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FÖRORD – KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
Falu kommun är en attraktiv boendekommun som under en rad av år har haft en stark befolknings-

tillväxt. Det har resulterat i fler barn i våra förskolor och skolor, fler som arbetar och fler som 

föredrar att bo i Falu kommun efter pensioneringen. När befolkningen växer skapas ekonomisk 

tillväxt men också goda förutsättningar för kompetensförsörjning till såväl företagen som till 

offentlig sektor. Det blir en positiv spiral.  

Mycket pekar på att befolkningsökningen dämpas i landet som helhet under åren som kommer. Det 

påverkar också Falun. Under de kommande åren kommer det därför att bli ännu viktigare att 

utveckla de goda levnadsförutsättningar som finns i Falu kommun för att skapa en positiv 

utveckling i kommunen. Det gäller såväl i tätorten som på landsbygden, där serviceorterna är 

viktiga som lokala centrum för utveckling. 

Samtidigt innebär de senaste årens befolkningstillväxt att fler behöver tillgång till kommunens 

tjänster i form av förskola, skola och äldreomsorg. Det finns också de som av olika skäl har svårt 

att komma in på arbetsmarknaden och som därför är i behov av olika former av stöd. Kommunens 

uppdrag är både att skapa förutsättningar för utveckling, och att finnas där för oss när det behövs, 

på olika sätt i livets olika skeden. 

Falualliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet, 

lägger fram en budget inför 2021 som innehåller stora satsningar på kärnverksamheterna. Det är en 

budget som är offensiv och reforminriktad trots det osäkra läget i omvärlden. Det är en budget som 

skapar förutsättningar för Falun att fortsätta växa. Falu kommun är en trygg plats där även 

människor kan växa. Det är en plats där stad och land ständigt finns nära, en plats med ett rikt 

utbud av handel, kultur, natur och fritidsaktiviteter. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Tillsammans 

bygger vi ett samhälle där grunden är hållbarhet inom alla områden. 

För oss är det viktigt att sätta människan och individens frihet och behov i centrum. Att skapa 

förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet till egen försörjning.  

Coronapandemin och en kraftig ekonomisk inbromsning under 2020 har gjort den närmaste 

framtiden osäker. Men det betyder inte att vi ska avvakta och förhålla oss passiva. Tvärtom är det 

nödvändigt att på alla sätt som står till förfogande arbeta med att säkra kommunens 

kärnverksamheter samtidigt som vi skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det är dock 

nödvändigt att vara uppmärksamma på förändringar i omvärlden, och vidta de åtgärder som krävs 

när förutsättningarna ändras. 

Vi budgeterar för ett resultat på 1,0 procent under 2021. Till detta kommer en reserv för att 

hantera osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen på 32 miljoner kronor. 

 

Joakim Storck (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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INLEDNING 

Politik för en unik tid 

Falualliansens budget för 2021 skapar förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen i 

att antalet äldre, barn och unga ökar snabbare än antalet personer i yrkesför ålder. Detta samtidigt 

som det är nödvändigt att hantera den ekonomiska avmattning och osäkerhet som är en följd av den 

pågående Coronapandemin. 

Förutsättningarna inför 2021 är mycket speciella. Högkonjunkturen som har präglat 2010-talet 

visade redan för ett år sedan tydliga tecken på att ha övergått i en period av lägre tillväxt. 

Coronapandemin innebar att avmattningen övergick i en kraftig global inbromsning för ekonomin 

med dramatiska effekter på produktion och sysselsättning. Hösten innebar en återhämtning och 

även om osäkerheten är stor så ser det ut som om ekonomin fortsätter förbättras men utan att nå till 

samma snabba tillväxt som innan pandemin. Detta kompenseras till viss del av att regering och 

riksdag har beslutat om stora pandemirelaterade tillskott till kommunerna med både tillfälliga och 

permanenta tillskott under 2021 och framåt.  

Falu kommun har haft en snabb befolkningstillväxt under flera år men utvecklingen har bromsat in 

kraftigt under 2020 och ser ut att fortsätta på en lägre takt de närmaste åren, även om Falu kommun 

ännu har en positiv befolkningsutveckling. Antagandena för befolkningsutvecklingen sänks från en 

ökning på 300 till 200 personer per år under planperioden. 

Prognoserna för skatteintäkterna inför 2022 och 2023 pekar på att de finansiella målen för god 

ekonomisk hushållning inte kommer att nås utan ytterligare effektiviseringar. Åtgärder har satts in, 

exempelvis det s.k. 100-miljonerspaketet som beslutades i november 2019 och som i hög grad har 

genomförts under 2020. En större omorganisation som bidrar till effektiviseringsvinster planeras att 

genomföras under 2021. Socialnämnden har fått stora extra tillskott för att minska obalansen och 

skapa förutsägbarhet i den kommunala ekonomin. Den politiska ledningen ser dock allvarligt på 

den fortsatta situationen och har en beredskap för fortsatta effektiviseringar. 

Flera kommunala förvaltningar står inför ökade volymer. Det gäller framför allt skola och 

äldreomsorg. Antalet barn i förskole- och skolålder ökar. Även antalet äldre ökar. Det är glädjande 

men innebär samtidigt att de kommunala verksamheterna måste hantera att det kommer in fler barn 

och äldre i förskola, skola och äldreomsorg samtidigt som ekonomin bromsar in. 

Att kortsiktigt genomföra omfattande neddragningar av personal för att klara tvåprocentsmålet 

skulle vara destruktivt och resultera i kraftigt försämrad kvalitet. I junibudgeten budgeterade 

Falualliansen för ett nollresultat, givet att regering och riksdag då hade aviserat stora tillskott för 

2020 men ännu inte givit besked om eventuella tillskott till kommunerna inför 2021. Under hösten 

har nya tillskott inför 2021 aviserats och dessa tillförs nu till verksamheterna samtidigt som delar 

av dessa tillskott var inarbetade i junibudgeten och nu tillförs till resultatet. 

Investeringstakten är fortsatt mycket hög. En starkt bidragande orsak är ett åldrande 

fastighetsbestånd kombinerat med stora behov inom förskola och skola. Som en följd av 

budgetbeslutet i juni 2020 tillsattes en investeringsberedning med uppgift att se över 

investeringsläget och utarbeta metoder för kort- och långsiktig planering av kommunens 

investeringar. Arbetet har påbörjats och visar potential att skapa bättre förutsättningar för 

långsiktighet och systematik i kommunens investeringsarbete. 

Ett prisstopp införs för Sektor service som ska genomföra effektiviseringar motsvarande 

10 miljoner kronor som kommer nämnderna till del genom sänkta kostnader för service. Dessa 

medel frigörs då i nämnderna och skapar handlingsutrymme för kärnverksamhet utan ramtillskott. 

Summan fördelas på förvaltningarna efter deras köp av Sektor service tjänster. Baserat på tidigare 

års hyror och tjänsteköp förväntas detta frigöra medel för nämndernas kärnverksamhet i 

storleksordningen: 

  



 

5 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden  + 5,3 miljoner kronor  

Omvårdnadsnämnden  + 1,7 miljoner kronor 

Socialnämnden   + 0,9 miljoner kronor 

Kultur- och fritidsnämnden  + 0,7 miljoner kronor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden + 0,1 miljoner kronor 

 

Det faktiska utfallet beror på hur tjänsteköp och hyror fördelas under 2021 efter avtal mellan Sektor 

service och respektive nämnd.  

Beslut är ännu ej taget om den större omorganisation som har utretts under 2020 och som berör 

socialnämnden, sektor AIK, barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden. Inriktningen 

i budget för 2021 är dock att positivt beslut förväntas komma. Medel avsätts till kommundirektören 

för att skapa förutsättningar genomförandet. Omorganisationen förväntas bidra till effektivisering 

samtidigt som det skapar förutsättningar för höjd kvalitet. 

För att kompensera för de stora avvikelserna mellan budget och utfall under de senaste åren så 

kvarstår de tillskott till socialnämnden på 20 miljoner kronor som aviserades i junibudgeten för att 

skapa mer realistiska förutsättningar för nämnden. Storleken på reserven är 32 miljoner kronor 

vilket ger förmåga att hantera de osäkerheter som just nu finns i samhället. 

Samtidigt är det nödvändigt att skapa förutsättningar för att återställa kommunens förmåga att nå de 

finansiella målen. Vi lägger därför ett generellt sparbeting på 0,5 procent av ram för samtliga 

förvaltningar i flerårsplanen för 2022, och flaggar för att om de ekonomiska förutsättningarna inte 

förbättras så kan det bli nödvändigt att under 2021 förbereda för anpassningar för att klara ett 

positivt resultat under 2022. 
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FALUALLIANSENS PRIORITERADE 
MÅLOMRÅDEN OCH MÅL 

Utvecklingen i Falu kommun ska vara hållbar och grundas i Agenda 2030 och de globala målen 

som konkretiserar innebörden av de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet.  

Samarbete och samsyn kring målen skapar förutsättningar för en kommunorganisation som 

kännetecknas av ständiga förbättringar med hållbarhet som grund. Ett arbete med att ta fram en 

modell för lokal målstyrning knuten till Agenda 2030 har bedrivits i Falu kommun under 2019 och 

2020. Falualliansen står bakom detta arbete och väljer därför att koppla budgetens mål till de fem 

målområden som arbetet identifierat. Målområdena är: 

1. God utbildning för alla 

2. Egen försörjning 

3. Växande näringsliv 

4. Attraktiv boendekommun 

5. Bekämpa klimatförändringen 

Dessa prioriterade inriktningsmål fokuserar på ett gott liv i ett hållbart samhälle.  Hållbarhet och 

målen i Agenda 2030 integreras i varje inriktningsmål och följs övergripande upp genom Öppna 

Jämförelser – Agenda 2030. På så sätt kan resultatet jämföras med andra kommuner för att belysa 

vad som går bra och vad som bör förbättras. 

Uppföljning och bedömning av målen och koppling till styrmodell – målen i budgeten följs upp 

och bedöms i kommunens delårsrapport och årsredovisning under 2021. Uppföljningen utgår från 

hela kommunkoncernens rapportering. Uppföljning och bedömning av resultatmålen utgörs av de 

aktiviteter, projekt eller liknande samt indikatorer som berör respektive mål, som nämnder och 

bolag har verksamhetsplanerat utifrån. 
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Målområde 1: God utbildning för alla 

Falualliansen mål: Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig kvalitet  

Genom höjd måluppfyllelse i grund-, gymnasie- och vuxenutbildning bidrar vi till att minska social 

och ekonomisk utsatthet. Vi ska främja god hälsa, medvetna utbildningsval och livslångt lärande. 

Kunskap och färdigheter som möter det hållbara samhällets och arbetslivets krav på kompetens ska 

säkerställas. 

Uppföljning 

Indikatorer 

A2030 

mål 

Indikator  

2019 

 

2020 

Mål 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

4.1 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 

kommunala skolor, andel (%) 

69.8  71 73 75 

4.2 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)* 83  Bibehåll 

4.5 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 

alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 

lägeskommun, genomsnittlig andel (%) 

58 

 

 70 75 80 

 - Flickor 65  75 75 80 

 - Pojkar 51  65 75 80 

 Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%) 

77.4  83 84 85 

 - Flickor 81.7  Ökar 85 

 - Pojkar 73.3  Ökar 85 

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%)* 

88.8  90 91 92 

 - Flickor 90.6  Ökar 

 - Pojkar 87.3  Ökar 

 • Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) Totalt* 

73  77 79 81 

 - Kvinnor 75  Ökar 

 - Män 70  Ökar 

*Nyckeltal i RKA:s nyckeltalsurval som stödjer kommuners genomförande av Agenda 2030 

 

 

   

  

 

    

 

Målområdet har koppling till ovanstående globala mål för hållbar utveckling. 
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Målområde 2: Egen försörjning 

Falualliansen mål: Falu kommun skapar förutsättningar för varje individs oberoende och 

möjlighet till egen försörjning  

Alla människor ska komma in på arbetsmarknaden och både orka och vilja jobba ett långt, hållbart 

arbetsliv. Vårt fokus ligger på jobb, utbildning och matchning liksom hälsofrämjande, 

förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska ohälsa. 

Pandemin förväntas leda till djup lågkonjunktur med ökad arbetslöshet som konsekvens samtidigt 

som trycket på välfärden ökar.  Utbildning och matchning mot bristyrken blir viktigt. Vi arbetar 

aktivt för att lyfta individer ur långtidsarbetslöshet genom tätt samspel mellan bistånds- och 

arbetsmarknadsinsatser. Insatser för unga och invandrade är särskilt angeläget på en försämrad 

arbetsmarknad. 

Uppföljning 

Indikatorer 

A2030-

mål 

Indikator  

2019 

 

2020 

Mål 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

1 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 

hushåll, andel (%)* 

7.3  Minskar 

4 Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 

fullföljd gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%)* 

80 (2018)  Ökar 

 - Kvinnor 79.8 (2018)     

 - Män 80.2 (2018)     

8.5/5.1 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) 

av bef.* 

2.5 2.6 Minskar 

 - Kvinnor 2.5 2.6    

 - Män 2.5 2.6    

10/5.1 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 

anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 

4-6 år, andel (%)* 

56.6 (2018)  Ökar 67 

 - Kvinnor 43.1 (2018)    60 

 - Män 67.8 (2018)    75 

11 Försörjningskvot (sysselsättning= ej 

sysselsatta/sysselsatt) 

0.648 (2018)  Ökar 

*Nyckeltal i RKA:s nyckeltalsurval som stödjer kommuners genomförande av Agenda 2030  

 

      

 

Målområdet har koppling till ovanstående globala mål för hållbar utveckling. 
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Målområde 3: Växande näringsliv 

Falualliansen mål: Falu kommun har ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat  

Fokus: Falun ska vara en plats där företag vill vara etablerade. Vi planerar för tillväxt i form av nya 

bostäder, nya arbetsplatser samt ny mark för näringslivet. Vi har fokus på kompetensförsörjning 

samt god och effektiv företagsservice som bygger förtroende. 

Uppföljning 

Agenda 2030 indikatorer 

A2030 

mål 

Indikator  

2019 

 

2020 

Mål 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

 Bostäder, antal nya per år totalt 161 (2018)  300 300 300 

8.1 Bruttoregionalprodukt (BRP) kr/inv.* 357 776 (2017)  Ökande 

8.3 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 

NKI* 

76  77 78 79 

 Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv -

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge 

företagsklimatet i kommunen (företagare) 

3.23  3.3 3.4 3.5 

 Andel företagsamma av den arbetsföra 

befolkningen 16-74 år (%) 

11.87  12.0 12.1 12.2 

 - Kvinnor 7.16     

 - Män      

 - Ungdomar 16-34 4.93     

*Nyckeltal i RKA:s nyckeltalsurval som stödjer kommuners genomförande av Agenda 2030 

 

 

 

   

  

Målområdet har koppling till ovanstående globala mål för hållbar utveckling. 
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Målområde 4: Attraktiv boendekommun 

Falualliansen mål: Falun är en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer  

Med fokus på trygghet, bra bostäder, hållbara kommunikationer och ett aktivt kultur- och fritidsliv 

bidrar vi till att våra invånare och besökare trivs och mår bra. Vi satsar på en stark besöksnäring 

och att hela kommunen ska växa på ett hållbart sätt. Gott samarbete med intresseföreningarna 

skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden. 

Uppföljning 

Indikatorer 

A2030 

mål 

Indikator  

2019 

 

2020 

Mål 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

 Nettoinflyttning 392  200 300 300 

 Placering i tidningen Fokus undersökning Bästa 

Att Leva i kategori: Mindre städer/tätorter och 

landsbygdskommuner 

6  Bibehåll 

 Placering Dagens Samhälle Agenda 2030 

rankning: Småstads- och landsbygdskommuner 

2  Bibehåll 

11 Nöjd Region-Index - Helheten 68 (2018)  Bibehåll 

 - Kvinnor 70 (2018)     

 - Män 65 (2018)     

11 Nöjd Medborgar-Index Helheten 60 (2018  Ökar 

 - Kvinnor 60 (2018)     

 - Män 59 (2018)     

16. Nöjd Inflytande-Index Helheten 44 (2018)  Ökar 

 - Kvinnor 45 (2018)     

 - Män 43 (2018)     

*Nyckeltal i RKA:s nyckeltalsurval som stödjer kommuners genomförande av Agenda 2030 

 

 

  

 

 

 

  

  

Målområdet har koppling till ovanstående globala mål för hållbar utveckling. 
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Målområde 5: Bekämpa klimatförändringen 

Falualliansen mål: Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och prioriterar åtgärder mot 

klimatförändringarna 

Vi styr mot ett samhälle med så låg klimatpåverkan som möjligt genom minskande utsläpp och 

övergång till förnybara energikällor. Vi strävar efter ett robust samhälle med fossilfri energi, ökad 

återvinning, nytänkande inom VA-området och flödesdämpande insatser i vattendrag och vid 

exploatering. Vi inspirerar och underlättar för invånare att ställa om till klimatsmarta levnadsvanor, 

och skapar förutsättningar för barn och unga att välja aktiva skoltransporter. 

Uppföljning 

Agenda 2030 indikatorer 

A2030 

mål 

Indikator  

2019 

 

2020 

Mål 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

 Andel medborgare som ger höga betyg till 

gång- och cykelvägar 

39% (2018)  40 41 42 

11.6/13 Utsläppsminskning av växthusgaser co2-ekv 

totalt i geografiska området jämfört med 

1990 i procent* 

-40% (2018)  -42 -44 -46 

 Utsläppsminskning av växthusgaser från 

transporter (CO2-ekv. ton/år) i geografiska 

området i procent jmf 2010* 

  Minskar 

12.5 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person* 514  Minskar 

*Nyckeltal i RKA:s nyckeltalsurval som stödjer kommuners genomförande av Agenda 2030 

 

 

   

   

 

Målområdet har koppling till ovanstående globala mål för hållbar utveckling. 
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DRIFTRAMAR FÖR BUDGET 2021 OCH 
EKONOMISK PLAN 2022 OCH 2023 
 

Utgångspunkten för den budget som presenteras nedan är en oförändrad skattesats. Utdebiteringen 

föreslås ligga kvar på 22:07 per skattekrona för 2021. 

 

Den politiska ledningens prioriteringar november 2020  

Anslaget till Räddningstjänst Dala Mitt har ökats med 2,1 mnkr som en följd av de ökade behoven 

hos räddningstjänsten. 

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat om en permanent satsning till äldreomsorgen som 

för Faluns del innebär ett tillskott på 25 mnkr årligen. 

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat om en riktad satsning på skolan som för Faluns del 

innebär ett tillskott på 6 mnkr under 2021. För att dessa medel ska kunna nyttjas för långsiktig 

verksamhet från 2021 tillförs barn- och utbildningsnämnden 6 mnkr årligen från och med 2022. 

Tillskott under 2021 på 1 mnkr till kommundirektören avseende genomförande av ny organisation. 

Tillskott under 2021 på 1 mnkr till kommundirektören avseende kostnaden för en eventuell VM-

ansökan. 

För att säkra en fortsatt finansiering av ungdomsstödjarna tillförs stadskansliet 2,5 mnkr årligen. 

Kommunstyrelsen tillförs 0,5 mnkr årligen för att stärka arbetet med världsarvet. 

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,6 mnkr årligen under tre år för att kunna driva de två 

evenemangen Åfesten och Granny Goes Street. Även den tidigare genomförda tidsbegränsade 

ramväxlingen på 525 tkr från Evenemangsrådet förnyas och fortsätter gälla under tre år. 

Tidigare beslutat sparkrav för 2021 genom samordning av insatser till barn och unga tas bort. En 

förväntan på effektivisering motsvarande 4 mnkr/år under 2022 och 2023 kvarstår. 

Kommunstyrelsen kommer även under 2021 att kunna fatta beslut om disponering av medel ur 

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

en bestående ramjustering ska beslutet även i fortsättningen fattas av kommunfullmäktige. 

 

Följande ställningstaganden beaktades i KF i juni 2020 

Uppräkningar till de olika nämndernas verksamheter för 2021 ligger fast på 1,5% enligt flerårsplan 

2021 antagen på KF i oktober 2019. Uppräkningarna i flerårsplan för 2022 och 2023 justeras till 

1,0 % för 2022 och 1,5% för 2023 för alla nämnder. 

Barn och utbildningsnämnden tillförs 15 mnkr. Arbetet med att införa arbetsmetoderna utarbetade 

inom ramen för projektet Tillsammans för varje barn, ett förvaltningsövergripande arbete med 

målet att i tid identifiera och rikta stöd till barn och unga i skolan med särskilda behov, ska 

påskyndas samtidigt som arbetet med att höja måluppfyllelsen ska fortsätta. Nämndens tilldelning 

är i stort i linje med de äskanden som framförts under budgetdialogerna. 

Omvårdnadsnämnden tillskjuts medel för prioriterade äskanden som framförts under 

budgetdialogerna. Ytterligare 7,7 mnkr tillskjuts för att hantera ökade volymer. 

Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 0,7 mnkr till följd av prisstopp vad avser leveranser 

från sektor service. 
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Kommunstyrelsens sektor ledningsstöd tillförs 1,6 mnkr bland annat för att hantera byte av 

kommunens lönesystem. 6 mnkr tillförs arbetet med barn och unga, varav 3 mnkr som en riktad 

satsning för den fortsatta verksamheten med ungdomsstödjarna. 

De nämnder som arbetar med stöd till företagande, jobbmatchning och vuxenutbildning uppmanas 

att prioritera och samordna sina verksamheter för att öka effekten av redan satsade medel. 

En särskild landsbygdsatsning görs genom direkta anslag på 2 mnkr för utbyggnad av bredband. 

Säkra cykelvägar på landsbygden ska prioriteras. Samarbete med lokala organisationer ska 

utvecklas och prioritering ske inom befintliga ramar. 

Socialnämndens underskott under 2020 är en följd av konsekvent ökade kostnader inom de flesta 

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

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

tjänster på socialtjänstens område. Den politiska ledningens bedömning är att socialnämnden måste 

tillföras medel för en budget som på ett bättre sätt avspeglar verksamhetens uppdrag. Samtidigt 

måste nämnden fortsätta sitt arbete med att vända kostnadsutvecklingen så att en budget i balans 

kan uppnås senast 2022. Socialnämnden tillförs därför 20 mnkr för att återställa delar av det 

underskott som uppkommit de senaste åren som inte bedöms kunna återställas genom besparingar 

eller effektiviseringar inom planperioden.  

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

gäller gränsdragning mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, skola och äldreomsorg som 

möjliggör effektivare arbetssätt och ett effektivare förebyggande arbete. En utredning har tillsatts 

som ska belysa möjligheterna att omorganisera de berörda verksamheterna. 

I enlighet med budgetbeslutet i juni 2020 har en investeringsberedning tillsatts för att analysera och 

skapa ett tydligare underlag för prioritering och beslut när det gäller investeringar. 

Investeringsberedningen ska utarbeta och tillämpa metoder för kort- och långsiktig analys och 

planering av kommunens investeringar. I investeringsberedningen ingår representanter för politik 

och förvaltning. 
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Driftramar för budget 2021 och ekonomisk plan 2022 och 2023 
(belopp i tkr) 

 

Styrelse/Nämnd Budget Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen:         

Kommundirektören 2 121 4 166 2 188 2 220 

Sektor Ledningsstöd 59 536 55 167 55 722 56 523 

Sektor Service 6 086 6 144 5 225 5 334 

Sektor AIK 71 950 0 0 0 

Beslutsorgan 25 815 23 705 22 506 22 831 

Reserv - oförutsedda händelser  33 012 32 012 20 012 20 012 

Kollektivtrafik 28 377 28 719 29 006 29 441 

Ej förvaltningsanknuten verksamhet 79 474 83 475 82 208 83 320 

Kommunövergripande besparingar 0 0 -4 000 -4 000 

Summa kommunstyrelsen 306 371 233 388 212 868 215 681 

Barn- och utbildningsnämnd 1 453 085 1 514 616 1 545 772 1 568 779 

Omvårdnadsnämnd 773 594 846 538 867 754 880 377 

Socialnämnd 645 927 759 309 778 734 790 415 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 136 863 131 372 132 824 134 864 

Myndighetsnämnd 10 636 11 197 11 305 11 475 

Kultur- och fritidsnämnd 200 808 192 830 207 985 211 172 

Valnämnd 212 475 2 027 231 

Gem nämnd för alkoholhandläggning 0 0 0 0 

Gem nämnd för upphandling 5 783 5 879 5 938 6 027 

Överförmyndarverksamhet 4 738 4 808 4 857 4 929 

Kommunrevision 2 183 2 215 2 237 2 271 

Summa verksamheter drift 3 540 200 3 702 626 3 772 301 3 826 221 

Centralt finansierad pensionskostnad 51 331 48 162 56 747 49 825 

Avgår intern intäkt för interna kapitalkostnader -178 944 -188 001 -204 903 -220 130 

Summa totalt 3 412 588 3 562 787 3 624 145 3 655 916 

 

 

Ramväxlingar mellan nämndernas driftbudgetar 

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

• Ramväxling avseende bidrag till Centrala Stadsrum – 360 tkr från beslutsorgan till ej 

förvaltningsanknuten verksamhet 

• Ramväxling avseende effekt av sänkt internränta från 1,5 % till 1,25 % – från samtliga 

nämnder till finansförvaltningen 

 

  



 

15 

 

Komplettering november 2020 

• Ramväxling avseende effekt av oförändrade taxor 2021 sektor ledningsstöd 601 tkr – från 

samtliga nämnder till sektor ledningsstöd 

• Ramväxling avseende controller/ekonomstöd – 1 604 tkr från kommunstyrelsen/sektor 

ledningsstöd till omvårdnadsnämnden 

• Ramväxling förutsatt beslut om ny organisation från och med 2021 – flytt av Sektor AIK:s 

(Arbetsmarknad, integration och kompetens) ram från kommunstyrelsen till 

socialnämnden, 71 197 tkr för 2021, 71 936 tkr för 2022 och 73 015 tkr för 2023 

 

Komplettering januari 2021 

• Ramväxling avseende effekt av ny prismodell kopplad till funktionsavtal – omfördelning 

mellan nämnderna 

 

Investeringar 2021–2025  

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

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

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

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

påverkas nämndernas driftkostnader.  

För att skapa en investeringsnivå som är långsiktigt hållbar, har en investeringsberedning tillsatts 

bestående av ordföranden och ansvariga tjänstemän från kommunstyrelsens serviceutskott, barn- 

och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Investeringsberedningens uppdrag är att göra 

kommunövergripande prioritering och samordning av kommunens totala investeringsbehov för 

planperioden 2021–2025 i syfte att nå en långsiktigt hållbar investeringsnivå. 

Investeringsnivån ska inte överstiga 449 mnkr 2021, 544 mnkr 2022 och 474 mnkr 2023. Detta 

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

100 procent. För att kunna hålla planperiodens höga investeringsnivå krävs att Falu kommun ökar 

sina lån i takt med att investeringarna genomförs. Lånebehovet kan begränsas om försäljning av 

fastigheter som är dåligt utnyttjade eller inte används för kommunal verksamhet genomförs.  

För åren 2024–2025 återfinns investeringsbehov för 334 mnkr 2024 och 245 mnkr 2025. Största 

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

Sektor service fastighetsinvesteringar under planperioden avser flera nya förskolor och 

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

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

skapa kostnadseffektiva, långsiktiga lokallösningar. Underhållsrenoveringar i ventilation och 

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

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

på det långsiktiga behovet. 

Det byggande av nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet som startades under 2019 kommer att 

pågå fram till 2021. Investeringsplanen inkluderar ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende.  

Om- och tillbyggnation av Kristinehallen finns med i investeringsplanen.  

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

kultur- och fritidsnämnden. 
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Samtliga investeringar överstigande 5 mnkr ska ha en tidplan för start och avslut, dvs när 

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

dessa planer sker i samband med ordinarie periodrapportering. 

Vid beräkning av kapitalkostnader, tillämpas den av SKR föreslagna internränta, som för 2021 

uppgår till 1,25 procent. 

Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar 

inom kommunstyrelsen.  

 

Investeringsbudget 2021 med plan för 2022–2025 (belopp i tkr) 

 

 

  

Budget Plan Plan

Nämnd/styrelse 2021 2022 2023 2024 2025

Sektor Ledningsstöd 2 130 700 1 100 700 700

Sektor Service

- Fastigheter 292 500 445 000 344 000 244 000 154 000

- Övriga  avdelningar 39 150 30 100 22 600 15 100 16 500

Sektor AIK 0 0 0 0 0

Summa kommunstyrelsen 333 780 475 800 367 700 259 800 171 200

Barn- och utbi ldningsnämnden 12 100 7 600 8 100 8 100 7 600

Omvårdnadsnämnden 9 500 3 500 3 500 7 000 3 500

Socia lnämnden 3 150 450 450 450 450

Mil jö- och samhäl lsbyggnadsnämnden 66 800 46 350 87 650 55 450 59 800

Kultur- och fri tidsnämnden 24 075 9 925 6 425 3 425 2 925

Summa nämnder 115 625 67 825 106 125 74 425 74 275

SUMMA INVESTERINGAR 449 405 543 625 473 825 334 225 245 475

SUMMA EXPLOATERINGAR 14 800 44 932 41 800 13 500 54 000

Utanför plan
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Specificering av vissa investerings- och exploateringsprojekt (belopp i tkr) 

 

  

Nämnd Investeringsprojekt 2021 2022 2023 2024 2025
KS/Fast Ventilation  & energieffektiviseringar                      50 000 30 000 20 000 20 000 20 000
KS/Fast Skolor övr larm, myndighetskrav mm 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
KS/Fast Grundskola Svärdsjö ombyggnad etapp 25 000
KS/Fast Grundskolor anpassningar, 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000
KS/Fast Gymnasieskolor 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
KS/Fast Kristinegymnasiet kök 20 000
KS/Fast Förskola Surbrunn 35 000 25 000
KS/Fast Förskolor ej påbörjade (4 st) 35 000 115 000 95 000 15 000
KS/Fast Matsalar och gymn.salar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
KS/Fast Köksrenoveringar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
KS/Fast Skolutemiljöer 15 000 8 000 8 000
KS/Fast Vård/omsorgsboende Britsarvet (60lgh)                                18 000
KS/Fast Vård/omsorgsboenden ej påbörjat (60 10 000 40 000 100 000 30 000
KS/Fast Gruppbostad 6 lgh 2021 Källviken 14 500 4 000
KS/Fast Gruppbostäder ej påbörjade (3 st) 4 000 19 000 20 000 15 000
KS/Fast Övriga mindre åtgärder 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
KS/Fast Kristinehallen 24 000 100 000 38 000
KS/Fast Gymnastiksal Södra ej påbörjad 5 000 35 000
KS/Fast Gymnastiksal Östra ej påbörjad 5 000 35 000
KS/SF Övriga energiåtgärder (SEF) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
KS/SF Nytt personalsystem 3 000
KS/SF Trådlös kommunikation 11 000 9 000 5 000 2 000 3 000
KS/SF Kommunikationsutrustning 6 500 7 000 9 500 6 000 6 000
MSN Tändsystem för gatubelysning 6 400
MSN Vasaparken park 9 500
MSN Åsgatan Åsnetrapp (akut åtgärd) 4 000
MSN Beläggningsprogrammet 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
MSN Falu cykelkommun 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
MSN Teaterparken gång- och cykelbro 1 000 8 900 x x
MSN Korsnäsvägen resecentrum 100 1 100 10 000 10 000 10 000
MSN Tisken Gångtunnel 24 000
MSN Investering till följd av FÖP Falu tätort 7 200 16 200
MSN Korsnäsvägen (fd RE-bil) 500 7 000
MSN Syrafabriken cirkulationsplats och 2 000 40 050
MSN Holmtorget 7 500
MSN Årummet etapp 2 7 800
KFN Lift källviksbacken 8 000
KFN Kulturreservat Dikarbacken etapp 1 5 000 2 500

Nämnd Exploateringsprojekt 2021 2022 2023 2024 2025
MSN Lilla Källviken 6 800 5 400 2 000

MSN Strandvägen 1 000 1 000 28 600 6 500 52 000

MSN Högskoletomt Myran 6 750

MSN Nordvästra myran Gator 9 000

MSN Ingarvet Norr 1 000 9 000

MSN Sydvästra Falun, Övre Gruvriset 10:2 1 000 4 700 4 700

MSN Övre Gruvrisbacken 1 500 5 000



 

18 

 

Resultaträkning 2021–2023 

Belopp i mnkr 
Prognos 
aug-20 

Budget 
2021 

Plan  
2022 

Plan  
2023 

          

Verksamhetens nettokostnad -3 424,0 -3 562,8 -3 624,1 -3 655,9 

 - varav pensionskostnad 186,7 -186,7 -196,7 -191,1 
Avskrivningar -182,0 -170,8 -185,8 -200,6 

Summa         

verksamhetens nettokostnad -3 606,0 -3 733,5 -3 809,9 -3 856,5 

          

Skatteintäkter 2 946,0 2 971,0 3 069,0 3 168,6 

Generella statsbidrag o utjämning 782,0 793,0 749,5 726,6 

 - varav äldreomsorgssatsning  25,4 25,4 25,4 

Summa skatteintäkter 3 728,0 3 763,9 3 818,6 3 895,1 

          
Finansiella intäkter 22,0 16,3 21,7 12,0 

Finansiella kostnader -18,0 -9,0 -13,9 -22,6 

 -varav ränta pensionsskuld -6,3 -3,8 -4,5 -7,6 

Summa finansnetto 4,0 7,3 7,7 -10,6 

          

Årets resultat 126,0 37,7 16,4 28,0 

Finansiellt mål, 2 % av skatter och utjämning 74,6 75,3 76,4 77,9 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 
3,4% 1,0% 0,4% 0,7% 

 

Avstämning mot balanskrav  

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

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

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

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

anses tillgodosett när årets resultat uppgår till minst två procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. 

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

ansamlade förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat. Prognosen för 2020 pekar på att 

Falu kommun kommer att uppnå ett positivt resultat för året.  
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Balansräkning 2021–2023 

  Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 

Anläggningstillgångar 3 699,2 4 101,4 4 415,9 

Omsättningstillgångar 470,0 438,4 408,5 

Summa tillgångar 4 169,2 4 539,8 4 824,3 

Eget kapital 1 524,7 1 541,1 1 569,1 

Avsättningar        

 -pensioner 194,4 206,5 212,7 

 -avsättning löneskatt 47,2 50,1 51,6 

 -andra avsättningar 12,0 12,0 12,0 

Summa avsättningar 253,6 268,6 276,3 

 -Långfristiga skulder 1 347,0 1 711,0 1 978,0 

 -Kortfristiga skulder 1 043,9 1 019,1 1 000,9 

Summa skulder 2 390,9 2 730,1 2 978,9 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 169,2 4 539,8 4 824,3 

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 1 195,6 1 138,8 1 098,7 

 

Kassaflödesanalys 2021–2023 

  Budget Plan Plan 
Belopp i mnkr 2021 2022 2023 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat 37,7 16,4 28,0 

Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 161,4 176,0 190,1 
Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 199,1 192,4 218,1 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

  Förändring av lager 0,0 0,0 0,0 

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten  199,1 192,4 218,1 

Investeringsverksamheten       

Investering i anläggningstillgångar  -462,2 -588,0 -515,0 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -462,2 -588,0 -515,0 

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-) 234,0 364,0 267,0 

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

Minskning av avsättningar pga utbetalningar       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 234,0 364,0 267,0 

Årets kassaflöde -29,0 -31,6 -29,9 

Likvida medel vid årets början 60,3 31,3 -0,3 

Likvida medel vid årets slut 31,3 -0,3 -30,2 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2021–2023 

Befolkningsutveckling 

Falun fortsätter att öka i folkmängd, men efter en lång period med ganska stora ökningar har 

tillväxttakten nu bromsat in. Enligt avstämningen per sista september uppgår kommunens 

befolkning till 59 477 invånare, vilket är en ökning med 71 invånare sedan årsskiftet. 

Beräkningarna i budgeten för 2021 baseras på en befolkning på 59 500 invånare per 1 november 

2020. Åren därefter antas en befolkningsökning med 200 invånare per år. 

De antaganden som gjorts om befolkningsutvecklingen utgår från SCB:s befolkningsprognos från 

mars 2020. Prognosen sträcker sig tjugo år framåt i tiden och baseras på det senaste årets 

befolkning i kommunen följt av antaganden om framtida fruktsamhet, dödsrisker, inflyttning och 

utflyttning. Jämfört med vårens befolkningsprognos har antagandena kring immigration och inrikes 

inflyttning reviderats. Dessa antas till följd av coronapandemin sjunka de närmaste åren men vara 

tillbaka på normal nivå år 2023. Det rådande läget gör det dock extremt svårt att bedöma den 

framtida befolkningsutvecklingen och prognosen är därför behäftad med extra stor osäkerhet. 

Befolkningsförändringar i olika åldrar 

Nedan redovisas befolkningsförändringar uppdelade i olika åldersintervaller. Under perioden 

2019–2033 bedöms befolkningen i kommunen att öka med knappt 3 000 personer. Ökningar sker 

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

avseende elever inom grundskolan (6–15 år) bedöms under perioden fram till 2033 uppgå till drygt 

300 barn, vilket skulle motsvara en ny grundskola. Utmaningen blir dock att elevökningen inte sker 

i en viss del av kommunen utan fördelas över hela kommunen. En annan grupp som nyttjar de 

kommunala verksamheterna är äldre i intervallet 80–89 år. Gruppen bedöms öka med 63,5 % 

(ca 1 800 personer) mellan åren 2019–2033. Denna ökning ställer stora krav på den kommunala 

äldreomsorgen både i form av hemtjänst och särskilt boende. 

Antalet personer i arbetsför ålder kommer att öka mycket marginellt under perioden, + 2,1 %. Detta 

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

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

Tabell 1 Befolkning uppdelad i åldersgrupper. Prognos 2020 

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

2019 630 3 536 674 6 445 1 957 7 734 14 616 10 636 9 825 2 754 599 59 406 

2020 635 3 487 737 6 481 2 029 7 468 14 815 10 466 9 959 2 839 608 59 524 

2021 659 3 447 740 6 512 2 141 7 316 14 869 10 469 10 059 2 927 607 59 745 

2022 658 3 417 760 6 607 2 130 7 313 14 941 10 444 10 129 3 022 617 60 038 

2023 656 3 438 714 6 721 2 153 7 361 14 996 10 457 10 102 3 163 627 60 388 

2024 655 3 440 729 6 746 2 146 7 446 15 026 10 509 9 965 3 389 644 60 696 

2025 654 3 467 703 6 764 2 212 7 484 15 054 10 552 9 821 3 600 672 60 983 

2026 653 3 486 710 6 763 2 263 7 518 15 079 10 623 9 653 3 802 698 61 248 

2027 653 3 480 731 6 744 2 301 7 585 15 105 10 619 9 541 3 986 730 61 475 

2028 652 3 474 731 6 731 2 330 7 667 15 156 10 624 9 440 4 104 774 61 683 

2029 651 3 468 729 6 780 2 304 7 711 15 148 10 636 9 341 4 271 824 61 863 

2030 651 3 463 728 6 771 2 309 7 761 15 152 10 651 9 311 4 352 863 62 012 

2031 650 3 458 726 6 757 2 306 7 820 15 164 10 648 9 312 4 403 893 62 138 

2032 650 3 455 725 6 725 2 377 7 815 15 162 10 651 9 289 4 475 932 62 256 

2033 651 3 452 724 6 733 2 356 7 846 15 199 10 649 9 262 4 504 991 62 367 

2019-2033 21 -84 50 288 399 112 583 13 -563 1 750 392 2 961 

% 3,3% -2,4% 7,4% 4,5% 20,4% 1,4% 4,0% 0,1% -5,7% 63,5% 65,4% 5,0% 
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Den makroekonomiska utvecklingen  

Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl 

i Sverige som i omvärlden. Kommunerna fick ställa om sina verksamheter i rekordfart. Sedan dess 

har ekonomin tydligt vänt uppåt. Det är dock fortfarande högst osäkert i vilken takt återhämtningen 

kommer att fortgå och lågkonjunkturen antas hålla i sig ända till 2024. Till följd av stora tillfälliga, 

pandemirelaterade tillskott förväntas kommunsektorn paradoxalt nog nå mycket starka resultat för 

2020. Framåt är det emellertid viktigt att fortsätta planera för den demografiska utvecklingen som, 

precis som före covid-19, kommer att innebära stora utmaningar och långsiktiga effekter på 

ekonomi och bemanning. 

Den svenska ekonomin präglas nu av en snabb uppgång i efterfrågan och produktion totalt sett. 

Återhämtningen för sysselsättningen väntas dock inte gå lika snabbt och andelen arbetslösa i 

Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare några år. Det dämpar skatteunderlagstillväxten 

markant och för 2021 ser skatteunderlaget i reala termer till och med ut att bli lägre än året innan – 

något som inte inträffat sedan 2003. För 2022–2024 antas en ihållande uppgång för 

sysselsättningen, vilket lyfter löneinkomsterna till en mer normal ökningstakt efter de två svaga 

åren 2020–2021.  

Pandemin är långt ifrån över och det finns frågetecken kring vilka de långsiktiga globala effekterna 

blir av den stjärnsmäll som covid-19 har inneburit för världsekonomin. Sällan präglas alla 

samhällen och marknader världen över av en enskild specifik faktor som i det nu rådande läget. 

Smittspridningen har på senare tid tagit ny fart och nya restriktioner har införts i flera länder. 

Osäkerheten om utvecklingen och vilka de mänskliga och ekonomiska effekterna blir på kort och 

lång sikt är därmed alltjämt mycket stor.  

Skatteunderlagets utveckling 

I beräkningarna av kommunens skatteintäkter för åren 2021–2023 används antaganden om 

utveckling av skatteunderlaget baserad på SKR:s prognos i oktober 2020. Se tabell nedan. 

Tabell 1 Skatteunderlagets utveckling, procentuell förändring 

  2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 

SKR, okt 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 14,5 

SKR, aug 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 15,2 

ESV, sep 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 15,5 

Reg, sep 2,9 2,0 2,2 3,6 3,9 15,5 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

 

Utveckling av Falu kommuns ekonomi 

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

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

Årets resultat 

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

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

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

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

en reserv för oförutsedda händelser. De närmaste åren 2021 och 2022 ser dock extremt ansträngda 

ut. Det budgeterade resultatet ligger i genomsnitt på ca 0,7 % för dessa år. Den långsiktiga 
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målsättningen kvarstår och är fortfarande högt prioriterad. Den största utmaningen blir 

verksamheternas effektiviseringar och krympning av kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar. 

Upprättad prognos för helåret 2020 per augusti visar (med hänsyn tagen till den nya 

skatteprognosen i oktober) ett överskott på 107 mnkr, vilket är 39 mnkr bättre än det budgeterade 

resultatet om 68 mnkr. Verksamheterna prognostiserar underskott med 48 mnkr varav 

socialnämnden (-75 mnkr), omvårdnadsnämnden (-9 mnkr) och kultur- och fritidsnämnden  

(-6 mnkr). Tack vare lägre kostnader för vinterunderhåll och ändrade redovisningsregler gällande 

exploateringsintäkter för sålda tomter prognostiserar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett 

överskott på 17 mnkr. 

Reserven för oförutsedda händelser bedöms inte bli förbrukad helt under året utan bidrar med ett 

överskott om 26 mnkr. 

Utveckling av pensionskostnader 

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

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

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

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

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

kommunsektorn. 

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

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

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

kopplas till inkomstbasbeloppet vilket betyder att pensionen förankras till löneutvecklingen i 

ekonomin. Avtalet innebär att inkomstgränsen för den förmånsbestämda pensionen uppgår till 

501 000 kr år 2020. 

De totala pensionskostnaderna för 2021 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 187 mnkr. 

Av denna summa finansieras ca 140 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelsen och 

nämnder för de pensioner som tjänas in under 2021. Resterande kostnader belastar den 

gemensamma finansförvaltningen. 

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

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

2019 uppgick denna skuld till 1 279 mnkr varav 250 mnkr utgörs av särskild löneskatt. År 2021 

beräknas utbetalningarna från ansvarsförbindelsen uppgå, inklusive särskild löneskatt, till 

ca 72 mnkr. 
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Falun växer och får fler invånare vilket innebär att investeringarna under de kommande åren 

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

balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och 

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

och god budgetdisciplin. 

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

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

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

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

 

Mål 1. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning under 2021 - 2022. Därefter är målsättningen att 
kommunens resultat ska uppgå till minst 2 %. 

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

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

kommande års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att stärka 

soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser.  

De rådande omständigheterna med coronapandemi och lågkonjunktur medför att kommunens 

ekonomiska läge kommer att vara mycket ansträngt de närmaste åren. Det innebär i sin tur att 

målsättningen om en långsiktigt hållbar resultatnivå blir mycket svår att nå. Även om det 

budgeterade resultatet inte når upp till den långsiktigt hållbara nivån, bedöms ett lägre resultat 

under en begränsad period vara försvarbart. Den långsiktiga målsättningen kvarstår och är 

fortfarande högt prioriterad. 

 

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

Soliditeten (eget kapital i procent av totala tillgångar, exklusive 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 2019 uppgick soliditet inklusive pensionsskulder till 7 %. 

 

Mål 3. Självfinansieringsgraden, som snitt under en 5-årsperiod, ska vara minst 50 %. 

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 

kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunen själv genererat.  

Den tidigare målsättningen om, i princip, helt egenfinansierade investeringar ser ut att vara extremt 

svår att nå under planperioden. Skälen till stor självfinansiering är fortsatt mycket prioriterade. 

Under den kommande planperioden 2021 - 2023 medför dock den pågående pandemin och 

lågkonjunkturen att självfinansieringsgraden inte når upp till den långsiktigt hållbara nivån. Under 

planperioden 2021 - 2023 är målsättningen att självfinansieringsgraden ska ligga på minst 50 %. 

Därefter måste andelen investeringar som egenfinansieras öka igen. 
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FALU KOMMUN SOM ARBETSGIVARE  
Falu kommun är en stor arbetsgivare i länet. Vi gör samhällsnytta varje dag och arbetar 

tillsammans för en hållbar utveckling. Här finns en mängd intressanta och kvalificerade 

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

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

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

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

Vårt gemensamma förhållningssätt utgår från kommunens vision och formuleras: 

• Till nytta för Faluborna 

• Enkla att samarbeta med. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Falu kommun ska vara en arbetsgivare som attraherar, rekryterar, behåller och utvecklar sina 

medarbetare. Våra kärnvärden är en viktig grundsten i vårt varumärke och i vår kommunikation. 

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

gör ska utgå från och andas dessa värdeord. 

• Trygghet 

Falu kommun är en stor och stabil arbetsgivare som står för arbetsrättslig trygghet. Vi har högt i 

tak, vilket innebär att man kan säga vad man tycker. Här finns stöd och kunnande för att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tryggt och bra sätt.  

• Engagemang 

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

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

Våra medarbetare är engagerade och ansvarskännande och gör sitt bästa för Faluborna.  

• Möjligheter 

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

bredda sig och specialisera sig inom olika områden. Det finns möjligheter till såväl personlig som 

yrkesmässig utveckling. Vi har flexibla arbetstider som gör att arbete och fritid kan kombineras på 

ett bra sätt.  

 

Vår kompetensförsörjning 

Falu kommun kommer att ställas inför en stor kompetensförsörjningsutmaning framöver. 

Den demografiska utvecklingen innebär kortfattat att allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler. 

I Dalarna kommer vi att påverkas särskilt hårt då vi har en stor andel äldre som är bosatta i länet. 

För att klara våra framtida kompetensbehov kommer det att krävas såväl nya lösningar som att vi 

gör fler insatser.   

Falu kommun har höga ambitioner när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Målet är att 

säkerställa att vi även i framtiden kan erbjuda våra medborgare en god och högkvalitativ service.  

En långsiktig personal- och kompetensförsörjning är av avgörande betydelse för att vi ska klara 

välfärden för våra kommuninvånare i dag och i framtiden. Vi behöver fortsatt prioritera och 

utveckla en mängd olika personalrelaterade frågor, såsom vår gemensamma arbetsmiljö, det goda 

ledarskapet och medarbetarskapet. Vi tror att våra medarbetare har olika behov i olika delar av 

livet. Heltid till alla ger kommunanställda möjligheten att få balans i livet genom att välja 

sysselsättningsgrad. 
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 En friskare arbetsplats 

Att arbeta för att våra medarbetare ska hålla sig friska över tid är också ett mycket viktigt mål för 

att vi ska klara vår kompetensförsörjning. Vi behöver ta ansvar för att arbetet utformas på ett sätt 

som gör att vi orkar arbeta fram till pensionsåldern. Hur vi prioriterar att arbeta med vår 

arbetsmiljö, våra ledarskapsfrågor och arbetstidens förläggning är exempel på friskvårdsfaktorer 

som kan påverka. Ett annat är ett väl utvecklat medarbetarskap som i sin tur skapar delaktighet, 

ansvarstagande och engagemang.  

Att fortlöpande mäta ohälsotal och medarbetarengagemang ingår i kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. För att kunna följa utvecklingen har ett antal viktiga nyckeltalsrapporter 

utvecklats under året. Bland annat har både sjuktals- och personalomsättningsrapporter 

kvalitetsförbättrats. Månatlig uppföljning av våra nyckeltal är en prioriterad ledarfråga. De 

arbetsgrupper som har låga sjuktal är lika viktiga att beakta som de med höga. Genom goda 

exempel kan nya idéer och utvecklingstankar spridas. Falu kommun genomför dessutom årligen 

medarbetareundersökningar för att ständigt fånga upp förbättringsområden i ledarskap och 

arbetsmiljö. 

 

 

 

ORGANISATIONSÖVERSIKT 
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Ansvarsområden 

Kommunfullmäktige 

Falu kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Enligt Kommunallagen beslutar 

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

kommunen, främst om 

• mål och riktlinjer för verksamheten. 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

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

• val av revisorer och revisorsersättare. 

• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

• årsredovisning och ansvarsfrihet. 

• folkomröstning i kommunen. 

Förtroendevalda revisorer 

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

• kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och utifrån 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och intentioner. 

• räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. 

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

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

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

Kommunstyrelsen  

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

övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har även uppsikt över den kommunala 

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

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

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

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

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

fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelsen. 

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

landsbygdsutveckling och övergripande frågor gällande hållbar utveckling. Även demokratifrågor 

ingår i uppdraget och ska vara kopplade till hållbar utveckling. 

Fram till och med 2020 ansvarar kommunstyrelsen även för sysselsättningsfrämjande åtgärder, för 

vuxenutbildning, samt även för integrationsfrågor och flyktingmottagandet. Enligt förslag till ny 

organisation från och med 2021 föreslås dessa områden övergå till socialnämnden. 

Vidare ansvarar kommunstyrelsen även för strategisk utveckling och optimering av det befintliga 

fastighetsbeståndet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av förskola, grundskola och 

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

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

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

delar av skolväsendet som drivs i kommunens regi. 
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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. 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

gårdsverksamhet samt stödjer föreningar och studieförbund. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för frågor rörande den fysiska 

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

miljöfrågor förutsättningar för andra aktörer att utvecklas. 

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

genomförande av dessa i form av bland annat detaljplanering. Vidare ansvarar nämnden för 

utbyggnad av gator och allmänna platser, köp och försäljning av fastigheter, övriga 

exploateringsärenden samt drift och förvaltning av gator, vägar, parker och offentliga rum, 

naturvård, samt uppdrag inom trafik och miljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är också 

trafiknämnd. 

Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor 

Myndighetsnämndens huvuduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende tillstånd och 

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

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

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

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

bildningsärenden. 

Omvårdnadsnämnden 

Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är: 

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

beslut 

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

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

korttidsvård samt vård- och omsorgsboende 

• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende 

• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma 

Socialnämnden 

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

Socialtjänstlagen (SoL) och lyder: 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor 

• aktiva deltagande i samhällslivet 

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

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

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

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
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Valnämnden  

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

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

Gemensam överförmyndarnämnd 

En gemensam överförmyndarnämnd startade den 1 januari 2019. Den gemensamma 

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

ansvarar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt 

andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten. Borlänge kommun 

är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas, Falun, Borlänge, 

Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken, skyldigheter enligt alkohollag och 

tobakslag samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens 

uppdrag består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och verksamheten har sitt 

arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i kommunens organisation. 

Gemensam hjälpmedelsnämnd Dalarna 

Nämnden är samtliga kommuner i Dalarna och Regionen Dalarnas 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 Region Dalarna. 

Nämnden har en förvaltning som heter Hjälpmedel Dalarna. 

Gemensam lönenämnd Falun Säter 

Den gemensamma lönenämnden startade den 1 april 2016 och ska svara för uppföljning och 

verkställighet avseende funktionsområdet lön, pension och personalanknutna försäkringsfrågor. 

Ambitionsnivån ska vara samma lönesystem och samma lönerutiner i båda kommuner. För 

ingående kommuner gäller samma delar med lika ambitionsnivå i ett löne- och 

personaladministrativt system. 

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan består av Falun, Borlänge, Ludvika, 

Gagnef, Hedemora, Säter och Avesta kommuner. 

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 

upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter, UhC, svara för alla upphandlingar med 

undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOU:s, Lag om offentlig upphandling, 

tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och social-

tjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, där 

medverkan från föreningslivet är aktuell. Ludvika kommun är värdkommun och verksamheten har 

sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. 

Språktolknämnden i Dalarna 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region 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. 
 


