falu tätort har man tagit
fram en kulturmiljöanalys med tillhörande odlingslandskapsanalys. Den fördjupade översiktsplanen för Falu landsbygd har påbörjats
under perioden. Detta är viktiga strategiska dokument för det löpande arbetet med bygglov
och planfrågor.

Falu kommun har goda kommunikationer
Faluns tätorter har centrum där fotgängare,
cyklister, kollektivtrafik och biltrafik samsas på
ett bra sätt och det är lätt att ta sig till och från
Falun tack vare goda kommunikationer. Tillgängligheten i tele- och datakommunikationssystemet är tillfredsställande i hela kommunen.
Företag och allmänhet har en positiv upplevelse av kommunikationerna i kommunen. Resor i den samhällssubventionerade lokala och
regionala kollektivtrafiken är tillgängliga, klimatsmarta och effektiva. Falu kommun stöder
Dalabanan genom strategiska insatser.

I de fördjupade översiktsplaner finns kulturmiljöerna och Världsarvet med som utgångspunkter för framtida samhällsplanering. Stora
scenen i Kulturhuset är en viktig plats för det
kulturella utbudet i centrum. Sedan slutet av
70-talet har det under två till tre veckor varje
sommar bedrivits dagkollo ute på Hellmansö i
sjön Runn. Upplevelserna, miljön och båtturerna till och från ön är ganska unika. Kollot är
helt kostnadsfritt för deltagarna.

Kommentar till resultatmålet
Arbetet med att bygga ut huvudcykelstråk och
andra prioriterade cykelvägar fortsätter. Under
året har det byggts 145 meter gång- och cykelväg intill nya Coop. Planeringen pågår för
sträckan längs Stigaregatan från Myntgatan
upp till den nya vägen vid Coop. Byggande av
cykelvägar längs Norra Järnvägsgatan och
längs Seminariegatan är också igång. Kommunen har gått med i Svenska cykelstäder och ansökan om cykelled runt Runn är inskickat i
samverkan med Borlänge.

I samverkan med Kopparstaden AB har kommunen under sommaren haft aktivitetsledare i
Falu tätorts större bostadsområden. Det har bidragit till en lugnare och tryggare boendemiljö.
Kommunens åtta fritidsgårdar erbjuder trygga,
drogfria, meningsfulla mötesplatser för ungdomar i Falu kommun. Besöksantalet har över tid
varit ganska låg på några av fritidsgårdarna.
Det nu färdigställda Å-rummet med gångfartsområde ger trafikanterna en trygg och säker
upplevelse. Vandringsleder och andra upplevelseplatser som kommunen förvaltar finns
nu upplagda i naturkartan så man på ett enkelt
sätt lokalisera dessa.

Kollektivtrafiken är från 2018 flyttad till
Landstingets kollektivtrafikförvaltning/Dalatrafik och skatteväxlingen är genomförd. Dalatrafik arbetar med förändringar inom landsbygdstrafiken i Falun.
Samverkan med statlig och regional nivå kring
trafikfrågor pågår också kontinuerligt, liksom
stöd till de politiska lobbyingorganisation som
kommunen är deltagare i t ex Dalabanans intressenter.
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utökat samarbete mellan skola, socialtjänst och
andra myndigheter. För att möjliggöra dessa
samarbeten har ett konsultationsteam skapats
med en samordnare i barn- och utbildningsförvaltningen. Under våren har arbete pågått med
få till former för uppstart av pilotområde där
man skapat ett familjeteam med representanter
från skola, socialtjänst och landsting. Under
hösten börjar teamet sitt operativa arbete som
syftar till att ge ett tvärprofessionellt stöd till
skola och familjer. Pilotenheter finns på förskola, grundskola och ska också starta på gymnasieskola.
I samarbete med Högskolan i Dalarna, Studentkåren, Kopparstaden, Tunabyggden och
Borlänge kommun har en boendekoordinator
anställts. Syftet är att få inflyttare att trivas i
Falun, men också att underlätta för studenter
att hitta boende.

En plats för alla
Falun har en spännande blandning av människor och subkulturer där alla får plats. Oavsett
bakgrund, ålder eller intresse finns något för
de flesta genom den bredd och variation som
finns på arbetsmarknaden, men också i form av
möjligheter inom kultur, idrott och fritid.

Falu Internationella Kör arbetar kontinuerligt
med integration och inkludering, där kulturen
betraktas som ett globalt språk som öppnar osynliga dörrar mellan människor med
olika bakgrund. En annan kulturarena är planeringsarbetet inför en ny simhall. Utgångspunkten i detta arbete är att “Alla falubor skall
känna sig välkomna”. Här har möten ägt rum
med fokusgrupper som inte besöker simhallen.
Projektet ”Trygghet och glädje i och vid vatten” har avslutats under året och den fortsatta
verksamhetsutvecklingen kring vatten, bad och
simning utgår ifrån det välkomnande perspektivet.

Ett större Falun kräver inte bara tolerans för
olikheter - olikheter är en förutsättning för att
nya idéer ska födas och utvecklas. Falubornas
kreativitet är den viktigaste resursen för att utveckla Falun vidare, i samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor.

Väsentliga händelser
Inkludering
Under året har kommunen genom Elevhälsan
arbetat med handledning och utbildning riktat
mot pedagoger, specialpedagoger och rektorer.
Utbildningen handlar om hälsofrämjande elevhälsoarbete med fokus på tillgängliga lärmiljöer, jämställdhetscertifiering för delar av verksamheten, samt uppdaterat policydokument för
trygghet mot kränkande behandling inom alla
skolformer. Skolkuratorer och skolsköterskor
är HBTQ-certifierade. Internutbildningen På
lika villkor erbjuds även inom aktuella verksamheter.

Andra typer av inkluderande insatser är exempelvis årets upplaga av Falun Walk of Art
(FWoA) som gick ut på att färgsätta muren på
Östra hamngatan. En grupp ungdomar från
estetiska programmet och Ungdomsslussen
stod för den konstnärliga utformningen. Ett av
syftena var att ta till vara på ungdomarnas kreativitet i stadens utsmyckning. FWoA drivs
tillsammans med Centrala stadsrum och Kulturföreningen Magasinet.

Även projektet Tillsammans för varje barn har
ett inkluderande perspektiv. Detta då målsättningen är att säkerställa att alla barn får goda
förutsättningar oberoende av socioekonomi,
kulturell bakgrund eller var i kommunen de
bor. Det är ett skolformsövergripande projekt
från Skottland och innebär bland annat ett

Projektet Breddad rekrytering är ett exempel
där målgrupper matchas mot arbetsplatser.
Inom projektet har två utbildningar startats
som kallas Servicesspår. Servicespårens syfte
är att ge utbildning och omfattar kartläggning,
orienteringskurser och praktik. Totalt har 23
personer deltagit i Servicespåren. Ett annat

Integration
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projekt är Kreasana som riktas mot utrikesfödda kvinnor Här får utrikesfödda kvinnor
träna friskvård genom kropp- och röstträning,
med syfte att vara en hälsofrämjande insats.
Kommunen ser tydliga behov av ytterligare
bredd i utbudet av insatser för arbetsgivare och
arbetstagare. Kommunen söker därför aktivet
projektmedel från Länsstyrelsen och Allmänna
arvsfonden för olika typer av integrationsprojekt. Insatser kan handla om exempelvis utbildning i form av värdegrundsarbete, arbete med
egenhälsa och arbete med attitydförändringar.
Språkresan är ett arbetssätt som initierats inom
Falun. Det är en kombination av arbete och
språkträning. Den omfattar löpande 12 deltagare. 136 personer har deltagit varav 52 % haft
nedsatt arbetsförmåga och 18 % utländsk bakgrund.
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också lärdomar om goda exempel, möjlighet
till benchmarking och ger inspiration som skolan kan omsättas i egna projekt.
Nationella och regionala projekt och samarbeten
Ytterligare samarbete inom skolans verksamhet har etablerats med Region Gotland som har
en liknande struktur som Falun kommun. Syftet är att lära av varandra, få inspiration och
dela med sig av goda exempel. Det förväntas
också resultera i egna projekt och strävar efter
att öka kontaktnätet med andra kommuner för
benchmarking och att delning av goda exempel.
Inom regionen har ett fortsätt samarbete med
Gysam (samarbete mellan gymnasiekommuner
i Dalarna), PUD (pedagogiskt utbildningscentrum) och Borlänge kommun (t ex inom Byggprogrammet på gymnasiet) skett under året.
Samarbete med andra kommuner och landstinget/regionen har påbörjats. Det förväntas
fördjupa de nationella nätverk som syftar till
att möjliggöra analys av barn och ungas mående ur skolhälsovårdens elevhälsoenkäter.
Dessa samarbeten ger nya kunskaper och ökar
chanserna till att optimera arbetsprocesser.

En del av resten av världen
Många av Faluns företag och evenemang har
en nationell och internationell målgrupp.
Falun har flera etablerade samarbeten på regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet med Borlänge är viktigt för att kommunerna tillsammans ska fungera som en sömlös
region för arbete, boende, fritid och kultur. En
gemensam kommuntäckande översiktsplan är
ett exempel på samarbetet, men samverkan
sker även inom många andra områden.
Ett större Falun kräver en fortsätt utveckling
av samverkan med Borlänge i syfte att skapa
en gemensam identitet som "FalunBorlänge".
Tillsammans kan vi driva utvecklingen i och
utanför regionen.

Falu kommun deltog i Almedalsveckan i den
regionala satsningen AlmeDalarna. Kommunen stod värd för och lyftes som det goda nationella exemplet på seminariet Tillsammans
för varje barn. Vidare arrangerades ett antal fokusmöten på området. Falun deltog för tredje
och sista året i denna regionala satsning med
AlmeDalarna. Vidare teman som AlmeDalarna
behandlade under veckan, var att stärka Dalarnas bild gällande boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter. För att göra deltagandet
tillgängligt för faluborna webbsändes AlmeDalarnas seminarier live på Falu Stadsbibliotek
och kulturhuset Tio14. Tittarna hade även möjlighet att skicka in frågor direkt till panelerna
på plats.

Väsentliga händelser
Internationella projekt och samarbeten
Flera av kommunens verksamheter deltar aktivt i projektet Participation and Voice implementation i samverkan med Tsumeb, Namibia.
Projektet är helt finansierat av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) och pågår till och med 2018. Under 2018 genomfördes ett ungdomsutbyte samt projektgruppsaktivitet på plats i Tsumeb. Syftet är att få ungdomar delaktiga i samhället genom jobb, uppmuntra entreprenörskap och en aktiv fritid.
Parterna ska lära av varandras arenor för dialog, delaktighet och inflytande.

Samarbetet inom Falun Borlängeregionen fortsätter där det gemensamma arbetet för att öka
bostadsbyggandet har stort fokus, liksom näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.
Flertalet projekt och arbetssätt som bedrivs
uppmärksammas och anammas av andra kommuner även utanför regionen. Arbetet med den
så kallade Stjärnlunchen har påbörjats under
våren och kommer att äga rum under Faluns

Ett samarbete har också etablerats med vänorten Hamina i Finland. Syftet med samarbetet är
att lära av den finska skolan och hur de arbetar
med att stärka skolresultaten. Samarbetet ger

28

företagarvecka. Samtliga näringslivskontor i
Dalarna är inbjudna att delta och bjuda in sitt
näringsliv. Syftet är att möjliggöra fler möten
mellan regionens företagare tillika visa upp ett
samlat stöd till regionens företag genom de
olika näringslivskontoren. Falun är initiativtagare för andra året i rad.

bild av Falun i nationella sammanhang samt,
verkar för utveckling av socialtjänsten i ett nationellt perspektiv.
Tillsammans för varje barn
Tillsammans för varje barn syftar till att se
myndighetskontakter utifrån barnets och familjens perspektiv. Projektet fortskrider och flera
av kommunens verksamheter deltar. Studiebesök har genomförts i samarbete med Glasgow
och Inverness. Studiebesöken har resulterad i
fördjupad kunskap om hur det i praktiken fungerar i arbetet mellan myndigheter och organisationer. Kommunen har också haft möjligheten att dela erfarenheter med andra kommuner.

I chefsnätverk på Region Dalarna diskuteras
olika samverkansfrågor och hur socialtjänsterna i länet kan samverka. Ett område som
diskuteras för vidare samverkan är olika typer
av boendeformer för brukare. Sedan tidigare
finns en gemensam socialjour och ett Barnahus.
Genom de regionala utvecklingsgrupperna
RUG, inom Region Dalarna avseende missbruk/beroende, psykiatri samt funktionshinderområdet har utvecklingsarbete bedrivits i samverkan mellan kommunerna och landstinget.
Utvecklingsarbete har också skett avseende
omhändertagande av berusade personer (LOB).
Det har resulterat i att en tillnyktringsenhet
kommer att skapas med samfinansiering från
länets kommuner och landstinget.

Arbetet med Tillsammans för varje barn har
gjort Falun till en av tre skolkommuner som
Tillitsdelegationen har som referens i uppdraget att se över styrningen av offentligt finansierad verksamhet. Tillitsdelegationen undersöker hur verksamheter bäst kan vara till nytta
för medborgarna och samtidigt vara kostnadseffektiv. Genom seminarier hos SKL och andra
kommuner delas erfarenheter inom exempelvis
Lärande för hållbar utveckling och Tillsammans för varje barn. Tillsammans för varje
barn har också uppmärksammats under Almedalsveckan.

Kommunen deltar även i olika nationella nätverk, bland annat kring behörighetskrav för socialsekreterare, metodstöd kring människohandel och prostitution, samt utvecklingsarbete
kring tidiga och samordnade insatser. Därigenom bidrar kommunen till att sprida en positiv
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UPPFÖLJNING FINANSIELLA MÅL
Finansiella mål för god ekonomisk
hushållning

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

I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa
att varje generation själv bär kostnaderna för
den service som den konsumerar. Det innebär
också att ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation
förbrukat.

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.

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

Självfinansieringsgraden i kommunen de senaste fem åren, 2013-2017, uppgår till 108%.

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.

Per den 31 augusti är samtliga investeringar finansierade med medel som kommunen själv
genererat. Självfinansieringsgraden uppgår
därmed till 100% i likhet med perioden föregående år.
Självfinansieringsgraden för investeringar påverkas av delårsbokslutets goda resultat. I takt
med att resultatet sjunker och investeringarna
ökar under hösten kommer självfinansieringsgraden att sjunka.

Resultatet per augusti uppgår till 106 mnkr vilket motsvarar 4,7 procent av skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning. Det prognostiserade resultatet för 2018 uppgår till 16
mnkr vilket motsvarar 0,5 procent av skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning.
Prognosen är därmed att målet inte kommer att
uppfyllas 2018.

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 -1,2%.
Utfallet per augusti 2018 uppgår till 4,8% till
följd av det höga resultatet. Resultatet, enligt
prognosen, kommer att sjunka till helåret vilket
kommer medföra en kraftig försämring i soliditeten.
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DRIFTREDOVISNING
Budget
Det budgeterade resultatet för 2018 som
kommunfullmäktige beslutade i november
2017 fastställdes till 66,4 mnkr. Detta
motsvarar två procent av skatter och
statsbidrag, vilket är kommunens mål för god
ekonomisk hushållning. En skatteväxling
avseende kollektivtrafiken genomfördes inför
2018 vilket innebar att den kommunala
skattesatsen sänktes med 47 öre till 22,07 per
skattekrona.

Tilldelade medel i form av driftanslag
beräknades utifrån upprättade tjänstekataloger
med á-priser och volymer som grund. Riktade
förstärkningar mot ett antal nämnder med
anledning av volymökningar och politiska
ledningens prioriteringar gav en samlad
ramökning med totalt 4,07 %.

Utfall per nämnd
Styrelse/nämnd
(Belopp i mnkr)
Samtliga ansvarsnivåer

Utfall ack
Aug 2018
106

Budget ack
Aug 2018
67

Budget
helår 2018
66

Prognos 8
helår 2018
16

Avv Budget
- Prognos
-50

-16

0

0

-15

-15

0

0

0

0

0

-3

0

0

0

0

6

0

0

2

2

21

0

0

-12

-12

-39

0

0

-61

-61

0

0

0

0

42

0

0

25

25

Gemensam nämnd Upphandlingssamverkan

0

0

0

0

0

Gemensam nämnd Alkoholhandläggning

0

0

0

0

0

Val- och demokratinämnd

1

0

0

0

0

Överförmyndaren

0

0

0

0

0

Gem lönenämnd

0
67

66

77

10

Omvårdnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö & samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Revision
Kommunstyrelsen

Kommunövergripande finansiering

95

Den största positiva avvikelsen jämfört mot
budget finns hos kommunstyrelsen genom
centrala bufferten medan de största negativa
avvikelserna finns hos Omvårdnadsnämnden,
Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden. Nämndernas utfall och
prognos beskrivs nedan.

Ekonomiskt utfall för
verksamheterna januari till
augusti 2018 samt prognos
för helår 2018
Det ackumulerade ekonomiska utfallet i
verksamheterna till och med augusti uppgår till
106 mnkr och prognosen för helår 2018 uppgår
till 16 mnkr, vilket är 50 mnkr lägre än budget.
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Helårsprognosen visar på ett överskott för
fastighetsförvaltningen om 1,7 mnkr,
underskott för kost- och serviceenheterna och
IT-avdelningen om 0,5 mnkr respektive 1,2
mnkr. Förändringarna jämfört mot utfallet
bedöms bland annat bero på omfattande
nyrekryteringar, ökade livsmedelspriser samt
den nya IT-plattformen.

Kommunstyrelsen
Ledningsförvaltningen
Förvaltningen redovisar ett överskott om 3,0
mnkr vilket till största delen är tack vare
vakanta tjänster och statsbidrag avseende
Svärdsjö vattendrag.

AIK

Prognosen visar på ett underskott om 0,3 mnkr
vilket till största delen beror på problematik
med personalsystemet. Personalkontoret
redovisar ett underskott i utfallet om 1,8 mnkr
på grund av ökade personalkostnader genom
ökade resurser för att lösa problematiken.
Detta påverkar årsprognosen negativt
tillsammans med bland annat
personaluppsägningar, nytt dataskyddsombud
samt utredning kring visselblåsarärende.
De ökade kostnaderna i årsprognosen ses som
extraordinära varför inget behov av en
åtgärdsplan bedöms finnas.

Arbetsmarknads-, integrations- och
kompetensförvaltningen redovisar ett överskott
om 16,3 mnkr. Detta tack vare lägre
personalkostnader, en lägre intäktsminskning
än förväntat och fler studerande i Falun från
andra kommuner. Minskade personalkostnader
genom vakanser och högre intäkter i och med
att inflödet av nyanlända varit lägre. Därför har
bidragen från migrationsverket överstigit de
faktiska kostnaderna.
Årsprognosen uppgår till 4,4 mnkr vilket
framförallt beror på högre intäkter för
intregration- och vuxenutbildningen än
budgeterat samt väl genomförda
personalomställningar vilket leder till lägre
kostnader än beräknat.

Kommundirektören
Ett underskott om 0,5 mnkr för perioden och
ett underskott om 0,9 mnkr i helårsprognosen.
Båda underskotten beror på att det har, under
första halvåret, varit dubbla lönekostnader för
kommundirektören. Dessa kostnader ses som
extraordinära varför ingen åtgärd planeras.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Ej förvaltningsanknuten verksamhet redovisar
ett överskott per augusti om 1,1 mnkr.

Serviceförvaltningen

Årsprognosen visar på ett underskott om 0,7
mnkr vilket framförallt beror på ökade
kostnader för kollektivtrafiken. Ingen åtgärd
planeras på kort sikt för att minska
underskottet.

Förvaltningen redovisar ett underskott om 2,3
mnkr för perioden och för helåret
prognostiseras ett nollresultat.
Fastighetsförvaltningen redovisar ett
underskott om 4,2 mnkr till följd av större
underhållsinsatser i fastigheterna under vår och
sommaren. Majoriteten av underhållsbudgeten
är förbrukad varför insatser under resterande
delen av året kommer att stanna av.

Beslutsorgan
Beslutsorgan redovisar ett överskott om 24,4
mnkr vilket i huvudsak består av reserven för
oförutsedda händelser (centrala bufferten) och
ej i övrigt upparbetade medel. Enligt beslut har
9,4 mnkr, under kommunstyrelsens reserv,
reserverats. Reservationerna avser 3 mnkr till
den nya dataskyddsförordningen, 2 mnkr till
bytet av kommunens digitala plattform samt
4,4 mnkr till ökade kostnader för
ensamkommande flyktingbarn.

Kost- och serviceenheterna redovisar ett
överskott om 3,2 mnkr främst beroende på
vakanser och ökade intäkter. IT-avdelningen
redovisar ett underskott om 1,2 mnkr till följd
av driftkostnader för ny IT-plattform.
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Årsprognosen visar på ett överskott om 22,5
mnkr och är beräknad på att reserven inte
behöver nyttjas mer än vad som redan beslutats
samt att anslagen för VA och
hållbarhetsprogrammen inte kommer nyttjas
fullt ut under året.

kostnader för utskrivningsklara och höga
personalkostnader för att möta ökade volymer.
Åtgärder vid underskott
För att minska underskottet kommer
förvaltningen framförallt fortsätta se över
personalkostnaderna. Bland annat samarbete
med Previa för att minska sjukfrånvaro. Vidare
kommer förvaltningen bland annat se över
schabloner för bistånd, minska korttidsplatser
och starta upp hemtagningsteam, minska
antalet bombesök och fortsätta arbetet med
processen för utskrivningsklara SUS
(samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård).

Omvårdnadsnämnden
Förvaltningen redovisar ett underskott om 15,9
mnkr. Detta beror framförallt på ökade
personalkostnader samt
semesterlönekostnader.
Semesterlönekostnaderna har, efter analys,
visat sig öka onormalt mycket till följd av ett
systemfel. Den bästa uppskattningen som
förvaltningen gjort tillsammans med
ekonomichefen, visar på en onormal ökning
om cirka 6 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen redovisar ett underskott om 3,1
mnkr. Framförallt beror underskottet på
fördelningen av kommunbidraget, och hur
budgeten är viktad, över helåret i förhållande
till personalkostnadsutfallet. Detta får
följaktligen effekt i årsprognosen.
Vidare har förvaltningen haft ej budgeterade
kostnader för svenska skidspelen samt att barnoch utbildningsförvaltningen ännu inte
debiterats för kulturskolans pedagogiktjänster
till gymnasieskolans estetprogram hösten
2018.

Det har varit ett högt tryck på vård- och
omsorgsboenden, som ej kunnat tillgodoses,
med kraftigt ökat antal hemtjänsttimmar som
följd. Fler patienter än vanligt har haft
hemtjänst dygnet runt. Egen regi har ökat med
6,68 % jämfört med samma period 2017 och
de externa utförarnas hemtjänsttimmar har ökat
35,8 % jämfört med samma period föregående
år. Detta har bland annat lett till högre
kostnader, jämfört mot samma period
föregående år, för Ob-tillägg om 2 mnkr,
kvalificerad övertid om 1 mnkr samt sjuklön
om 1 mnkr.

Årsprognosen visar på ett nollresultat
exklusive kostnaden avseende svenska
skidspelen. Om förvaltningen slutligen ska
belastas med denna kostnad beräknas ett
underskott uppstå motsvarande just den
kostnaden om 0,8 mnkr.

Under det första kvartalet har det varit en
obalans mellan behovet av och tillgången till
vård- och omsorgsboenden samt
korttidsplatser. Utskrivningsklara patienter på
lasarettet har inte kunnat tas emot av
verksamheterna i den omfattning som behövts
och för dessa får förvaltningen kostnader för
betalningsansvar. Från maj månad har
situationen med tillgängliga platser
stabiliserats. Betalningsansvaret under
sommaren berodde i huvudsak på att det
medicinskt och omvårdnadsmässigt har funnits
individer med omfattande behov vilka varit
svåra att tillgodose på grund av brist på
personal med rätt kompetens.

Åtgärder vid underskott
Tillsammans med Lugnet i Falun AB har
förvaltningen ett uppdrag att långsiktigt
åstadkomma en kostnadssänkning om 5 mnkr.
1 mnkr av dessa skulle ha genomförts redan år
2017 och i linje med det minskades
förvaltningen ram i motsvarande mån. Därmed
uppstår en underfinansiering vilken tillfälligt
klaras av tack vare överskott inom andra
verksamheter i förvaltningen.

Årsprognosen visar på ett underskott om 15
mnkr. Detta grundar sig framförallt i höga
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för barnpeng i och med en viss volymökning
och att knappt 20 fler barn än budgeterat väljer
fristående förskola i stället för kommunal.
Enligt barnpengssystemet ger det en ökad
kostnad om 0,9 mnkr under året. Statsbidrag
och föräldraavgifter bedöms minska om 0,8
mnkr.

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen redovisar ett överskott om 5,7
mnkr för perioden. Detta tack vare ökade
parkeringsintäkter från föregående år om cirka
1,1 mnkr, men framförallt genom lägre
kostnader för beläggningsarbeten,
konstbyggnader, driftentreprenader och
vakanser. Kostnader för vinterunderhållet
ökade främst på grund av bortforsling av stora
mängder snö.

Grundskoleverksamheten bedöms redovisa ett
underskott om 9,1 mnkr. Detta främst på grund
av högre kostnader för kost om 2,1 mnkr och
städ om 4,3 mnkr. Grundskolans beräknade
volymökning om 126 elever beräknas ge en
ökad kostnad för elevpeng om 6,4 mnkr.
Bedömningen är att 3,7 mnkr kan finansieras
med ersättning från Migrationsverket och
högre föräldraintäkter.

Årsprognosen visar på ett överskott om 1,8
mnkr. Den nya organisationen för egen regi av
vinterunderhåll och renhållning beräknas
generera kostnader om 1,1 mnkr under hösten.
Nya organisationen kommer att kunna
finansieras med 1 mnkr då de planerade
beläggningsarbetena gällande Grycksbo
försenas till år 2019. För vinterunderhållet
beräknas en negativ avvikelse jämfört mot
budget om 3,8 mnkr vilken kompenseras med
lägre kostnader för driftentreprenader om cirka
2 mnkr samt högre intäkter från Falu-P från år
2017 om 1,1 mnkr.
Reavinster för sålda tomter beräknas ge ett
överskott om 1,2 mnkr jämfört mot budget,
vilket är lägre än tidigare lagd prognos då
intäkterna förskjuts till nästa år. Enheterna
ledningsstöd, mät och karta samt hållbarhet
och planering räknar med lägre
personalkostnader resterande delen av året om
cirka 1,3 mnkr.

Gymnasieverksamheten bedöms redovisa ett
underskott om 3,2 mnkr. Antalet elever
bedöms öka med 72 jämfört med budgeterat.
Detta beräknas ge en ökad kostnad för
elevpeng om 5,8 mnkr, varav 4,7 mnkr kan
finansieras med ersättning från
Migrationsverket. Den kommunala
gymnasieskolan beräknas ge upphov till ett
underskott om 2,1 mnkr. Främst beroende på
13 färre elever och därmed lägre intäkter
samt högre lokalkostnad än budgeterat.
Åtgärder vid underskott
Tilläggsanslag har begärts om 4,5 mnkr för ej
finansierad volymökning. Ökade kostnader för
kost och städ om totalt 8,3 mnkr har
förvaltningen lyft vidare för politisk
omprövning.

Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningen redovisar ett överskott om 20,7
mnkr för perioden. Detta främst beroende på
att medel behövs för fler elever, personal och
lokaler till hösten.

Socialnämnden
Förvaltningen redovisar ett underskott om 39,5
mnkr för perioden. Orsakerna är framförallt
ökade kostnader inom personlig assistans LSS
och SFB (lag om stöd och service och
socialförsäkringsbalken), men även i
kostnadsökning för befintlig och nyanställd
personal, externa placeringar inom psykiatri
samt minskade intäkter avseende
flyktingmottagande. Även ekonomiskt bistånd
påverkar underskottet i negativ riktning.

Årsprognosen visar på ett underskott om 11,8
mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till
den planerade utökningen av lokaler till
förskolan för vilket ett särskilt tilläggsanslag
om 5 mnkr begärts enligt beslut i nämnden.
Förskoleverksamheten bedöms redovisa ett
underskott om 3,6 mnkr. Detta till följd av att
fasta kostnader för kosten är 1,9 mnkr högre än
budgeterat. Dessutom bedöms kostnaderna öka
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Årsprognosen visar på ett underskott om 61
mnkr. Det riktade arbetet kring minskning av
HVB-placeringar för barn och unga har
resulterat i att prognosen förbättrats från ett
underskott om 11 mnkr till 7 mnkr. Dock finns
en viss osäkerhetsfaktor avseende
volymförändringar. En anledning till att antalet
placeringar i familjehem har ökat är det riktade
arbetet avseende att minska antal placeringar
på HVB-hem till det kostnadsmässigt billigare
alternativet familjehem. Prognosen för
familjehemsplaceringar uppgår till ett
underskott om 9 mnkr. Inom öppenvården
minskas även det prognostiserade underskottet
från 2 mnkr till 1 mnkr.

negativt om 6 mnkr för grupp- och
servicebostäder. Verksamheten
ensamkommande barn prognostiserar ett
underskott om 4 mnkr, främst mot bakgrund av
osäkerheten kring eventuell ersättning från
Migrationsverket.
Åtgärder vid underskott
Inflödet till stora delar av förvaltningens
verksamhet är ett resultat av hur samhället mår
och fungerar som helhet. Den psykiska ohälsan
har lyfts fram som en av de stora orsakerna till
den utveckling som vi nu ser. För att minska
kostnaderna samt antalet invånare som hamnar
i behov av insatser från förvaltningens
verksamheter krävs tidiga och samordnade
insatser i samhället. Det långsiktiga arbetet, för
att minska antalet individer som får behov av
förvaltningens specialiserade insatser, handlar
om att fortsätta utvecklingsarbetet
Tillsammans för varje barn och säkerställa att
det får genomslag i hela samhället. Dock
förväntas resultatet från det arbetet synas i
förvaltningens ekonomi först på lång sikt.
Arbetet genomförs i samverkan med skolan
och Landstinget.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett
underskott om 16 mnkr. Det beror till stor del
på att budgeten sänktes med drygt 13 mnkr för
att anpassas till den ambition, och det mål, att
minska antal biståndshushåll med 200 stycken
via vuxenslussen. Det målet bedöms inte
uppnås i år, dels på grund av svårigheter att
hjälpa biståndstagarna till alternativ försörjning
och dels på grund av svårigheter med
avveckling/anpassning av projektet
vuxenslussen till en betydligt mindre
verksamhet inför 2019.

Kortsiktigt behöver socialförvaltningen
fortsätta arbetet med att ständigt utveckla
verksamheterna. Gällande kostnaderna för
placerade barn och unga har ett målmedvetet
arbete påbörjats med hjälp av en
kvalitetsutvecklare för att korta ned
placeringstider och säkerställa att de insatser
som köps externt håller god kvalitet och
levererar det som avtalats. Som följd av det
arbetet har underskottet för år 2018 minskat
jämfört med 2017 och målsättningen är en
fortsatt minskning. Dock kommer inte hela
underskottet att försvinna under 2018 då det
handlar om ett arbete som behöver pågå över
tid. Antalet placeringar i familjehem har ökat,
men den genomsnittliga dygnskostnaden per
barn har minskat som ett led i detta.

Inom missbruksområdet prognostiseras
budgeten att överskridas med 5 mnkr. Fler
omfattande placeringar i början på året gör att
antal vårddygn är cirka 1 170 stycken fler
jämfört mot samma period föregående år.
Socialpsykiatrin beräknas ge ett underskott om
2 mnkr vilket främst avser externa placeringar.
Kommunen har inte tillräckligt med egna
boendeplatser.
Prognosen för personlig assistans uppgår till ett
underskott om 16 mnkr. Det är fler som väljer
externa leverantörer och kommunen måste
enligt lag betala sjuklön till de privata bolagen
som utför personlig assistans och dessa
kostnader ökar. Osäkerheten avseende om
förvaltningen kommer att beviljas ersättning
för kostnader enligt SFB från
Försäkringskassan påverkar prognosen
negativt. Befintliga och nya brukare med
omfattande och utökade behov enligt LSS gör
att framförallt servicebostäderna behöver
utökas och förstärkas med mer personal av
arbetsmiljöskäl. Detta påverkar prognosen

Socialförvaltningen har till följd av ett högt
inflöde av ärenden inom barn och unga,
parallellt med svårigheter kring
personalförsörjning under en längre tid, varit
beroende av att köpa in konsulttjänster för att
klara uppdraget. Genom långsiktigt arbete
kring att skapa en attraktiv arbetsplats och
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goda strukturer för att introducera och utveckla
medarbetare har behovet av konsulttjänster
minskat. Det har även bidragit till bättre
förutsättningar att arbeta med utveckling av
verksamheterna.

Gemensam nämnd för ATL
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel redovisar för perioden ett
överskott om 0,2 mnkr. Kostnaderna för
verksamheten uppgår till 2 mnkr medan
intäkterna från tillstånd och driftsbidrag från
alla kommuner uppgår till 2,4 mnkr.
Årsprognosen uppgår till ett överskott om 0,2
mnkr.

LSS underskott avser till stor del kostnader för
sjuklöner från externa assistansföretag. Detta
kan inte påverkas annat än om en
lagförändring sker som tar bort möjligheten att
tvinga kommunerna att betala
assistansföretagens sjuklönekostnader. Även
enskilda kostnadskrävande ärenden inom
personlig assistans påverkar såväl kostnader
som prognos. Fler ärenden och beslut om fler
timmar är också en förklaring som
förvaltningen inte kan påverka.
De ökade personalkostnaderna inom LSS
grupp- och serviceboenden beror på att
vårdtyngden hos brukarna ökat markant på
grund av åldrande brukare, fler nya ärenden
där drog- och alkoholmissbruk samt hot och
våld finns vilket gör att mer personal sätts in
av arbetsmiljöskäl.

Val- och demokratinämnden
Nämnden redovisar ett överskott om 1,3 mnkr.
Detta beror framförallt på att större delen av
nämndens budget, utöver personalkostnader, är
avsedda för valadministrationen.
Personalkostnaderna för valarbetet kommer att
bli högre än budgeterat, men det är svårt att
uppskatta hur mycket prognos och utfall för
helåret kommer påverkas av detta.
Årsprognosen uppgår till 0 mnkr.

Överförmyndaren

Inom missbruksområdet fortsätter inriktningen
mot hemmaplanslösningar. Bristen på lämpligt
boende i kommunen behöver dock förbättras så
att fler personer får bättre förutsättningar att
vara drogfria. Underskottet inom
socialpsykiatrin kommer till viss del att
motverkas genom att ett nytt gruppboende
öppnar under hösten 2018 och planen är att
några omfattande externa placeringar ska
avslutas och flyttas in på det nya boendet.

Överförmyndaren redovisar ett underskott om
0,4 mnkr för perioden. Det beror framförallt på
högre arvodeskostnader än budgeterat.
Verksamheten följer upp arvodeskostnaderna.
Ökade personalkostnader under våren i och
med en medveten satsning på granskning av
årsräkningar, men det bedöms ej påverka
årsprognosen som uppgår till 0 mnkr. Under
hösten satsar verksamheten på att utbildning av
ställföreträdare och olika verksamheter i
samverkanskommuner.

På uppdrag av socialnämnden kommer
förvaltningen utföra omvärldsspaningar samt
djupare analyser för att hitta andra sätt att
utföra uppdragen till lägre kostnader och till
bibehållen eller något lägre kvalitet.

Revision
Revision redovisar för perioden ett underskott
om 0,3 mnkr, dock uppgår årsprognosen till ett
nollresultat.

Myndighetsnämnden

UHC

Nämnden redovisar ett underskott om 0,5 mnkr
för perioden på grund av att intäkterna
avseende tillsyns- och bygglovsavgifter släpar
något jämfört mot budget. Årsprognosen visar
på ett nollresultat.

Upphandlingscenter redovisar för perioden ett
marginellt överskott. Årsprognosen visar på ett
nollresultat.
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INVESTERINGAR
Investeringarna under årets första åtta månader
uppgår till 204 mnkr netto vilket innebär att
cirka 57 % av årets investeringsbudget är
förbrukad efter åtta månader, att jämföra med
45 % föregående år. Största avvikelsen finns
inom Serviceförvaltningen där årets prognos
pekar på att 39,8 mnkr av årets
investeringsbudget inte kommer att förbrukas.
Detta beror på att det efter att upphandling av
större projekt skett, och tidsplaner tagits fram,
finns behov av att skjuta fram tillgången till
Styrelse/nämnd
Belopp i mnkr
Kommunstyrelsen

investeringsmedel till kommande år så att
projekten följer de tidsplaner som satts för
byggprojekten. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar
att överskrida budget om 12,9 mnkr framförallt
på grund av markinköp och senarelagda
tomtförsäljningar avseende Lilla Källviken och
Herrhagsskogen.
Se ytterligare kommentarer avseende
kommunens investeringar nedan.

Nettoinvestering
aug 2018

Budget
helår 2018

Prognos
helår 2018

Avvikelse

Nettoinvestering
helår 2017

2,3

7,3

5,5

1,8

2,0

151,5

266,3

226,5

39,8

230,0

0,0

0,4

0,4

0,0

0,0

Ledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
AIK
KOMMUNSTYRELSEN TOTALT

153,8

274,0

232,4

41,6

232,0

Omvårdnadsnämnden

1,4

4,5

3,5

1,0

3,0

Myndighetsnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

2,9

8,6

6,6

2,0

5,9

43,5

60,7

73,6

-12,9

81,1

2,0

6,6

6,6

0,0

5,3

Miljö & samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
INVESTERINGAR TOTALT

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

203,5

354,7

323,0

31,7

327,4

Stora insatser har skett, och fortsätter att ske,
för att skapa fler förskoleplatser vid bland
annat Arenan (Mormorsgatan) och i inhyrda
moduler i Britsarvet, Gruvriset, Enviken och
på Lugnet. Projektering pågår av nya förskolor
i Enviken och på Hasselvägen.

1. Mark- och fastighetsförvärv
Inköp av mark och fastigheter för att tillgodose
kommunens framtida behov av bostäder och
förvaltningshus.
En utökad budget beslutades i
kommunfullmäktige under perioden med 14,7
mnkr, främst för att täcka inköp av mark vid
Högskolan Dalarna. Inga planerade markinköp
finns för resterande delen av året.

Den första etappen, av totalt åtta stycken, av
ventilationsprojektet på Lugnetgymnasiet är
färdigställd och besiktigad. I övrigt har stora
resurser lagts ned på investeringar i
fastigheterna genom takbyten,
fasadrenoveringar och fönsterbyten.

2. Förskolor och Skolfastigheter
Ny-, och ombyggnationer av förskolor och
skolor är ett led i att möta det ökade behovet
av ändamålsenliga lokaler. Ökning av antal
barn samt förändrade myndighetskrav är
orsaker till det ökade behovet.
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3. Omvårdnadsboenden

6. Kommunens exploateringar

Nybyggnationer av vård och omsorgsboenden
ska resultera i trygga och bra miljöer för äldre
i framtida vård och omsorgsboenden. Det blir
fler och fler äldre vilket påverkar framtida
byggandet av vård och omsorgsboenden. Även
behovet att LSS-boenden ökar och
nybyggnationer av gruppbostäder utförs
därav.

Exploateringsverksamhet handlar om att
omvandla obebyggd eller glest bebyggd mark
till bebyggelse för bostäder och verksamhet.
En aktiv exploateringsverksamhet är en viktig
förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt.

Pågående projekt
Inom befintlig bebyggelse pågår förtätning i
stadsnära miljö. Byggnation av kvarteren
Posten, Rödbro, med flera är i förberedande
stadier. Det beräknas ta ytterligare ett par år
innan spaden kan sättas i marken.
Industriområden som kommer inom kort är
Västra Tallen, där ytterligare en del är klar för
utbyggnad, och ännu en del kommer under
2019. Sista etappen av Ingarvet är under
detaljplaneläggning och projektering. Även
området Nicolai i Elsborg har påbörjats
projektering för under år 2018.

Nybyggnationen av gruppboendet på
Galgberget fortskrider enligt plan med
beräknad inflyttning hösten 2018.
Utbyggnaden av Risholnsgården med 20
lägenheter fortsätter med beräknad inflyttning
våren 2019. Det nya vård- och omsorgsboendet
i Britsarvet är upphandlat och en entreprenör är
utsedd.

4. Idrotts- och fritidsanläggningar
I enlighet med Folkhälsoprogrammets
intentioner ska investeringar i idrotts- och
fritidsanläggningar leda till att medborgarnas
behov av motion, rörelse, rekreation,
fritidsaktiviteter och mötesplatser tillgodoses.

I kommunens projektförteckning, över
pågående bostadsbyggnadsprojekt för de
kommande fyra åren, finns drygt 1 400
bostäder i produktion planerade för
färdigställande. Det innebär mer än 350
bostäder i genomsnitt per år de kommande fyra
åren vilket är väl över det nya målet om 300
bostäder per år. Bostadsområdet
Herrhagsskogen har hunnit byggas ut och
tomtförsäljning har genomförts i tre omgångar.
I Herrhagsskogen såldes 23 tomter år 2017 och
försäljning pågår just nu för 2018. Gällande
etapp tre inom Lilla Källviken såldes 21 tomter
under 2017 och ett fåtal finns kvar att sälja
2018. Det område som i nuläget kvarstår att
bebygga, som är i kommunens ägo, under år
2019 är Lilla Källviken etapp 4 med ett
tomtutbud om 28 tomter år 2019 och möjlighet
till cirka 130 bostäder år 2020. Exploateringen
inom Galgberget har genomförts med
tomtutbud på Järngränd och Svavelgränd. Där
såldes 9 tomter under år 2017 och tomterna
blev slutsålda under 2018.

Inga väsentliga investeringar att redovisa.

5. Offentliga platser, gator och vägar
Ombyggnad av gator, vägar och offentliga
platser för ett mer attraktivt och utvecklat Falu
kommun.
Renoveringen av trappen vid Lydias terrass
visade sig bli dyrare än beräknat. Terrassen
beräknas vara klar i oktober 2018. Övriga
investeringar kommer bland annat inriktas på
Hanröbron, gång- och cykelbron i Källviken
samt projektering av Tullkammarbron.
Investering i digitala infartsskyltar, vid infart
från Gävle och Borlänge har färdigställts under
perioden. Det stora projektet som pågick under
2017, Å-rummet, är nu färdigställt.
Uppdraget att genomföra Cykelplanen
fortsätter och under året har ytterligare 10
cykelöverfarter färdigställts Arbetet med att
bygga ut huvudcykelstråk och andra
prioriterade cykelvägar fortsätter. Kommunen
har gått med i svenska cykelstäder och ansökan
om cykelled runt Runn är inskickat i
samverkan med Borlänge.

7. Övriga investeringar
Investering har skett i den digitala plattformen
under året och grunden för den digitala
infrastrukturen har stärkts för att kunna bygga
ut det trådlösa nätverket för kommunens
anställda och elever.
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PERSONAL
kommunen också till att påverka
jämställdheten i samhället och bidrar till att
kvinnor kan välja att vara mindre ekonomiskt
beroende i framtidens familjer.

Attraktiv arbetsgivare
Falu kommun är en stor arbetsgivare i en
lagom stor stad med nära till allt. Här finns en
mängd intressanta och kvalificerade
arbetsuppgifter som bidrar till att samhället
fungerar varje dag dygnet runt.

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, härskartekniker och andra etiska dilemman.

Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter
att byta både arbetsplats och inriktning. Som
medarbetare kan man fördjupa sig inom ett
område eller bredda sin kompetens. Man
arbetar tillsammans med många andra
yrkeskategorier och är en viktig kugge i
kommunens roll som samhällsaktör.
Expertstöd finns inom alla verksamheter. Det
gemensamma förhållningssättet utgår från
kommunens vision och formuleras:

När det gäller ohälsotalen har vi inte uppnått
målen men den har minskat och är fortsatt ett
prioriterat område.

Till nytta för Faluborna

Sjukfrånvaro

Enkla att samarbeta med.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro

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. Falu kommun
har haft en uttalad strategi om att öka
attraktiviteten hos såväl medarbetare som
potentiella sökande till kommunens tjänster.
Arbetet drivs av duktiga chefer, HRspecialister och medarbetare i organisationen
och det har varit lyckosamt.

2018-07-31
7,4 %
2,4 %

2017-08-31
7,8 %
3,4 %

5,1 %
8,2 %

5,5 %
8,5 %

6,6
7,8
6,3
7,3
9,8

5,8 %
8,3 %
6,8 %
8,3 %
9,7 %

1

Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för
kvinnor
Anställda – 29 år
30 – 39 år
40 – 49 år
50 – 59 år
60 år -

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. 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
1

Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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%
%
%
%
%

Personalsammansättning
Medeltal anställda

2018-07-31
Medeltal
anställda
4622
718
30
85

Kommunen
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Miljö & Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur & fritidsnämnden
159
Barn & utb.nämnden
1706
Socialnämnden
757
Omvårdnadsnämnden
1170
Anställningsform = Tillsvidare & Visstid; Avtal= AB

Varav
män
1106
259
11
41

Varav
kvinnor
3516
459
19
44

2017-08-31
Medeltal
anställda
4481
686
25
80

Varav
män
1047
246
13
38

Varav
kvinnor
3434
440
12
42

68
389
175
163

91
1317
582
1007

164
1753
660
1117

73
399
145
135

91
1354
515
982

Väsentliga händelser
Det pågår inom kommunen olika typer av
projekt med syfte att minska sjukfrånvaron.
Inom förskolan och grundskolan pågår det två
större projekt. I förskolan arbetas det med
hälsofrämjande ledarskap, med syfte att på kort
sikt minska korttidsfrånvaron, och på lång sikt
minska främja en hållbar hälsokultur. I
grundskolan pågår undersökning och analys av
arbetsmiljön på enhetsnivå. Undersökningens
resultat ska vara som stöd i chefernas
åtgärdsarbete.
Det pågår även en större revidering av
lönekriterierna inom barn- och
utbildningsnämnden och fortsatt arbete utifrån
Kompetensförsörjningsplanen 2017–2035.
Inom ramen för detta arbete har dialog- och
workshopdag genomförts tillsammans med de
fackliga organisationerna i syfte att nå fyra
gemensamma strategier. Även andra nämnder
och förvaltningar arbetar efter upprättade
kompetensförsörjningsplaner.
Arbete med kompetenshöjande satsningar har
också genomförts under året. Exempelvis inom
LSS-verksamheten där ökade krav, på grund
av ökat våld, hot och droganvändning medför
att personalen behöver specialkunskap kring
dessa områden. Även bemanningen ses över på
serviceboenden för att säkra kvalitén och
arbetsmiljön i verksamheten. I Kontaktcenters
verksamhet har det också arbetats med olika
typer av personalutveckling i syfte att föra en
positiv kunddialog.
Flera centrala funktioner inom HR har
rekryterats, så som HR-chef och
arbetsrättsspecialist.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Prognosen för helår visar ett positivt resultat på
endast 16 mnkr vilket är 50 mnkr lägre än
budget. Skatteintäktsprognosen per augusti
visar en negativ avvikelse på 10 mnkr jämfört
med budget.

Periodens utfall och
helårsprognos
Kommunens resultat för perioden januari till
augusti 2018 hamnar på 106 mnkr.

Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Utfall
2018-08-31
444
-2 528
-78
-2 162

Utfall
2017-08-31
433
-2443
-70
-2 080

Prognos
2018-12-31
599
-3831
-146
-3 378

Budget
2018-12-31
552
-3736
-146
-3 330

1 885
373
24
-13
106

1888
352
18
-14
164

2807
575
33
-21
16

2817
575
27
-23
66

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

personalkostnaderna finns då felaktigheter i
beräkningen av semesterlönekostnaden har
konstaterats men inte korrigerats. I
personalkostnaderna ingår pensionskostnaden
inklusive löneskatt med 130 mnkr jämfört med
113 mnkr föregående år.

Verksamhetens intäkter och
kostnader
Verksamhetens intäkter uppgår till 444 mnkr,
vilket är en ökning med 11 mnkr eller
2,5 procent jämfört med samma period
föregående år. Ökningen beror främst på ökade
intäkter för bidrag. Statsbidragen från
Skolverket, Socialstyrelsen och AMS har ökat
medan statsbidragen från Migrationsverket har
minskat till följd av lägre inflöde av nyanlända.

Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår
för perioden till 78 mnkr vilket är 8 mnkr
högre än perioden föregående år till följd av
ökade anläggningstillgångar. Övergången till
komponentavskrivning har hittills sänkt
avskrivningskostnaderna något för äldre
anläggningar, samtidigt som nya anläggningar
får högre avskrivningar.eckling 2016 2015

Verksamhetens kostnader uppgår till
2528 mnkr, vilket är en ökning med 85 mnkr
eller 3 procent jämfört med samma period
föregående år.

Skatteintäkter och utjämning

Kommunens personalkostnad inklusive
pensionskostnader, har ökat med cirka 85 mnkr
till 1 495 mnkr jämfört med perioden 2017,
vilket innebär en ökning på 6 procent.
Personalkostnaderna utgör 59 procent av
verksamheternas kostnader. Kommunens totala
personalkostnader hamnar ca 22 mnkr högre än
budgeterad kostnad och helårsprognosen visar
ca 36 mnkr högre personalkostnader än
budgeterat. En viss osäkerhet kring

Periodens skatteintäkter och utjämning uppgår
till 2 258 mnkr, vilket är en ökning endast med
18 mnkr. Den låga ökningen beror på att
kommunen genomförde en skatteväxling
avseende kollektivtrafik med landstinget inför
2018, där kommunen sänkte skatten med 47
öre, medan landstinget höjde med
motsvarande. Prognosen för helår pekar på att
skatteintäkter och utjämning kommer att bli
10 mnkr lägre än budgeterat.
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Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa
likvärdiga förutsättningar för kommuner att
genomföra det åtagande som en kommun har,
oavsett inkomstförhållanden och strukturella
kostnadsskillnader. Under årets åtta månader
har kommunen fått 278 mnkr i
inkomstutjämningsbidrag. Utjämningssystemet
för LSS-kostnader innebar ett bidrag på
1 mnkr. Från och med 2008 redovisas intäkter
för kommunala fastighetsavgifter separat i
kommunens redovisning. Dessa uppgår för
perioden till 79 mnkr (73 mnkr). Avgift till
kostnadsutjämningssystemet uppgick till
8 mnkr (2017 fick kommunen ett bidrag från
kostnadsutjämningssystemet på 5 mnkr).
Kostnadsutjämningen ska utjämna för
strukturella kostnadsskillnader för
förhållandena i Falun jämfört med riket.

överstiget intäkterna, ska det negativa
resultatet regleras och det redovisade egna
kapitalet enligt balansräkningen återställas
under de närmaste följande tre år.
Kommunen har ett positivt prognostiserat
resultat efter balanskravsjusteringar på 16
mnkr kronor och inget balanskravsresultat som
behöver återställas.
Belopp i mnkr
Årets resultat enligt
resultaträkningen
Avgår: samtliga
realisationsvinster
Årets balanskravsresultat

2018
(prognos)
16

2017

0

-2

16

134

Kommunkoncernens utfall
och helårsprognos

Finansiella intäkter och kostnader
Utfallet för finansiella intäkter uppgår till 24
mnkr (18 mnkr). Ränteintäkterna för de
förmedlade lånen är lägre än budgeterat med 1
mnkr. Avvikelsen balanseras med motsvarande
post på kostnadssidan. Falu kommuns helägda
kommanditbolag Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB, som äger och
förvaltar högskolan, redovisar ett positivt
resultat för perioden med 0,2 mnkr. Resultatet
bokförs i Falu kommun (komplementär).
Helårsprognosen för de finansiella intäkterna
blir en positiv avvikelse med 6 mnkr. Främsta
anledningen till den positiva avvikelsen är den
överskottsutbetalning om 7,5 mnkr kommunen
fick av Kommuninvest avseende bokslut 2017.

En sammanställd redovisning för
kommunkoncernen presenteras endast i
årsredovisningen. Per augusti 2018 presenteras
en sammanställning av balans- och
resultaträkning för bolagen som ingår i
kommunkoncernen under avsnittet
Kommunkoncernen.
I kommunkoncernen ingår förutom Falu
kommun även följande enheter:
Falu Stadshus AB, Lugnet i Falun AB, Falu
Energi & Vatten AB (koncern) samt
Kopparstaden AB (koncern)
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten
Lugnet KB

Utfallet för finansiella kostnader uppgår till 13
mnkr (14 mnkr), vilket är 2 mnkr lägre än
budget. Räntekostnaderna för de förmedlade
lånen är lägre än budgeterat med 1 mnkr.

Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunförbund
med 44,3%
För mer utförlig information om bolagens
utfall och prognos, se bolagens
verksamhetsberättelser i avsnittet
Kommunkoncernen.

Räntebudgeten för de egna lånen bygger på att
Falu kommun investerar enligt plan.
Lånestocken uppgår per 2018-08-31 till
25 mnkr. Prognosen för helåret är att
lånestocken kommer att öka till 175 mnkr.
Helårsprognosen för de finansiella kostnaderna
blir en positiv avvikelse med 2 mnkr.

Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen krävs att kommunens
ekonomi ska vara i balans, det vill säga att
årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om
kostnaderna för ett visst räkenskapsår
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Resultaträkning

Not

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Prognos
2018-12-31

Budget
2018-12-31

mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3
4

444
-2 528
-78
-2 162

433
-2 443
-70
-2 080

599
-3 831
-146
-3 378

552
- 3736
-146
-3 330

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

5
6
7
8

1 885
373
24
-13
106

1 888
352
18
-14
164

2 807
575
33
-21
16

2 817
575
27
-23
66
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Not

Balansräkning

2018-08-31

2017-12-31

mnkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

1

1

10
11

1 908
110

1 786
108

12, 13

644
2 663

647
2 542

14
15
16, 17

4
273
180
457

12
254
160
426

3 120

2 968

1 318
23
109
1 450

1 183
23
138
1 344

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

18

Eget kapital
Balanserat resultat
Balanserat resultat, reservering
Årets resultat inklusive återförd reservering

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar

19
20

208
12

194
12

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

21
22

708
742

709
710

3 120

2 968

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Balansräkning

2018-08-31

2017-12-31

1 331
1 331

1 371
1 371

3 487
3 487

3 446
3 446

Not

mnkr
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller
avsättningar
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser

23
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2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

106

164

78
14
6

70
1
-5

98

66

8
-48
62
226

0
99
-164
165

-206
0
0
-206

-139
3
53
-83

Finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättning pga utbetalningar
Ökning övriga långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
2
-4
1
-1

-50
0
0
-4
-54

Årets kassaflöde

19

28

160
179

207
235

Kassaflödesanalys

Not

mnkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har
gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20
% inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur under avsnittet "Företag i den
sammanställda redovisningen".
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna kapitalet i
dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av dotterbolagens räkenskaper som
tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner
mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.
Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på
uppskjuten skatt (22 procent) och eget kapital (78 procent).
Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala redovisningslagens
räkenskapsscheman är följande:
- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter.
De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen,
Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper
mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den
sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.
Sammanställd redovisning upprättas ej i delårsbokslutet i enlighet med RKR 22. I stället redovisas
delårsresultat samt helårsprognos för respektive koncernbolag samt resultat- och balansräkning för
kommunen och de kommunala koncernföretagen, utan elimineringar. De bolag som är undantagna
från sammanställd redovisning i årsbokslutet är även exkluderade i delårsbokslutet.
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Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr.

INTÄKTER
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

Redovisning av intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas
respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så
att de reducerade det bokförda värdet, och anslutningsavgifter intäktsfördes i sin helhet.
Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt den nya principen.
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I
koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats
intäktsredovisas enligt följande:
Hyresintäkter i den period uthyrningen avser, ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning samt
erhållen utdelning när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

KOSTNADER
Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. En samlad bedömning av
nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre
avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas: 3, 5, 10, 20, 33 år.

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning för kommunens förvaltningsfastigheter.
Avskrivningarna beräknas då separat för komponenter där skillnaden i förbrukningen bedömts vara
väsentlig. För fritidsanläggningar, gator och vägar används fortfarande linjär avskrivning för hela
anläggningarna. Avskrivning görs då för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningsmetod komponentavskrivning Komponenter har beräknats separat på större byggnader inom respektive
fastighet. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder.
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars
nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund
för avskrivningen på byggnader:
• Stomme, 50 år
• Stomkompletteringar., innerväggar, m.m., 20-40 år
• Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm, 20-40 år
• Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm, 20-30 år
• Inre ytskikt, maskinell utrustning mm, 10-15 år
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Avskrivningsmetod - linjär avskrivning
På fritidsanläggningar, gator och vägar tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella
belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas
normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Individuella bedömningar av nyttjandeperioden kan förkomma, vilken därmed kan avvika från
kommunens normala avskrivningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd
avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och
immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Långfristiga skulder
Kommunen har, i avsikt att sprida ränterisken i lånestocken, löpande förfall av externa lån, vilket
innebär att lånen sätts om regelbundet med relativt korta intervall. Lån som ska sättas om betraktas
som långfristiga. Endast lån som inte kommer att sättas om har i redovisningen hanterats som
kortfristiga. Från och med 2015 redovisas upplåning i form av finansiell leasing bland långfristiga
skulder. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som kommunen erhållit
från och med 2010 redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder. Intäkterna
resultatavräknas i takt med att berörda anläggningar skrivs av.

Avsättningar
Avsättningar har skett med de maximala skadestånd som kan komma att belasta kommunen i de
rättvisetvister som är väckta mot kommunen. Kostnaderna kan komma att bli lägre när tvisterna är
behandlade i aktuella rättsinsatser.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.
Pensionsåtaganden för anställda i företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.
För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid
bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att
ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse. I 2010 års bokslut gjordes reservering för delar av pensionsåtagandet, vilket
intjänades före 1998, inom kommunens eget kapital. Reserveringen är avsedd att täcka delar av
kostnadsökningen för den så kallade ”bromsen” under kommande år.
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Not 2 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

22
79
56
210
74
2
0
0
444

24
78
55
197
73
4
3
0
433

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

-1 365
-130
-8
-35
-468
-104
-111
-308
-2 528

-1 297
-113
-6
-35
-484
-111
-112
-285
-2 443

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

0
-62
-16
-78

0
-54
-15
-70

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

1 892
0
-7
1 885

1 898
-15
5
1 888

Not 3 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Lämnade bidrag
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader

Not 4 Avskrivningar

Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

Not 5 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/-avgift
Generella stadsbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Summa generella statsbidrag och utjämning

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
- 2017-08-31

278
-8
6
19
-1
79
373

261
5
0
12
2
73
352

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

1
7
9
8
24

2
7
8
0
0
18

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

-9
-3
-1
-13

-10
-4
0
-14

2018-08-31

2017-12-31

14
-1
13

14
0
14

-13
1
0
-12

-12
0
-1
-13

1

1

Not 7 Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar
Borgensavgifter koncernbolag
Ränteintäkter från koncernbolag
Ränteintäkter på likvida medel
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 8 Finansiella kostnader

Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering från pågående arbete
Omföringar till inventarier
Omföringar från inventarier
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2018-08-31

2017-12-31

3 126
108
-11

2 873

0
7
3 230

3 127

-1 451
9
0
-62
-1 504

-1 387
20
0
-83
-1 450

-44

-43
-2
-45

-44

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Utgifter under året
Under året genomförda omfördelningar
Investeringsbidrag
Gatukostnadsersättning
Utgående balans

155
207
-133
-3

Utgående redovisat värde
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-24
278
0

226

122
332
-298
-2
0
154

1 908

1 786

Not 11 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

2018-08-31

2017-12-31

365
24
-6
-7
376

388
0
-44
20
364

-256
6
0
-16
-266

-278
44

-1
-1

-1
0
-1

110

108

2018-08-31

2017-12-31

14
626
0
4
644

14
628
0
4
647

-22
-256

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Långfristig fordran och utlåning koncern
Bostadsrätter
Övriga aktier och andelar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Övriga aktier och andelar
Övriga aktier
Andelskapital i Dala Vindkraft EF
Andelskapital i Kommuninvest EF
Övriga andelar
Summa
Aktier i koncernföretag
Falu P
Falu Stadshus AB
Dala Airport AB
Visit Södra Dalarna AB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB
Summa
Långfristiga fordringar
Utlämnade lån, övriga
Utlämnade lån, koncernföretag
Värdereglering långfristiga fordringar
Summa
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Summa
Totalsumma

2018-08-31

2017-12-31

1
2
2
0
4

1
2
2
0
4

0
1
3
0
0
10
14

0
1
3
0
0
10
14

8
618
-1
626

10
618
-1
628

0
0

0
0

644

647

2018-08-31

2017-12-31

0
4
4

0
12
12

Not 14 Förråd m.m.
Förråd
Exploateringsmark
Redovisat värde vid årets slut
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Not 15 Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mervärdeskattefordringar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
FH Lugnet KB, resultatandel
Kommunal fastighetsavgift
Tomtlikvider
Övriga kortfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

2018-08-31

2017-12-31

25
117
27
12
18
72
1
2
273

48
62
35
21
17
64
6
1
254

2018-08-31

2017-12-31

0
3
177
180

0
0
160
160

2018-08-31

2017-12-31

-29
111
17
78
5
5
0

118
45
1
12
3
1
-4
0
-6
-4
-7
159

Not 16 Kassa och bank
Kassa
Bank
Koncernkonto

Not 17 Specifikation koncernkonto
Koncernkonto i Swedbank
Falu kommun
Falu Energi & Vatten AB
Falu Elnät AB
Kopparstaden AB
Kopparstaden Förvaltning AB
Falu Stadshus AB
Falu Kommuns Förvaltning AB
Frauenzimmer AB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Lugnet i Falun AB
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1
-5
-7
176

Not 18 Eget kapital
2018-08-31

2017-12-31

1 318
26
-3
3
106
1 450

1 183
26
-3
3
135
1 344

106

135

2018-08-31

2017-12-31

1
142
1
1
3
20
41
208

1
133
1
12
2
8
38
194

6
20

8
20

Ingående avsättning

194

192

Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Övrigt
Avvikelse IB till föjld av byte av leverantör
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

14
1
4
-5
-4
4
208

4
4

-6
0
194

98%

93%

Eget kapital
Ingående eget kapital
Reservering för pensionskostnader "Bromsen"
Ianspråktagande reservering pensioner "Bromsen"
Återföring reservering pensionskostnader
Årets resultat
Utgående eget kapital
Årets resultat inklusive återförd reservering

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsatt till pensioner
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd/kompletterande pension
Särskild avtalspension
Visstidspensioner
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Summa avsatt till pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Utredningsgrad

Utredningssgrad: den del av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på
tidigare pensionsgrundande anställning.
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Not 20 Andra avsättningar
Avsättning för parkeringsanläggning:
Redovisat värde vid periodens början
Periodens avsättningar
Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Utgående avsättningar

2018-08-31

2017-12-31

12
0
0
12

12
0
0
12

2018-08-31

2017-12-31

25

25

100
25
-100
25

25
618

25
618

19
662

19
662

22

22

24

25

46

47

708

709

2018-08-31

2017-12-31

-0.27%
0 år

2,6 %
0,5 år

25
0
0

25
0
0

0
0

0
0

Not 21 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåningar under året
Årets amortering
Utgående låneskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förmedlade lån till de kommunala bolagen
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Summa
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
återstående antal år (vägt snitt) 27 år
Gatukostnadsersättningar
återstående antal år (vägt snitt) 28 år
Anslutningsavgifter
återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom (mnkr):
1 år
2-3 år
3-5 år
Marknadsvärden ränteswappar
Säkrad låneskuld, egna lån
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR
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Förändringar under året:
Säkrad låneskuld, förmedlade lån
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR

170
-11

170
-15

2018-08-31

2017-12-31

217
136
3
37
19
-5
232
104
742

62
203
2
33
20
13
274
101
708

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att
låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning om 4.0
mnkr.

Not 22 Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Förutbetalda skatteintäkter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna personalkostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Not 23 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet.
2018-08-31

2017-12-31

Ingående avsättning
Justeringspost

1 371
-21

1 418

Nya förpliktelser under året varav:
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
- Övrig post
Årets utbetalningar
Förändringa av löneskatt
Utgående avsättning

11
5
9
-40
-4
1 331

58

23
-61
-9
1 371

Ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Livränta
Utgående pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Löneskatt 24,26 %
Visstidspension, förtroendevalda
Löneskatt visstidspension, förtroendevalda
Summa

34
23
145
257
10
2
1 331

884
1
37
7
167
266
7
2
1 371

Övriga ansvarsförbindelser
Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB
Kommunal borgen övriga kommunal helägda bolag
Kommunal borgen för delägda bolag
Egna hem
Föreningar och organisationer
Summa

1 155
2 219
38
1
74
3 487

1 155
2 177
36
1
77
3 446

Varav lån hos kommuninvest

2 945

2 867

860

Falu kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner
och landsting/regioner som per 2018-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande
till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per den 30 juni 2018 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 418 874 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 3 687 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 650 mnkr.
Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB (publ)
avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på Ingarvet i Falun löper t.o.m. 2021-12-31.
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KOMMUNKONCERNENS UTFALL
Nedan redovisas resultat- och balansräkningar
för de bolag som ingår i koncernen under Falu
Stadshus AB. Ingen sammanställd redovisning
med elimineringar och konsolideringar har
upprättats. Detta innebär till exempel att Falu
kommuns aktier i Falu Stadshus AB inte har
eliminerats mot det egna kapitalet i Falu

Stadshus AB, utan att dessa tillgångar finns
med två gånger.
I koncernen uppkommer även poster som inte
alls syns i något av de enskilda bolagen, tex
hantering av vinster som uppkommit vid
försäljningar mellan koncernens bolag.

Resultaträkningar kommunkoncernen
Utfall 180831

Falu
Kommun

Falu
Stadshus
AB

446
-2 529

0
-0

Falu
Energi
&
Vatten
AB
511
-327

Koppars
taden
AB

Koppars
taden
Förv.
AB

Lugnet i
Falun
AB

Räddnin
gstjänst
en Dala
Mitt

Summa

2
-1

Koppars
taden
Surbrun
nshagen
AB
0
-0

295
-155

41
-25

7
-80

1 302
-3 117

-2 083

-0

184

140

1

0

16

-73

-1 815

-78

0

-82

-48

-0

-0

-10

-4

-222

-2 161

-0

102

91

1

0

6

-77

-2 038

1 885

0

0

0

0

0

0

72

1 957

373

0

0

0

0

0

0

0

373

24
-13

0
-7

7
-22

81
-15

0
-1

0
-0

0
-4

0
-0

112
-62

108

-7

87

157

0

0

2

-5

342

16

4

82

125

0

0

1

-2

226

Belopp i mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivning
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat
Prognos för helåret
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Balansräkningar kommunkoncernen
Utfall 180831

Falu
Kommun

Falu
Stads-hus
AB

Falu
Energi &
Vatten
AB

Kopparstaden
AB

Kopparstaden
Förvaltning AB

Kopparst
aden
Surbrunn
shagen
AB

Lugnet i
Falun
AB

Räddning
stjänsten
Dala Mitt

1

0

0

0

0

0

0

0

1 908

0

1 959

2 061

33

5

363

8

109

0

176

233

0

0

32

37

644

481

139

20

0

0

8

1

2 662

481

2 274

2 314

33

5

403

46

4
275
180

0
0
5

55
256
2

1
12
81

0
0
5

0
0
0

0
1
13

0
4
18

459

5

313

94

5

0

14

22

3 121

486

2 587

2 408

38

5

417

68

Belopp i mnkr

Tillgångar
Anläggnings-tillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
- Maskiner och inventarier
Finansiella
anläggningstillgångar
Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m m
Fordringar
Kassa och Bank
Summa
omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Utfall 180831

Falu
Kommun

Falu
Stadshus
AB

Falu
Energi &
Vatten
AB

Kopparstaden
Förvaltning AB

Kopparstaden
Surbrunn
shagen
AB

Lugnet i
Falun AB

Räddning
stjänsten
Dala Mitt

1 451

2

861

793

3

0

7

-2

108

-7

156

157

0

0

2

-5

1 451

2

861

793

3

0

7

-2

208

0

0

1

0

0

0

49

12

0

231

7

0

0

1

0

220

0

231

8

0

0

1

49

708
742

483
1

1 338
157

1 440
167

0
35

0
5

400
9

0
21

1 450

484

1 495

1 607

35

5

409

21

3 121

486

2 587

2 408

38

5

417

68

Belopp i mnkr

Eget Kapital
Därav årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
- Avsättning för pensioner
och liknande förpliktelser
- Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
- Långfristiga skulder
- Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
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Kopparstaden
AB

ORGANISATIONEN
FALU KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET
HÖGSKOLEFASTIGHETEN
LUGNET KB

LUGNET I FALUN AB

FALU STADSHUS AB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA
MITT
(44,2 %, kommunalförbund)

FALU ENERGI & VATTEN AB

KOPPARSTADEN AB

KOPPARSTADEN
FÖRVALTNING
AB

KOPPARSTADEN
SURBRUNNSHAGEN AB
FALU ELNÄT AB

LENNHEDEN
VATTEN AB (50 %)
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GRUNDLEDNINGEN
HB (50 %)

Falu Stadshus AB
Falu Stadshus AB är moderbolag för koncernen,
vilken är helägd av Falu kommun. Koncernen
består av Falu Stadshus AB med sina dotterbolag
Falu Energi & Vatten AB (produktion,
distribution och försäljning av fjärrvärme,
nätdistribution av el, bredbandsnät, renhållning
samt vatten och avlopp), Kopparstaden AB
(förvaltning av bostadsfastigheter) samt Lugnet i
Falun AB (förvaltning och drift av fritidsområdet
Lugnet).

av koncernbidrag från el- och energibolagen.
Bolagets verksamhet följer i stort sett budget.
delår
2018

Prognos
2018

Helår
2017

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

-0,3

-0,5

-0,7

Rörelseresultat

-0,3

-0,5

-0,7

Resultaträkning (mnkr)

Finansnetto

-7,0

-12,4

-11,6

Falu Energi & Vatten AB äger i sin tur
dotterbolagen Falu Elnät AB (100 %) och
Lennheden Vatten AB (50%).

Resultat e. finansnetto

-7,3

-12,9

-12,3

Bokslutsdispositioner

18,0

12,6

Skatt

-1,1

0,0

Kopparstaden AB äger i sin tur dotterbolagen
Kopparstaden Förvaltning AB (100 %) och
Kopparstaden Surbrunnshagen AB (100 %).

Årets resultat

-7,3

4,0

0,2

Falu Stadshus är även kommanditdelägare i
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet
Kommanditbolag som äger och förvaltar
högskolans lokaler på Lugnetområdet. Falu
kommun är komplementär i kommanditbolaget.

Balansräkning (mnkr)

Delår
2018

Prognos
2018

Helår
2017

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

481,0
5,4

481,0
17,0

450,0
14,0

VERKSAMHET

Summa tillgångar

486,4

498,0

464,0

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

1,7
483,0
1,7

13,6
483,0
1,4

0,9
460,0
3,1

S:a skulder & eget kapital 486,4

498,0

464,0

•

Falu Stadshus AB har i sin roll endast
förvaltande uppgifter.

•

Bolaget förvaltar även en lastplats i
Grycksbo.

MEDARBETARE

Väsentliga händelser under perioden
•
•

Falu Stadshus AB har inte haft någon anställd
personal under perioden.

2018-07-02 fusionerades Falu Kommuns
Förvaltning AB upp i Falu Stadshus AB.

•

EKONOMI
Bolaget erhåller koncernbidrag och anteciperad
utdelning från Falu Energi & Vatten AB för att
täcka löpande kostnader och räntekostnader.
Kostnaderna i bolaget består av
förvaltningskostnader och räntor på
lån/skuldebrev på den köpeskilling som bolaget
erlagt till Falu kommun för anskaffning av
aktierna i dotterbolagen för 450 mnkr. Budgeten
för bolaget bygger på att kostnaderna ska täckas
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Falu Energi & Vatten-koncernen
Falu Energi & Vatten AB med dotterbolag är en
helägd kommunal energibolagskoncern.
Koncernens samhällsnyttiga verksamheter är en
viktig del i utvecklingen av Falu Kommun.

EKONOMI

Största drivkraften är att skapa en framtidssäker
infrastruktur och erbjuda tjänster som gör
vardagen bekväm i Falun för invånarna, nu och i
kommande generationer. Koncernen vill bidra till
att allas våra barn och barnbarn växer upp i ett
samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi
från lokala, återanvändbara resurser.

Skillnaden kan i sin helhet hänföras till handeln
med elcertifikat och utsläppsrätter, där rekordhöga
priser och lyckad försäljningstidpunkt påverkat
koncernens resultat positivt. Dessa affärer är av
engångskaraktär och inget som förväntas
återkomma.

Koncernens resultat för perioden uppgår till 87,5
mnkr efter finansiella poster, vilket är cirka 26,7
mnkr över lagd budget.

I övrigt har den kalla inledningen på året medfört
både ökade intäkter och kostnader för elnäts- och
värmeverksamheten, vilket innebär att
resultatnivån är som förväntat.

Nöjda kunder är en självklarhet och koncernen
strävar mot visionen ”100 % nöjda kunder – i dag
och i morgon”.

Koncernens prognos för helåret 2018 uppgår till
100,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om
93,4 mnkr. Den finansiella handeln är den
bidragande orsaken till att ett högre resultat än
budgeterat kan förväntas.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden
Koncernens verksamhet har fungerat som planerat
under årets första åtta månader, och förväntas så
göra året ut. Nedanstående punkter är några
exempel på händelser hittills i år:
•

•

•

Den samlade bedömning är att koncernen
uppfyller det förväntade avkastningskravet och
kan lämna ett koncernbidrag i samma nivå som
förgående år.

Den kalla inledningen på året medförde ökade
intäkter främst för fjärrvärme- och
elnätsverksamheten. Kostnaderna har ökat
något mer och rörelseresultatet är -2 %
jämfört med lagd budget.
Intresset för att ansluta sig till stadsnätet är
fortsatt stort. Fiberutbyggnaden fortsätter för
att möta den ökade efterfrågan.
I varumärkesundersökningen 2018 har ett
representativt urval av kunder svarat på ett
antal frågor om Falu Energi & Vattens
verksamhet. De allra flesta (83 %) anser att
koncernen har trygga och säkra leveranser.

•

Målet för kundnöjdhetsindex 2020 är 8,0. I
varumärkesundersökningen 2018 når
koncernen 7,5 vilket är en ökning med 0,5 i
den senaste undersökningen 2017.

•

Den återstående delen av mark avsedd för
datahallar avyttrades i juli månad.

Delår
2018

Prognos
2018

Helår
2017

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

510,8
-326,3
-82,4

818,7
-566,7
-127,5

771,1
-510,9
-131,4

Rörelseresultat

102,1

124,5

128,8

Finansnetto

-14,6

-24,5

-22,2

87,5

100,0

106,6

-18,0

-18,0

Resultaträkning (mnkr)

Resultat e. finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
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-19,7
87,5

82,0

68,9

Balansräkning (mnkr)

Delår
2018

Prognos
2018

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2 273,7
312,8

2 374,7
208,4

2 265,9
208,4

Summa tillgångar

2 586,5

2 583,1

2 474,3

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

860,6
1 568,9
157,0

837,3
1 569,0
176,8

773,3
1 520,0
181,0

S:a skulder & eget kapital 2 586,5

2 583,1

2 474,3

Mål för god ekonomisk hushållning

Helår
2017

Ekonomimål fram till år 2020 är att nå en stabil
ekonomisk tillväxt. Koncernen kommer dit genom
att;
• År 2020 ha en rörelsemarginal på 20 %
• År 2020 ha en årlig resultattillväxt på 5 %
• År 2020 ha ett positivt kassaflöde
• År 2020 ha en soliditet på 30 %
Koncernen mäter detta på årsbasis eftersom det
finns en säsongsvariation att ta hänsyn till.

Investeringar

MEDARBETARE

Koncernen har hittills under året investerat för 114
mnkr. Ingen enskild investering överstiger 25
mnkr. Prognosen för de totala investeringarna 2018
uppgår till budgeterade 260 mnkr.

Antalet tillsvidareanställda per sista augusti 2018
uppgår till 185 personer, av dessa är 13 personer
nyanställda. Arbetet med processer fortsätter för att
säkerställa att det finns gemensamma och
kvalitetssäkrade arbetssätt. En del i processarbetet
under våren har varit att ta fram en
bolagsgemensam affärsplan. I övrigt så är
kompetensförsörjningen en högaktuell fråga där
koncernen lägger mycket kraft och energi.
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Kopparstaden AB
Kopparstaden AB, ett bostadsbolag verksamt i
Falu kommun, är helägt av Falu Stadshus AB.
Bolaget ska tillhandahålla ett brett urval av
hyresrätter, bidra till Faluns tillväxt och till ett
gott samhälle. Detta ska uppfyllas med god
lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar
utan ägartillskott. Kopparstaden AB är
moderbolag till Kopparstaden Förvaltning AB och
Kopparstaden Surbrunnshagen AB. Verksamheten
i dotterbolagen begränsas till ägande av
kontorsfastighet på Ingarvet som hyrs av
moderbolaget respektive ägande av mark på
gamla regementsområdet.

Medarbetare
Sjukfrånvaron är lägre än föregående år, 5,58%
jämfört mot 5,77% föregående år.
Under perioden har 2 medarbetare gått i pension
och 2 stycken har gått till andra arbetsgivare.
Kopparstaden har anställt 4 stycken nya
medarbetare. En har varit inne som vikarie och har
nu fått fast anställning och de andra har rekryterats
för avslutade anställningar. Rekrytering av ny VD
är påbörjad. Det har även skett ett antal interna
förflyttningar mellan tjänster.
Under sommaren har Kopparstaden haft 45
sommarjobbare och 15 ungdomar som arbetat med
Gro Smart. För att bli aktuell i Gro Smart ska man
vara född 2002 och bo inom Kopparstadens
fastigheter. Dessa ungdomar arbetade under en 3
veckors period med bolagets hus och utemiljöer
och skaffade sig erfarenhet för att kommande år
kunna söka sommarjobb som bovärd.

Verksamhet – väsentliga händelser under
perioden
•

1/9 - 2018 var 12 lägenheter (10 lgh)
vakanta för direkt inflyttning, 57 stycken
(64 st) var spärrade för renovering och 25
st (8 st) användes till evakuering.

•

Antal förturer är 13 stycken (78) av de
förmedlade lägenheterna.

•

Försäljning av de 158 lägenheter i Korsnäs
och Hosjö är genomförd.

Resultaträkning (mnkr)

•

Kopparstaden har tecknat avtal med SBB
om att köpa byggrätt på Born i Falun.

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

Investeringar
Kopparstadens totala projektvolym för år 2018
ligger kvar på samma nivå som föregående år, 170
mnkr, exklusive nyproduktion.

Delår
2018

Prognos
2018

Helår
2017

295,4
-155,4
-48,8

442,0
-297,8
-73,2

462,5
-287,6
-72,1

Rörelseresultat

91,2

71,0

102,8

Finansnetto

65,8

53,7

151,1

157,0

124,7

253,9

Resultat e. finansnetto
Skatt

-13,8

Årets resultat

157,0

Balansräkning (mnkr)

Delår
2018

Arbetet har påbörjats med nybyggnation av 40
studentlägenheter i Bojsenburg, Jungfruvägen 27,
med beräknad inflyttning till höstterminen 2019.

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2 314,2
93,6

2 450,0
50,0

2 336,6
53,5

Summa tillgångar

2 407,8

2 500,0

2 390,1

Kopparstadens snickeri som tidigare var placerat
på Kvarnberget har flyttat till huvudkontoret på
Ingarvet. Invigning av lokalerna skedde i mitten av
maj.

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

801,0
1 440,0
166,8

900,0
1 490,0
110,0

793,3
1 440,0
156,8

S:a skulder & eget kapital 2 407,8

2 500,0

2 390,1

Nyproduktion av 89 lägenheter centralt i Falun,
Teatern, pågår och beräknas vara inflyttningsklart i
slutet av år 2019.

Under 2018 kommer delar av nuvarande
fordonspark att bytas ut mot rena elbilar.
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124,7
Prognos
2018

240,1
Helår
2017

Ekonomi
Driftnettot är bättre än budgeterat främst för att
den kostnadsförda delen av underhållet är lägre.
Kopparstaden redovisar ett bra resultat,
hyresbortfallet för skador och
ombyggnad/underhåll är högre än budgeterat,
främst genom att några ombyggnadsprojekt
försenats och att varje försening innebär att
lägenheter står utan betalande hyresgäster. De
totala intäkterna blev något lägre än budgeterat.
Försäljningen av lägenheter kommer att påverka
resultatet, både driftnettot samt de finansiella
kostnaderna, och detta har beaktats i budget och
prognos.
Pågående nyproduktion finansieras delvis av
försäljningen och kassaflödet, men kommer även
att innebära ökad extern finansiering.
Det totala resultatet blir bättre än budget främst då
vi erhåller en högre köpeskilling för de fastigheter
vi sålt jämfört med vår uppskattning i budge
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Kopparstaden Förvaltning
Bolaget är ett dotterbolag till Kopparstaden AB
och bedriver fastighetsförvaltning av fastigheten
Ingarvsvreten 3 som inrymmer Kopparstadens
huvudkontor.

Investeringar
Utbyggnad av Kopparstadens huvudkontor är
färdigställd. Investeringen är ännu ej
färdigreglerad, men prognosen är i linje med
investeringsbudget om 19,4 miljoner kronor.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

Mål för god ekonomisk hushållning

Bolaget har färdigställt utbyggnaden av
Kopparstadens huvudkontor inom fastigheten
Ingarvsvreten 3. Kopparstaden flyttade in med sin
byggserviceavdelning i utbyggnaden under maj
2018.

Styrelsen för bolaget har satt ett budgetmål
avseende ekonomiskt resultat som bolaget följer
utan väsentliga avvikelser.

MEDARBETARE

EKONOMI

Bolaget har ingen anställd personal.

Det ekonomiska utfallet för perioden följer det av
styrelsen uppsatta budgetmålet. Inga väsentliga
avvikelser från budget har skett.
delår
Resultaträkning (mnkr) 2018

Prognos
2018

Helår
2017

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

1,6
-0,4
-0,4

2,8
-0,6
-0,6

1,5
-0,4
-0,4

Rörelseresultat

0,8

1,6

0,7

-0,6

-1,0

-0,5

0,2

0,6

0,2

Finansnetto
Resultat e. finansnetto
Skatt
Årets resultat

Balansräkning (mnkr)

-0,1
0,2

Delår
2018

0,5

Prognos
2018

0,2

Helår
2017

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

33,3
4,5

33,4
0,2

24,9
5,1

Summa tillgångar

37,8

33,6

30,0

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

2,6

3,0

2,4

35,2

30,6

27,6

S:a skulder & eget kapital

37,8

33,6

30,0
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Kopparstaden Surbrunnshagen AB
Bolaget är ett helågt dotterbolag till Kopparstaden
AB och förvärvades av Klövern Henrik AB i
december 2017. Bolaget äger detaljplanerad mark
inom området Surbrunnshagen i Falun.

Investeringar
Pågående projekt för nyproduktion av bostäder.
Kopparstaden kommer efter fusionen att driva
projektet vidare.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

Mål för god ekonomisk hushållning
Bolaget bedriver ingen verksamhet och har inga
mål för ekonomisk styrning.

Bolaget har ansökt om fusion med moderbolaget
Kopparstaden AB. Fusionen beräknas genomföras
under september 2018.

MEDARBETARE
Bolaget har ingen anställd personal.

EKONOMI
Bolaget bedriver ingen verksamhet och har
därmed inga uppsatta ekonomiska mål.
delår
Resultaträkning (mnkr) 2018

Prognos
2018

Helår
2017

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

-

-

-

Rörelseresultat

-

-

-

Finansnetto

-

-

-

Resultat e. finansnetto

-

-

-

Skatt

-

-

-

Årets resultat

-

-

-

Delår
2018

Prognos
2018

Helår
2017

Balansräkning (mnkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

5,3

5,1

Summa tillgångar

5,3

5,1

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

0,1
5,2

0,1
5,0

S:a skulder & eget kapital

5,3

5,1
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Lugnet i Falun AB
Lugnet i Falun AB (Lufab) är ett helägt dotterbolag
till Falu Stadshus AB. Bolagets uppdrag är att äga,
förvalta och hyra ut fastigheter, anläggningar och
markområden inom Lugnetområdet i Falu
kommun. Bolaget har även ett utvecklingsuppdrag.

mediakostnader ligger i nivå med budget.
Finanskostnaderna ligger med anledning av lägre
räntekostnader, under budget med ca 1 mnkr.
Årsrognosen visar på ett överskott om cirka 1,4
mnkr jämfört med budget. Prognostiserat utfall är
2,2 mnkr att jämföra med budgeterat 0,8 mnkr. Ett
beräknat ökat resultat för helåret beror på lägre
kostnader men till viss del även på ökade intäkter.
Rörelsekostnader bedöms uppgå till 36,3 mnkr
vilket är 0,6 mnkr över budgeterat om 35,7 mnkr.
Finanskostnader bedöms uppgå till cirka 7,2
mnkr, att jämföra med budgeterat om 8,8 mnkr.

VERKSAMHET
Bolagets verksamhet bygger på att med idrott,
folkhälsa, utbildning och hållbarhet som
fokusområden utveckla, äga och förvalta hållbara
och innovativa fastighetslösningar på Lugnet.
Bolagets vision är att utveckla Lugnet till
möjligheternas arena med en dynamisk och
inspirerande mötesplats, arena och stadsdel för ”ett
större Falun”.
För att stärka Lugnet och Falun som besöksmål och
göra platsen än mer attraktiv för befintliga och nya
målgrupper vill Lufab;
- Erbjuda innovativa och inspirerande
miljöer och koncept för event, möten och
konferenser.
- Utveckla Lugnet, med flexibla faciliteter
och miljöer som grund, till ett centrum för
produkt- och tjänsteutveckling inom idrott,
hälsa och hållbarhet.
- Utveckla Lugnet till en stadsdel att bo,
leva, idrotta och verka i.
Bolagets största hyresgäst är Falu kommun som i
sin tur hyr ut lokaler och arenor till
idrottsföreningar samt evenemang. Falu kommun
hyr
idag
största
delen
av
befintligt
fastighetsbestånd och står samtidigt för största
delen
av
bolagets
hyresintäkter,
enligt
hyressättning
som
sker
enligt
självkostnadsprincipen. Ett antal kommersiella
hyresgäster hyr lokaler av bolaget till
marknadshyresprissättning.

Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat e. finansnetto

Tertial 2
2018

Prognos
2018

Helår
2017

41,3
-24,9
-10,0

62,1
-36,3
-16,0

61,0
-35,8
-14,8

6,4

9,8

10,4

-4,8

-7,2

-8,6

1,6

2,6

1,8

Bokslutsdispostioner
Skatt
Årets resultat

1,6

-0,4
2,2

-0,4
0,8

Tertial 2
2018

Prognos
2018

Helår
2017

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

402,6
14,1

398,0
19,0

405,8
5,2

Summa tillgångar

416,7

417,0

411,0

Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder

6,9
1,1
400,0

7,5
1,1
400,0

5,3
1,0
380,0

8,7

8,4

24,7

S:a skulder & eget kapital 416,7

417,0

411,0

Balansräkning (mnkr)

Kortfristiga skulder

EKONOMI

-0,6

INVESTERINGAR

Utfallet för tertial 2 visar på ett positivt resultat
om 1,6 mnkr. I jämförelse med budget ger det en
positiv avvikelse på 2,0 mnkr. Det förbättrade
resultatet beror till största del på lägre kostnader
än budgeterat. Ökade hyresintäkter, ersättningar
från hyresgäster och övrig försäljning gör att
intäkterna överstiger budget med cirka 0,6 mnkr.

Investeringar under perioden uppgår till 6,8 mnkr.

UTVECKLING/FRAMTID
Som en viktig del i utvecklingsarbetet gör bolaget
en satsning för att vidareutveckla ett koncept som
initialt bygger på att utveckla event-, mötes- och
konferensmiljön.

Rörelsekostnaderna under perioden om 24,9 mnkr
är något lägre än budgeterat. Utfall på
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Med bolagets lokaler/faciliteter och miljöer som
grund, och med andra produkter och tjänster på
Lugnet, utveckla, konceptifiera/paketera samt
koordinera befintliga och nya koncept för olika
former av event/möten och aktiviteter för att
därigenom öka besöksanledningarna till Lugnet.

Simhallsprojektet har, utifrån den
avsiktsförklaring som tecknats mellan Lugnet i
Falun AB och Falu kommun, handlat om
säkerställande av beslutsunderlag inför
kommunfullmäktiges kommande beslut.
Upphandling av entreprenad pågår för att arbeta
fram ett konkret förslag på lokallösning och
rättvisande kalkylunderlag.

För utvecklingen av Lugnetområdet behövs en
förändring av detaljplanen med prioriterat fokus
på de centrala delarna, utveckling av ny simhall
med kompletterande kommersiella funktioner och
etappvis kommersialisering/fastighetsutveckling
av nationalarenan (”hästskon”). En förutsättning
för centrumbildning, att knyta samman olika
arenor och stärka Lugnet som plats, är en
omarbetad detaljplan. Ansökan om planbesked är
inlämnat och behovet av en smidig process är
stort.

Under perioden har stort fokus legat på
rekrytering av projektledare, ekonomiansvarig
samt förstärkning av organisationen med
marknads- och
försäljningsfunktion/verksamhetsutvecklare.

72

Räddningstjänsten Dala Mitt
till kommunerna Älvdalen, Leksand och
Malung-Sälen.

Mål
I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner
skall olyckorna över tid minska. Räddningstjänst
Dala Mitt (framöver förkortat RDM) har en
ledarroll i att utveckla arbetet mot ett tryggare
samhälle och samarbetar därför med
medlemmarna. Genom flexibla styrdokument och
arbetsprocesser skall mesta möjliga koncernnytta
och effektivitet eftersträvas.
Det olycksförebyggande arbetet inriktas främst
mot att förebygga bränder varvid
olycksutredningar ges särskild uppmärksamhet.
Erfarenheter, kunskaper och färdigheter i andra
sammanhang nyttjas också i samarbetet med
medlemmarna och andra organisationer för att
främja en säkrare miljö för de flickor och pojkar,
kvinnor och män som vistas i kommunerna.
Det skadeavhjälpande arbetet fokuseras mot ett
minskat lidande för de drabbade samt för att
minska skadornas omfattning på egendom och
miljö. Detta sker bland annat genom effektivare
räddningsinsatser, kortare insatstider och bättre
ledning av räddningsarbetet. Särskild vikt läggs
vid att efter olyckor låta erfarenhetsåterföring
bidra till bättre och annorlunda övningar för
effektivare framtida räddningsinsatser.

•

Förberedelserna för att räddningstjänsten i
Ludvika ska införlivas i
Räddningstjänsten Dala Mitt har medfört
ett omfattande arbete för många av
Räddningstjänsten Dala Mitts anställda.

•

Genomförande av grundutbildning för
räddningstjänst i beredskap (GRIB) vid
Bysjöns UtbildningsCenter där
Räddningstjänsten Dala Mitt kommer att
vara en av utbildarna för den nya
brandmannautbildningen.

•

De största investeringarna under 2018 har
varit en släckbil och en tankbil. Dessa är
beställda, men ännu ej levererade. Ett av
de större pågående arbetena under året har
varit investeringarna i Bysjöns
övningsområde i Borlänge inför GRIButbildningarna.

VERKSAMHET
Räddningstjänsten Dala Mitt bedriver
förebyggande brandskyddsverksamhet i form av
utbildning och information samt skadeavhjälpande
utryckningsverksamhet om olyckan är framme.

Olycksfrekvensen mäts i relation till invånarantal
och andra omständigheter som kan påverka
förutsättningarna att nå målet. Samhällseffekterna
av RDM:s och medlemmarnas gemensamma
arbete mäts och sätts även i relation till olyckornas
omfattning, komplexitet och dess kostnader.

•

Trenden för räddningstjänst i stort är att
det i samhället finns ett ökat intresse för
skydd och säkerhet och därmed också för
brandskydd.

•

Inom utbildningsområdet har det tidigare
funnits en ökande konkurrens från olika
privata aktörer. Under de två senaste åren
har trenden vänt och Räddningstjänsten
Dala Mitt har börjat återta positionen som
brandskyddsutbildare.

•

Det främsta nya uppdraget är att
Räddningstjänsten Dala Mitt vunnit
upphandlingen som GRIB-utbildare för
MSB.

•

Totala omsättningen för räddningstjänst
som omfattar både förebyggande
verksamhet och utryckningsverksamhet
uppgick under 2017 till 118 mnkr fördelat
på verksamhetsintäkter (12,1 mnkr) och
anslag (106,0 mnkr).

Falu kommuns andel av räddningstjänstförbundet
Räddningstjänsten Dala Mitt är 44,2%

Väsentliga händelser under året
2018 års första två tertial har för
Räddningstjänsten Dala Mitt framförallt präglats
av tre arbetsintensiva aktiviteter:
•

Arbetet med att förhindra och begränsa
skador vid vårfloden under april och maj.

•

Den gigantiska arbetsinsatsen vid
sommarens alla skogsbränder både inom
Räddningstjänsten Dala Mitts
verksamhetsområde och som insatshjälp
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EKONOMI

MÅLUPPFÖLJNING

Räddningstjänstförbundet redovisar ett preliminärt
underskott om 4,7 mnkr. Det är i huvudsak
kostnader i samband med sommarens
skogsbränder som är orsaken till underskottet. En
stor del av kostnaderna kommer att ersättas av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och de kommuner där insatserna pågått.
Det har även varit en stor mängd skogsbränder i
Räddningstjänsten Dala Mitts
verksamhetsområde. Arbetet med att förebygga
och begränsa skadorna vid vårfloden 2018 krävde
kostnadsdrivande åtgärder. Ökade kostnader
efterkonflikten år 2017 avseende avtalet för
räddningstjänst i beredskap (RIB) uppgår till 0,8
mnkr för årets två första tertial.

Totalt antal olyckor uppgick under år 2018 till
2 836 inom Räddningstjänsten Dala Mitts
verksamhetsområde jämfört med 2 426 för 2017.
Målet för antalet tillsyner har inte uppfyllts på
grund av vakanser.

Resultaträkning (mnkr)

201808

2017

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

7,8
-80,4
-4,1

12,1
-113,3
-5,9

Rörelseresultat

-76,7

-107,1

Anslag

72,3

106

Finansnetto

-0,3

-0,7

Årets resultat

-4,7

-1,8

Balansräkning (mnkr)

201808

2017

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

45,7
22,1

42,5
36,6

Summa tillgångar

67,8

79,1

Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder

1,8
48,9
17,1

3,0
44,9
31,2

S:a skulder & eget kapital

67,8

79,1

UTVECKLING/FRAMTID
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•

Den stora utvecklingen i närtid är att
införliva Ludvikas räddningstjänst i
Räddningstjänsten Dala Mitt.

•

Införandet av ny ledningsorganisation är
en förutsättning för ett framtida
fungerande räddningssystem

•

Ett nytt ledningssystem kommer att
innebära ett mera omfattande samarbete
inom Dalarnas Län och ge möjligheter till
samarbete över länsgränsen mot
Gävleborgs län.

Bilaga 1 Uppföljning av indikatorer till resultatmålen
Läsanvisning
Denna bilaga innehåller uppföljning av indikatorerna som ska mäta måluppfyllelsen av resultatmålen.
Följande symboler används vid uppföljningen:
Bedömning:

Utfallet uppnår målnivån
Utfallet avviker smärre från målnivån
Utfallet har en större avvikelse jämfört med målnivån
Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med förra mätningen, dvs om resultatet blivit
bättre eller sämre. För vissa indikatorer där målet är att något ska minska, till exempel när det gäller
arbetslöshet eller antalet anmälda brott, innebär det att pilen pekar uppåt – även om den visar en
försämring – när utfallssiffran har ökat.
Om bedömning och trend visar
budget 2018-2020.

och

, innebär det att ingen mätning skett sedan årsplan med

Trygghet och välfärd
RESULTATMÅL

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål
2018

A 1.2 Kunds
möjlighet att
påverka sin vardag
Vård och
omsorgsboende

Kunds möjlighet att påverka
sin vardag och att
personalen tar hänsyn till
deras behov ska öka.

Alla

82,0%

85,0%

A 1.3 Kunds
upplevelser - Vård
och omsorgsboende

Kunds upplevelse av att
personalen har tillräckligt
med tid till att utföra sitt
arbete ska öka.

Alla

77,0%

80,0%

A 1.4
Personalkontinuitet

Antal individer ur
personalen som en boende
möter under 14 dagar ska
minska.

Alla

18

15

A 1.5 Kunds
upplevelser Ordinärt boende

Kunds upplevelse av att
personalen har tillräckligt
med tid till att utföra sitt
arbete ska öka.

Alla

92,0%

92,0%
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Bedömning

Trend

A 1.7 Kunds
möjlighet att
påverka sin vardag
Ordinärt boende

Kunds möjlighet att påverka
sin vardag och att
personalen tar hänsyn till
deras behov ska öka.

Alla

94,0%

A 1.14 Total
sjukfrånvaro i
procent av ordinarie
arbetstid ska
minska.

Den totala
sjukfrånvarotiden,
ackumulerad under året,
som andel (%) av den
tillgängliga ordinarie
arbetstiden. Avser samtlig
kommunalt anställd
personal. Avser den
obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen.
Källa: SKL.

Alla

7,4%

Kvinnor

8,2%

Män

5,1%

95,0%

Kommentar:
Senaste möjliga månad för mätning är per den 31 juli. Sifforna gäller därav för denna period.

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottsförebyggande arbete
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

A 2.1 Antal
anmälda
brott per 100
000 invånare

A 2.2
Skadegörelse

Kön

Utfall

Mål 2018

Antalet anmälda
brott i Falun ska
vara bland de tre
lägsta av landets
kommuner med
mellan 50 000-70
000 invånare år
2019

7 831

8 300

Kostnader för
reparation och
underhåll på
kommunala objekt
som följd av
skadegörelse ska
minska.

121

Bedömning

Trend

Kommentar:
Antalet skadeärenden hittills i år är 121 att jämföras med 114 stycken samma tid 2017. Sommaren började med
mer oro på flera skolor än tidigare år. Vaktbolag och FRG (Frivilliga resursgruppen) har varit ronderat och det
är nu lugnare.
A 2.3
Uppföljning
av ogiltig
frånvaro

Andel elever som
har olovlig
frånvaro skall
minska.

-

76

0,0%

Kommentar:
Nyckeltalet är ännu inte uppdaterat för 2018. 2017: 19%
A 2.4dgr
Andel i åk8
grundskola
som ej
brukat
dopning
under det
senaste året

Andelen unga som
svarat nej på
frågorna om de
någon gång använt
doping ska 2018
vara fler än 2015

Alla

95,2%

Kvinnor

95,8%

Män

95,8%

A 2.4ngr
Andel i åk 8
grundskola
som ej
brukat
narkotika
under det
senaste året

Andelen unga som
svarat nej på
frågorna om de
någon gång använt
narkotika ska 2018
vara fler än 2015

Alla

96,0%

Kvinnor

98,6%

Män

94,6%

A 2.4dgy
Andel i åk2
gymnasiet
som ej
brukat
dopning
under det
senaste året

Andelen unga som
svarat nej på
frågorna om de
någon gång använt
doping ska 2018
vara fler än 2015

Alla

98,0%

Kvinnor

99,3%

Män

96,4%

A 2.4ngy
Andel i åk2
gymnasiet
som ej
brukat
narkotika
under det
senaste året

Andelen unga som
svarat nej på
frågorna om de
någon gång använt
narkotika ska 2018
vara fler än 2015

Alla

85,7%

Kvinnor

88,4%

Män

83,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

A 3.1 Antal barn
per årsanställd i
förskolan

Antal barn per
årsanställd i
förskolan skall
minska.

Kön

Utfall

Mål 2018

-

5,50

Kommentar:
Nyckeltalet (Kolada) är ännu inte uppdaterat för 2018. 2017: 5,60 2016: 5,59.

77

Bedömning

Trend

A 3.2 Behörighet
till gymnasieskolan

Andel elever med
behörighet till
gymnasiestudier
ska öka.

Alla

-

Kvinnor

-

Män

-

94,9%

Kommentar:
Nyckeltalet (Kolada) är ännu inte uppdaterat för 2018. 2017: 84,3% 2016: 86,2%. Kvinnor 2017: 85,3% 2016:
89,8%. Män: 2017: 83,5% 2016: 82,8%
A 3.3
Gymnasieelever
med avslutad
utbildning

Andel elever med
gymnasieexamen
efter avslutad
utbildning ska öka

Alla

-

Kvinnor

-

Män

-

90,4%

Kommentar:
Nyckeltalet (Kolada) är ännu inte uppdaterat för 2018. 2017: 82,9% 2016: 80,8%. Kvinnor: 2017: 84,6%.
2016: 79,7%. Män: 2017: 81,3% 2016: 81,8%
A 3.4 Elevers
upplevda hälsa

Alla elever skall
uppge att de
känner sig trygga
i skolan

Alla

95,0%

97,0%

Män

95,0%

97,5%

Kvinnor

92,0%

96,0%

Kommentar:
2017: 95% 2016: 94%
Elevers upplevda hälsa indikeras bland annat av elevens bedömning av trygghet i skolan i årskurs 8. Målet är
att 100% av alla elever skall känna sig trygga i skolan. Andelen elever som svarar positivt på frågan "Jag
känner mig trygg i skolan" i årlig anonym elevenkät är 92,9%, vilket är 2,1% lägre jämfört med föregående år.
2017: 98,0% 2016: 95%. Andelen pojkar som svarat positivt på frågan "jag känner mig trygg i skolan" har
minskat med 2,3% jämfört med 2017.
2017: 92% 2016: 92%. Andelen flickor som svarat positivt på frågan "jag känner mig trygg i skolan" har
minskat något med 0,4% jämfört med 2017.
A 3.5 Ökad
måluppfyllelse i
förskolan

Samtliga
enkätfrågor skall
ha en
genomsnittlig
kvalitetspoäng
över 2.0.

Alla

100,0%

100,0%

Kommentar:
Förskolans bedömning av måluppfyllelse sker genom en självskattningsenkät baserat på förskolans läroplan.
Självskattningsenkäten genomförs i samband med ett årsövergripande arbete kring läroplanen och varje fråga
utvärderas utifrån en rad parametrar.
A 3.5a Barn och
Unga 0-20 år
behovsprövad
öppenvård

Barn och Unga 020 år med
individuellt
behovsprövad
öppenvård, andel

Alla

74,9%

78

av barn och unga
med insats (%)

Kommentar:
A3.5a. A 3.6 och A 3.7 uppdateras inte vid delår. Utfallen inom socialnämnden kan ses som ett resultat av hur
samhället som helhet fungerar. Ju bättre samhällets förmåga är att möta upp behoven hos barn och familjer i
ett tidigt skede, desto färre får behov av socialtjänstens biståndsinsatser. Här blir det således särskilt viktigt att
andra aktörer fullföljer sitt uppdrag samt att samverkan med socialtjänsten kring tidiga insatser fungerar.
A 3.6 Vårddygn
familjehem
antal/inv

Vårddygn i
familjehem,
antal/inv 0-20 år

Alla

2,24

A 3.7 Vårddygn
institutionsvård 020

Vårddygn i
institutionsvård.
antal/inv 0-20 år

Alla

0,63

Alla

59,6%

Kvinnor

66,2%

Män

51,3%

Alla

17,30

A 3.8 Andel unga
som ökar sitt
samhällsengagemang (%)
A 3.9 Barn per
avdelning,
kommunala
förskolan

Barn per
avdelning i
kommunala
förskolan enl
Skolverkets
jämförelsetal.

62,0%

17,30

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål
2018

A 4.1
Handläggningstid
för
försörjningsstöd

Handläggningstid för
att få försörjningsstöd
ska minska

Alla

7

12

Bedömning

Trend

Kommentar: Värdet avser 2017. Handläggningstiden är på en acceptabel nivå och har inga tendenser att öka.
A 4.2 Andel till
egen försörjning

Andel med
försörjningsstöd som
efter
arbetsmarknadsinsats
når egen försörjning
(arbete eller studier)
ska öka

Alla

79

42,0%

Kommentar:
En klar förbättring jämfört med resultatet för 2017. Vi har ca 80 personer i kommunala
arbetsmarknadsanställningar, vilket borde ses som steget före reguljärt arbete. Vissa av våra inskrivna arbetar
också deltid. Resterande 58% har gått vidare till andra aktiviteter då t.ex. missbruk upptäckts, man har
upptäckt att annan insats behövs eller att flytt skett från kommunen.
A 4.3 Andel
hushåll med
försörjningsstöd

Ska lyda: Andelen
invånare som uppbär
ekonomiskt bistånd ska
minska

Alla

5,1%

4,6%

A 4.4 Andel barn
och unga som ingår
i familjer med
ekonomiskt bistånd

Formulering enligt
Kolada: Barn i
befolkningen som
ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd,
andel (%) ska minska

Alla

8,6%

7,5%

A 4.5 Ungdomar
som etablerade på
arbetsmarknaden

Andelen ungdomar
som är etablerade på
arbetsmarknaden 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun ska öka

Alla

30,5%

Kommentar:
Serviceförvaltningen erbjuder årligen platser till ungdomar inom ramen för Falu kommuns program "
Ferieplatser". Vi har även i ett nära samarbete med Arbetsmarknads- och integrationskontoret gällande
praktikplatser för deras olika ungdomsprojekt.
A 4.6 Vuxna
biståndstagare
mycket långvarigt
bistånd

Vuxna
biståndsmottagare med
mycket långvarigt
ekonomiskt bistånd,
andel (%)

Alla

80

24,3%

22,5%

Näringsliv och arbetsmarknad
RESULTATMÅL

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål
2018

B 1.1 NöjdKund-Index för
företagsklimat

Nöjd-Kund-Index för
företagsklimat ska
vara bättre än det
nationella
medelvärdet.
SKLs kundenkät
Insikt, skala 1-100.
NKI totalt inom
myndighetsområden:
brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelse, miljöoch hälsoskydd och
serveringstillstånd.

73,0

72,0

3,2

4,0

3,15

4,0

3,6

5,0

Kommentar: Utfall gäller för 2017.
B 1.2.a
Tjänstemäns
attityd till
företagande

Tjänstemäns attityd till
företagande ska
förbättras.
Svenskt näringslivs
attitydundersökning,
skala 1-6.

Kommentar: Utfall gäller för 2017.
B 1.2.b
Politikers
attityd till
företagande

Politikers attityd till
företagande ska
förbättras.
Svenskt näringslivs
attitydundersökning,
skala 1-6.

Kommentar: Utfall gäller för 2017.
B 1.2.c Skolans
attityd till
företagande

Skolans attityd till
företagande ska
förbättras.
Svenskt näringslivs
attitydundersökning,
skala 1-6.

Kommentar: Utfall gäller för 2017.

81

Bedömning

Trend

B 1.3
Kommunens
information till
företagen

Målnivå: Ökande

2,80

B 1.4 Dialog
mellan
företagen och
kommunen

Dialog mellan
företagen och
kommunens politiker
och tjänstemän.
Ökande

2,90

B 1.5 Antal
nyregistrerade
företag i
kommunen
(antal/1000
inv.)

Antalet nyregistrerade
företag i kommunen
ska öka

7,3

7,5

Kommentar: Utfall gäller för 2017.

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål
2018

B 2.1 Antal företag
som lämnar anbud
vid upphandling

Antal företag som lämnar
anbud vid upphandling
ska öka. Genomsnittet
ska vara fler än 4. Idag
ligger genomsnittet på
3,5.

4

4

B 2.2 Andelen
upphandlingar som
innehåller sociala
hänsyn

Social hänsyn ska öka
och finnas med i 30 % av
tjänsteupphandlingarna

36,0%

30,0%

Bedömning

Trend

Kommentar:
Påverkansarbete pågår för att vid varje upphandlingstillfälle undersöka om sociala företag kan användas.
B 2.3 Förtroendet för
kommunen som
upphandlande
myndighet

Ska öka

2,33

82

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Kön

B 3.1 Andel unga
som haft praktik
eller feriejobb

Andelen unga i
grund- och
gymnasieskola
som har haft
feriejobb eller
praktik ska öka

Alla

Utfall

Mål 2018

Bedömning

Trend

Kommentar: Nyckeltalet är ännu inte uppdaterat för 2018. 2017: 3,4% 2016: 3,7%
B 3.2 Antalet
feriejobb och
praktikplatser i
kommunens
organisation

Ska öka

Alla

316

360

Kommentar:
2018 = 492 sommarjobb inkl. föreningarnas sommarjobb där AIK finansierar 3000 kr/sommarjobbare. AIK
har inget bra sätt att mäta antalet praktikplatser. Mål 2018-2019 har den största ökningen inom praktikplatser
och feriejobben är oförändrade. För 2020-2021 så bedöms inte praktikplatserna behövas i samma utsträckning
som tidigare. Även andra förvaltningar erbjudit praktikplatser och feriejobb under perioden.
B 3.3 Andelen
personer som står
utanför
arbetsmarknaden

Arbetslösheten i
kommunen ska
minska

Alla

6,0%

Kommentar:
Arbetsförmedlingens mätningar som vi enbart kan påverka till viss mån när de beställer arbetsträning eller
extratjänster av oss.
B 3.4 Andelen
utrikesfödda i
studier eller arbete

Ska öka

Alla

24,0%

Kommentar: Mäter andelen som går ur etableringen.

83

Hållbar utveckling/Miljö
RESULTATMÅL

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

C 1.1 Utsläpp
växthusgaser (ton
CO2-ekv/år)

Utsläppen av
växthusgaser har år 2020
minskat med 60% sedan
1990

160 983

Mål
2018

Bedömning

Trend

Kommentar:
Utfall gäller 2015 och målet gäller år 2020. Vi kommer inte att klara målsättningen är att minska CO2utsläppen med 60% mot 1990 års nivå tom 2020. Det innebär att utsläppet av växthusgaser i Falu kommuns
geografiska område ska ner till 93942 ton CO2-ekv/år 2020. Om vi reviderar målet i linje med det nationella
målet att minska utsläppen med 85% mot 1990 års nivå tom 2045 så skulle det innebära att vi årligen skulle
behöva minska utsläppen med 4192 ton CO2-ekv/år.
C 1.2
Energianvändning per
invånare (MWh/inv)

Energianvändningen har
år 2020 minskat med 20
% jämfört med
medelvärdet för åren
2001-2005

32,00

Kommentar: Senaste utfall från 2016.

Falun värnar om biologisk mångfald
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

C 2.2 Antal
långsiktigt
bevarade
värdefulla
naturområden

Minst ett
särskilt
värdefullt
naturområde per
år har under
perioden 20142020 långsiktigt
bevarats

0

1

Bedömning

Trend

Kommentar:
Beslut om naturreservatet Stabergs ö planeras att tas i kommunfullmäktige före årsskiftet. Då uppfylls målet.

C 2.3 Andel
ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet (%)

De kommunala
kökens inköp av
ekologiska
varor är år 2020
minst 40 %

28,6%

84

Kommentar:
Kostavdelningen arbetar löpande med menyplanering och styrning av livsmedel för att nå kommunens mål.

Falun präglas av goda livsmiljöer
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål
2018

C 3.2 Antal
undersökta områden i
riskklass 1 och 2 (exkl.
gruvavfall)

Alla nedlagda deponier och
förorenade områden i
riskklass 1 och 2, exkl.
områden med gruvavfall, är
år 2020 undersökta

13

26

Bedömning

Trend

Kommentar:
För ett riskklass 2 område, "Strandvägen" är ansvarsutredning och ansökan om statliga bidrag för sanering
framtagna under våren.
C 3.3 Mängden kärloch grovavfall (kg/inv)

Mängden kärl- och grovavfall
är år 2020 maximalt 300 kg
per invånare och år

415

Kommentar:
Kärl- och grovavfall exklusive insamlat förpackningar och returpapper. Utfallet gäller för 2017.
C 3.4 Utbyggda VAsaneringsområden
enligt plan

Utbyggnaden av vatten- och
avloppsnätet har under
perioden 2014-2020 skett för
minst ett saneringsområde
per år

0

1

Kommentar: Det är 1 område varje år som undersöks enligt VA-planen.
C 3.5 Hur ser
medborgarna på
Falun som en plats att
bo och leva på?

SCB medborgarundersökning
- Nöjd-Medborgar-Index
Ökande trend under närmaste
5-års period.

Falun tar vara på sina kulturmiljöer
Inga indikatorer på resultatmålet.

85

63,0

Samhällsplanering och infrastruktur
RESULTATMÅL

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

D 1.1 Antal nya
bostäder per år

Målnivå:
Minst 300
bostäder per
år

279

200

Bedömning

Trend

Kommentar:
Utfall 279 st (209 flerbostadshus och 70 småhus) avser helåret 2017. Ökning jmf med 2016, då 203 (117
flerbostadshus och 86 småhus) bostäder tillkom. Nytt mål för de kommande fyra året är 300 bostäder per år.
D 1.3 Det årliga
tillskottet av
antalet
byggrätter för
bostäder i
lagakraftvunna
detaljplaner
(planberedskap)

Antal nya
byggrätter

20

250

Kommentar:
Under 2018 har endast 20 nya bostäder (byggrätter) tillskapats i laga kraftvunna detaljplaner. Det är inte
möjligt att uppnå målet om 250 nya byggrätter i laga kraftvunna detaljplaner under 2018 eftersom det inte
finns tillräckligt många andra detaljplaner som hunnit så långt i processen att de hinner antas under året.

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

D 2.3 Avstånd
från bostad till
förskola och
grundskolan
lägre årskurser

Ej preciserad.
Vilket avstånd
avses?

D 2.4 Andel
som får svar
på e-post inom
två dagar, (%)

Ska öka

81,0%

90,0%

D 2.5 Andel
som tar
kontakt med
kommunen via
telefon som får
ett direkt svar

Ska öka

35,0%

60,0%

86

Bedömning

Trend

på en enkel
fråga, (%)
D 2.6 Andel
som upplever
ett gott
bemötande vid
kontakt med
kommunen

Ska öka

88,0%

80,0%

D 2.11
Nöjdheten med
möjligheterna
till inflytande

Nöjdheten
med
möjligheterna
till inflytande i
kommunen
(betygsindex)
ska vara högre
i jämförelse
med
kommuner i
samma
storleksklass.

0,0

40,0

Kommentar:
De försämrade resultatet för indikatorerna D 2.4 svar inom 2 dagar och D 2.5 enkel fråga tros bero på att vi
har beslutat att förvaltningarna har 3-5 dagar på sig för ärendeåterkoppling till kund i samband med
kontaktcenters (KC) införande och att KCs medarbetare är generalister och ej specialisthandläggare.
Utfallet på indikator D 2.6 bemötande avser 2015 och utfallet på indikator D 2.11 nöjdhet till inflytande avser
2016.

Falu kommun har goda kommunikationer
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

C 1.5.a Resor med
Dalatrafik Tätort
(antal
påstigningar)

Det hållbara resandet har
ökat: Antalet resor med
buss har ökat med 20 %
under perioden 2014-2020

1 706 000

Mål 2018

Bedömning

Trend

Kommentar:
Avser halvårsskiftet. Trenden är att resandet har ökat med 9% under första halvåret på de sträckor som
indikatorn avser.
D 3.1 Andel
hushåll som har
tillgång till
bredband med
minst 100 MB/s

Målnivå: Minst 90% år
2020

82,0%

D 3.2.1
Utbyggnad av
huvudcykelstråk
(meter/år)

Utbyggnad av
huvudcykelstråk enligt
cykelplanen

0

0

87

Kommentar:
Det har byggts 145 m av totala sträckan 1045 m vilket motsvarar 14%. Målet på 47% kommer inte att uppnås
2018 eftersom sträckan längs Stigaregatan från Myntgatan upp till Coop inte hinner byggas i år. Efter det
återstår också länken från Östra Hamngatan tom korsningen mellan Trotzgatan och Svärdsjögatan för att hela
sträckan ska vara utbyggd.
D 3.6 Nöjdheten
med
möjligheterna till
att använda
kollektivtrafiken
för resor

SCB
medborgarundersökning Nöjd-Region-Index.
Betygskala 1-10

0,0

D 3.8 Nöjdheten
med
möjligheterna till
att enkelt kunna
transportera sig
med bil

SCB
medborgarundersökning Nöjd-Region-Index.
Betygskala 1-10

0,0

7,0

Kommentar: Utfall för 2018 kommer i december

Falun består av levande, trygga tätorter
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål
2018

D 4.3 Hur
trygga känner
sig
medborgarna i
kommunen?

Målnivå: Ökande. Senaste
mätning 2016. Mätning
2015: värde 63

Alla

61

65

Kommentar: Indikatorn D 4.3 följs upp vid helår 2018. Utfallet avser 2017.
D 4.7
Nöjdheten
med
renhållning av
parker och
allmänna
platser

SCB
medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index

Alla

0,0

Kommentar: Utfall för 2018 kommer i december.

88

7,5

Bedömning

Trend

Finansiella mål
RESULTATMÅL

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning.
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

F 1.1 Årets
resultat % av
skatter och
utjämning

Kommunens resultat ska
uppgå till minst 2% av
skatteintäkter och
kommunalekonomisk
utjämning

4,7%

2,0%

Bedömning

Trend

Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0% år 2019.
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

F 2.1 Soliditet, inkl
ansvarförbindelse, ska
vara positiv

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

4,8%

-5,0%

Bedömning

Trend

Självfinansieringsgraden, under en 5-årsperiod, ska vara minst 95%.
INDIKATOR
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål
2018

F 3.1
Självfinansieringsgraden

Självfinansieringsgraden av
investeringar ska, under en
5-årsperiod, vara minst
95%.

100,0%

95,0%

89

Bedömning

Trend

