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Missivskrivelse – Kommunstyrelsens ordförande
Vi falubor kan vara väldigt stolta över kommunens olika verksamheter. Samtidigt skapar långsam konjunkturåterhämtning, generellt tuffare samhällsklimat och behov av att klara konkurrensen från omvärlden stora utmaningar för Falun. I det rödgröna styrdokumentet och i samsyn
mellan alla partier i kommunen har det uttalats att barn och unga ska vara den mest prioriterade
gruppen.
Budgeten för 2014 innehöll vid beslutet i juni ett antal osäkerhetsfaktorer. Bland andra konjunkturutvecklingen och intäktssidan var då extra osäkra. Vi konstaterade därför då att det
fanns anledning att i större omfattning än brukligt se över budgetförutsättningarna inför det
slutliga fastställandet av budget 2014. Den översynen är nu gjord.
Tidigare insatser inför 2014
I tidigare budgetbeslut, fram t o m juni i år, har vi redan avsatt vissa extra medel, exempelvis en
permanent höjning av omvårdnadsnämndens anslag med 21 mnkr, ökade resurser till förskolan
med 9 mnkr, anslagsökningen för nya kulturskolan (ram fullt utbyggd 10 mnkr) och höjda ambitioner för vuxenutbildningsplatser och arbetsmarknadspolitik. Ramarna utökades i juni även
för grundskola samt att vi prioriterade ökade insatser för minskad sjukfrånvaro och slog fast ett
mål om minskande lokalanvändning under planperioden. I junibeslutet öronmärktes även
pengar för en andra familjecentral. Dessa ställningstaganden gäller tillsammans med det nedan.
Nyheter i novemberbudgeten
Den politiska ledningen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger nu ett slutligt
budgetförslag för 2014 (2015-2016) som innehåller ett budgeterat resultat på 60,5 mnkr (drygt 2
procent av intäkterna) och en buffert på 20 mnkr. Nya delar är bland annat:
• Skolförvaltningens/KSBU:s ram ökas med ytterligare 17 mnkr 2014, fördelat på 5 mnkr/år till
förskoleverksamhet, 8 mnkr för mottagningsenhet och utbyggd studiehandledning på modersmål
(ytterligare 7 mnkr/år fr 2015) samt 4 mnkr/år för att bibehålla kvalitet i grundskolan (ytterligare 7
mnkr/år fr 2015).
• Omvårdnadsnämndens ram ökas med ytterligare 14 mnkr för ökade behov av hemtjänst och vårdoch omsorgsboende samt rehab i hemmet (ytterligare 2,6 mnkr fr 2015 till utökad demensvård).
• Socialnämndens ram ökas med 1,5 mnkr för resursförstärkning av missbruksgruppen och Framsteget. AIK:s anslag för feriearbeten ökas också med 0,5 mnkr/år.
• Resurser anslås till demokratiutveckling och extra anslag för de olika valen 2014.
• Medel avsätts också inom trafik- och fritidsnämndens område för ordningsställande av enskilda
vägar inför överlämnande till vägföreningar, Cykelkommunen Falun, våtmark/rekreationsområde
Myran samt naturreservat Sanders hemman.
• Omfördelning av 7 mnkr inom trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget 2015-16 till en
andra utbyggnadsetapp av skateparken.
• Kulturskolan ramväxlas från skolan till kultur- och ungdomsnämnden. Omfattningen är 15 mnkr
(exklusive tidigare beslutad anslagsökningen med 10 mnkr).
• Medel för personal- och kommunikationsarbete omfördelas mellan förvaltningar/kontor för att
samla en större del av personal-/HR-resurserna respektive koncentrera och stärka det strategiska
kommunikationsarbetet.
• Ersättningen till Folkets hus görs om till kulturpott på 4,3 mkr/år som kan användas för lokal/föreningsstöd som blir kvar relaterat till Folkets hus och andra typer av kulturstöd.
De fyra sista punkterna är befintliga medel som omfördelas/omprioriteras.
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Kostnaderna ska sänkas i kostorganisationen och det ska komma köpande förvaltningar till del
fullt ut och göras utan att mål för livsmedelskvalitet eller ekologisk andel påverkas. Besparingar
görs också inom kommunstyrelsen och genom ökad samordning mellan olika förvaltningar.
Våra politiska prioriteringar i övrigt framgår av de inledande stycken som finns framför varje
nämnd och kommunstyrelsen i kapitel 5. Där anger vi viktigare verksamhetsinriktningar.

Jonny Gahnshag (S)
Kommunstyrelsens ordförande
jonny.gahnshag@falun.se
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1

UTGÅNGSPUNKTER OCH GENERELLA PRIORITERINGAR

Budget 2014 och ekonomisk plan för 2015-2016 har arbetats fram utifrån följande utgångspunkter och
generella prioriteringar:
1)

Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 fastställdes den 17 juni 2013. Sedan dess har regeringen presenterat det nya utjämningssystemet, som överensstämmer i stort med utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39). Förslaget ger i sin helhet stora omfördelningseffekter mellan
enskilda kommuner. För Falu kommuns del innebär det preliminärt runt 800 kr per invånare mer,
totalt runt 45 mnkr 2014. Detta gör att möjlighet finns till drifttillskott och ekonomiska omfördelningar mellan olika verksamheter inom Falu kommun.

2) Det långsiktiga resultatmålet som motsvarar en resultatnivå på två procent av skatter och bidrag
bedöms kunna uppfyllas under planperioden, även om marginalen 2014 är mycket knapp. Resultatnivån som föreslås ligger i den nivå som utifrån ett finansiellt perspektiv utgör en god ekonomisk hushållning.
Detta budgetförslag innehåller riktade satsningar och förstärkt drifttillskott. För att klara att hålla
Falu kommuns ekonomi i balans utan drastiska åtgärder krävs en fortsatt kostnadsmedvetenhet
hos alla medarbetare med fokus på effektivisering och kostnadsminskningar i vårt tjänsteutbud.
3)

Den i november 2012 av kommunfullmäktige nedbantade centrala bufferten i planen för 2014
och 2015 har nu ökats till 20 mnkr för åren 2014-2016. Detta mot bakgrund av att skatteunderlagstillväxten väntas avta i år och en ytterligare dämpning av ökningstakten fortsätter 2014 samtidigt som det finns osäkerheter i hur stora volymökningarna i olika verksamheter blir.

4)

För budgetåret 2013 fastställdes skattesatsen 22,54 kr, då kommunerna i Dalarna tog över hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (hemsjukvården) från landstinget Dalarna. Denna skattesats behålls även för år 2014 och planeras att kvarstå för 2015-2016.

5)

För samtliga nämnder tillämpas en prissättning av tjänsterna som bygger på 2013 års budgeterade
prisnivå, med en generell uppräkning 2014 med 0,5 procent, 1,0 procent 2015 och ytterligare 1,0
procent 2016. Omvärldens kostnadsutveckling (KPI) bedöms ligga på en låg nivå, men beräknas
bli högre 2015 och 2016 än den generella uppräkningen. Detta medför att rationaliseringar måste
genomföras för samtliga tjänster. Om dessa rationaliseringar inte klaras kommer det att resultera
i kvalitetssänkningar för tjänsterna.

6)

Arbetsgivaravgiften för anställda som inte har fyllt 26 år vid årets ingång eller vid årets ingång
har fyllt 23 år men inte fyllt 25 år beräknas vara fortsatt lägre. Den totala arbetsgivaravgiften för
dessa ålderskategorier beräknas bli 21,29 procent. För unga som vid årets ingång inte fyllt 23 år
sänks arbetsgivaravgiften till totalt 16,01 procent. Den nuvarande nedsättningen tas samtidigt
bort för personer som vid årets ingång fyllt 25 år. Även för anställda födda 1938-1948 planeras
arbetsgivaravgiften vara fortsatt lägre, totalt 15,81 procent. De av regeringen föreslagna förändringarna för ungdomar 2014 har ingen ny påverkan på kommunernas kostnader, eftersom höjningar och sänkningar tar ut varandra.

7)

Priser för internt levererade tjänster som tillhandahålls ska vara på 2013 års prisnivå med maximal höjning med 0,5 procent 2014, 1,0 procent 2015 och 1,0 procent 2016. Denna regel syftar till
att säkerställa att ingen övervältring av besparingskrav sker till den köpande enheten.
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8)

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill i denna budget åter betona vikten av att samtliga nämnder verkar för att uppnå en ökad produktivitet. Falu kommun omsätter drygt 3,5 miljarder kronor
varvid en betydande potential för ökad produktivitet bör finnas. Ett led i detta arbete är att nämnderna identifierar och genomför åtgärder som innebär minskade kostnader för stödverksamheter
och ökar resurserna i kärnverksamheten. Som stöd för att åstadkomma kostnadsreduktioner i
verksamheterna vill vi särskilt fokusera på de rationaliseringseffekter som måste synliggöras
inom Bemanningscenter, minska sjukfrånvarotalen, kommunstyrelseförvaltningen samt att inköp
görs från kontrakterade leverantörer.

9)

Tillväxtutsikterna blir gradvis ljusare, samtidigt väntas det nu ta något längre tid än tidigare för
inflationen att nå målet på 2 procent. I oktober beslutade Riksbanken därför att lämna reporäntan
oförändrad på 1 procent. En låg ränta under en längre tid ger stöd åt återhämtningen så att inflationen stiger mot målet. Först andra halvåret 2014 väntas reporäntan höjas, parallellt med att läget
på arbetsmarknaden förbättras.
Den internt satta räntan (5,0 procent) ska ses som ett uttryck för ett långsiktigt pris på kapital där
prisnivån indikerar att tillgången på investeringskapital är begränsat.
Den årliga investeringsramen under planperioden har begränsats till totalt 281,1 mnkr 2014,
210,7 mnkr 2015 och 197,7 mnkr 2016. Under planperioden ingår i denna ram investeringar i bl a
skolor med totalt 141,4 mnkr och fortsatt arbete med det nya resecentrumet (Södra centrum) för
187 mnkr. Investeringar i fastigheter vid Lugnets fritidsanläggning görs utöver nämnda investeringsram i Lugnet i Falun AB:s regi och täcks genom höjd hyra mot främst trafik- och fritidsnämnden.
Samtliga investeringsprojekt över 2 mnkr kräver kommunstyrelsens igångsättningstillstånd.

10) Våra lokaler ska anpassas till de förändringar som sker i verksamheten. Genom att mer dynamiskt nyttja de förutsättningar som finns i gällande hyresavtal kan verksamheten förändra sin lokalanvändning. Effektivisering ska drivas tillsammans med kommunfastigheter som ska visa på
vilka förutsättningar som är möjliga. Kommunfastigheter har att särskilt fokusera på åtgärder som
sänker driftkostnaderna i fastigheterna. Denna kostnadsreduktion ska främst styras över till underhåll.
Kommunens totala lokalbehov ska minska och effektiviseras. Kommunfastigheter ges ett speciellt uppdrag. Se vidare under kapitel 5.
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HÅLLBAR UTVECKLING

En vision har 2012-13 tagits fram för hur Falun ska utvecklas. Visionen planeras att antas i slutet av
2013 för att sedan implementeras under 2014.
För Falu kommun som geografiskt område finns tre styrdokument för en hållbar utveckling.
Kommunfullmäktige har antagit mål formulerade för de tre hållbarhetsdimensionerna, tillväxtmål för
den ekonomiska, miljömål för den ekologiska och folkhälsomål för den sociala/kulturella. Dessa tre
styrdokument - tillväxtprogram, miljöprogram och folkhälsoprogram - skall påverka både vår egen
organisation och andra aktörer i Falu kommun där vi tillsammans genomför åtgärder som ökar hållbarheten i samhället. Falu kommun som organisation har både rollen att vara genomförare av många
av de åtgärder som identifierats i planerna och rollen att vara den som påverkar andra i deras arbete.
I styrelse och nämnders verksamhetsplaner innebär det dels att vi identifierar åtgärder som vi genomför i vår dagliga verksamhet och där lämnar bidrag till måluppfyllelse så som den anges i de tre programmen dels initierar och driver på för att andra organisationer och aktörer i sin verksamhet skall
påverkas av och agera i linje med vad som de tre programmen ger uttryck för. Ansvaret för att följa
upp i vilken utsträckning våra egna åtgärder och andras agerande leder till måluppfyllelse vilar på
kommunstyrelsen.
Förslag till åtgärder utifrån miljöprogrammet och tillväxtprogrammet har tagits fram av respektive
förvaltning eller bolag samt i de fall där samordning krävts har en dialog över linjegränserna skett.
Respektive nämnd och styrelse har under hösten tagit ställning till de föreslagna åtgärderna. Nämnden
har då antingen gjort ett åtagande - meddelat att man avser att genomföra åtgärden – eller redovisat att
man inte avser att göra det. Nämnden har också haft möjlighet att ändra formuleringarna eller beskriva
andra åtgärder som avses genomföras 2014 och framåt. Det skarpa ställningstagandet till åtgärderna
har alltså gjorts av nämnderna själva under höstens verksamhetsplaneringsarbete och kommer att
sammanställas i åtgärdsplaner för programmen.
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3

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommuner och landsting skall i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Dessa mål ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsmässigt
perspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om i vilken utsträckning målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vidare ska revisorerna bedöma om resultaten
i delårsrapporten och årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och
planen för ekonomin under perioden.
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 att ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska
ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.

Falu Kommuns finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
Mål för nyckeltalen
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
Resultatet ska överstiga 2 % av skatteintäkter60,5 mnkr
65,2 mnkr
155,1 mnkr
na (enligt balanskravet)
2,0 %
2,1 %
4,8 %
Soliditeten (eget kapital i % av totala till49,6 %
47,6 %
50,5 %
gångar) skall överstiga 55 %
Investeringarna skall vara finansierade med
50 %
83 %
138 %
eget kapital till 100 %
De budgeterade resultaten för perioden 2014-2016 bedöms hålla sig inom God ekonomisk hushållnings 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet för Falu kommuns soliditet har reviderats i och med att verksamhet och anläggningstillgångar motsvarande 202,3 mnkr har överförts till
det nystartade koncernbolaget LUFAB under 2012. Det finansiella målet självfinansiering av investeringar till 100 procent bedöms vara möjligt att nås under planperioden, bl a beroende på att Lugnets
investeringar görs i LUFAB:s regi.
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan det uppdrag nämnden
har, de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning. Målen för god ekonomisk hushållning är operativa och skall vara uppfyllda inom planperioden. Den politiska ledningen har valt att lyfta fram följande mål för god ekonomisk hushållning i
verksamheterna.

Falu kommuns verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning är följande:
Nämnd
Kommunen totalt
Kommunen totalt

Mått
Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid
Den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar)
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Nämnd
Kommunen totalt
KS barn- och utbildningsutskottet
KS barn- och utbildningsutskottet
KS barn- och utbildningsutskottet
KS barn- och utbildningsutskottet

Mått

Mål

Timanställdas tid i relation till total tid

< 5 procent (2015)

Förskolebarns utveckling enligt läroplanens mål Andelen barn ska öka jämfört
med föregående år
Elevers kunskapsnivå i årskurs 3, 6 och 9
Andelen elever som minst har
uppnått de lägsta
kunskapskraven ska öka
jämfört med föregående år
Elever i gymnasieskolan med godkända betyg
Andelen elever ska öka
jämfört med föregående år
Elever i gymnasieskolan som uppnått examen
Andelen elever ska öka
efter 4 år
jämfört med föregående år

KS barn- och utbildningsutskottet

Elever i gymnasieskolan som når
högskolebehörighet
Mark- och planberedskap enligt ÖP Falun BorByggnadsnämnden länge
Byggnadsnämnden Handläggningstid för bygglov (villa)

Andelen elever ska öka
jämfört med föregående år
Möjlighet till byggrätter för
250 bostäder
7 veckor (i genomsnitt)

Ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökByggnadsnämnden ning
Återkoppling och möte inom Företagslots
Byggnadsnämnden

Förbättra rankingplats

Andelen kunder som är nöjda med de tjänster
Byggnadsnämnden som levereras
Andelen överklagade ärenden med formella fel
Byggnadsnämnden
Omvårdnadsnämnd
Omvårdnadsnämnd

Återkoppling inom 24 tim och
möte inom 2 veckor
Förbättra rankingplats i
SKL:s nöjd-kundenkät
< 0,5 procent

Kostnad per inledd utredning/uppföljning

< 2 500 kr

Nettokostnaden för en hemtjänsttimme

< 470 kr

Nettokostnaden för en plats i vård- och omOmvårdnadsnämnd sorgsboende

< 1 607 kr/dygn

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboOmvårdnadsnämnd ende

> 98 procent

Omvårdnadsnämnd
Omvårdnadsnämnd
Socialnämnd
Socialnämnd
Socialnämnd

Medarbetarnas tid hos kund inom hemtjänsten

> 66 procent av den arbetade
tiden

Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg

≤ 0 i avvikelse mot standardkostnad i utjämningssystemet

Antal vårddygn för HVB-placerade barn- och
ungdomar

< 5 632 vårddygn

Antal vårddygn för familjehemsplacerade barn
och ungdomar
Antal vårddygn för HVB-placerade vuxna (jml
SoL)

< 27 997 vårddygn
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Nämnd

Mått

Mål

Socialnämnd

Andelen unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt
bistånd

< 13,3 procent

Trafik- och fritids- Andel underhållsbeläggning av asfaltsbelagd yta 2,8 procent
nämnd
Antal dödsfall och allvarligt skadade inom det
0
Trafik- och fritidskommunala vägnätet
nämnd
Kultur- och ungdomsnämnd
Kultur- och ungdomsnämnd

Andel högstadiebarn som tycker att de har en
bra fritid
Antal besökare hos Faluns bibliotek

Miljönämnd

Hela tillsyns/kontrollområdets kostnadstäckning ≥ 50 procent

Miljönämnd

Kostnadstäckning för regelbunden tillsynsverksamhet (årsavgift)

≥ 80 procent

Miljönämnd

Andel utförda tillsynstimmar i relation till behovet

≥ 90 procent
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PLANERINGSPROCESSEN

Kommunens
verksamhetsplanering startar
för nästkommande års budget
och planer

I slutet av november kan kommunens
budget eventuellt omprövas, om
förändringar till följd av yttre faktorer
påverkar kommunen väsentligt ur
ekonomisk synvinkel.

December

November
KSU bereder styrelsens och
nämndernas verksamhetsplaner
och budgetar – avstämningsdagar i
oktober

KSUs budgetdag tillsammans med
nämndpresidier och
förvaltningsledningar:
Förutsättningar och omvärldsfaktorer

Januari
Februari

Mars

Oktober

Nämnderna beskriver sina
förutsättningar, möjligheter och
mål under planperioden –
Skrivelse till EKT mitten mars

Planeringsprocessen
September
Juni-september pågår
styrelsens och nämnders
planeringsarbete med att
upprätta verksamhetsplan
och budget för kommande år
enligt KF:s beslutade
anvisningar.

April

Budgetberedning pågår med
fördjupning i olika
budgetfrågeställningar.

Maj

Augusti
Juli

Juni

Budgetdialogdagar KSU
tillsammans med nämnder syftar
till att bl a skapa underlag för
politiska prioriteringar

Budgetförslag föreligger
KS sista mötet före
sommaren

KF-beslut vid sista mötet
före sommaren

2013-05-04

•

I början på november, drygt ett år före budgetåret fastställs en tidsplan över möten och avstämningstillfällen för perioden januari – november. Riktlinjer dras upp för hur det kommande budgetmaterialet bör utformas.

•

I januari diskuterar ledningsgruppen budgetförutsättningar och disposition för den kommande
budgetdagen i februari.

•

Under februari har ekonomikontoret tillsammans med förvaltningsledningarna ett förberedande möte med politikerna för att redovisa kända förutsättningar såsom omvärldsfaktorer,
konjunkturbedömningar, kommunens helhetsekonomi, uppföljning av föregående år mm.

•

Under första delen av april genomförs särskilda budgetdialoger som i första hand innebär en
fokusering på framtida verksamhet. Sammantaget syftar budgetdialogerna till att skapa ett underlag för den politiska prioritering av verksamheten under kommande år där huvuduppgiften
är dels att hitta en effektiv fördelning av de finansiella resurserna dels att få en styrning av
verksamheten fokuserad på kvalitet från ett brukarperspektiv.

•

Efter att dialoger genomförts vidtar arbetet med att utforma kommande års budget inklusive
ekonomisk plan för de två efterföljande åren. I de fall den politiska majoriteten behöver fördjupa sig i någon fråga så kallas nämnden särskilt till möte. Information skall också ske till
förvaltningschefsgruppen hur arbetet fortskrider. Efter MBL-förhandling läggs förslag till
budget fram vid kommunstyrelsens sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget
fattas av kommunfullmäktige under dess sista möte före sommaren. Vid valår beslutas om en
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preliminär budget i juni och som sedan slutligt fastställs i november.
•

Från i början av juni fram till slutet av september pågår styrelses och nämnders planeringsarbete med att upprätta verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande år anpassade till
av kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och prioriteringar. Styrelse och
nämnder redovisar sina verksamhetsplaner till kommunstyrelsen (KSU) under september månad. I verksamhetsplanen skall särskilt redovisas mål för de olika perspektiv som Falu Kommun har att jobba med, vad som är god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
samt kvalitetsdeklarationer som visar vad brukarna av nämndernas tjänster har att förvänta
sig.

•

Under oktober samlas kommunstyrelsens utvecklingsutskott i de fall det bedöms nödvändigt
med ytterligare beredning av någon styrelse och nämnds verksamhetsplan. Kallelse till denna
beredning sker i särskild ordning.

•

I slutet av november kan kommunens budget omprövas. En omprövning ska endast göras i
undantagsfall. Motiv till en sådan omprövning är förändringar till följd av att yttre faktorer,
som t ex förändrat skatteunderlag, ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar
som påverkar kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. Under valår fastställer
och beslutar kommunfullmäktige skattesats senast i oktober och definitiv budget i slutet av
november.
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5

VERKSAMHETSINRIKTNINGAR OCH ANSLAG

De senaste åren har präglats av stora osäkerheter vad gäller den globala ekonomiska utvecklingen
vilket ställer stora krav på en stram hantering av den kommunala ekonomin i syfte att möta de utmaningar vi står inför. Skatteintäkterna växer långsammare och återhämtningen kommer att ta mycket
lång tid. För att klara en ekonomi i balans med demografiska förändringar och kontinuerligt ökade
krav krävs både effektiviseringar och kontinuerlig översyn av kommunens tjänsteutbud.
Mot bakgrund av detta måste varje verksamhet målinriktat sträva till att anpassa sin verksamhet till de
anslag som beslutats. Några nämnder som visar på stora volymökningar har så långt det varit möjligt
fått sina budgetramar justerade. För att säkerställa verksamhetens effektivitets- och kvalitetsnivåer
måste ett ständigt arbete bedrivas med att öka produktiviteten. Utifrån det faktum att ekonomin utgör
en restriktion för verksamhetens omfattning och att Falu kommun har att konsolidera sin ekonomi de
närmaste åren för att kunna finansiera ökade framtida pensionskostnader, stora investeringar, hantera
kostnadsutvecklingen och oförutsedda händelser, måste en stor del av det ekonomiska reformutrymmet skapas inne i organisationen. Ansträngningar måste därför ständigt göras för att effektivisera såväl bas- som stödverksamheter i kommunen (med stödverksamheter avses sådant som t.ex. fastighetsförvaltning, EA-, IT- och PA-administration, transporter, kostproduktion).
I ramarna för 2014 finns en generell uppräkning i förhållande till 2013 med 0,5 procent vilket i sig
ställer stora krav på effektiviseringar och rationaliseringar så att verksamheten kan bedrivas inom de
ramar som anvisas.
Motsvarande generella uppräkningar för 2015 är 1,0 procent och för 2016 1,0 procent. Detta visar på
ett fortsatt stort behov av rationaliseringsåtgärder under hela planperioden.
Den politiska majoritetens prioriteringar
Personal- och verksamhetsperspektiv
Kommunen ska vara en öppen och generös arbetsgivare där all personal engageras både i
verksamhetsplanering och ekonomi. För att Falu kommun ska kunna erbjuda bra service, utbildning
och vård måste de anställda känna sig motiverade, få stöd och vidareutbildning. Lika viktigt är att vi
kan klara nyrekrytering, genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
•
•
•

•

•

•

Målet är att alla tjänster i kommunen i grunden ska vara heltid. Heltidsprojektet drivs vidare
utifrån det kollektivavtal som är tecknat
Timanställdas tid i procent av totalt arbetad tid ska 2015 vara max 5 procent (2012 var
andelen 11 procent)
Den korta sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter för 2014, vilket motsvarar ca 5
mnkr. Till 2015 ska den korta sjukfrånvaron minska ytterligare med 0,5 procentenheter och
den långa sjukfrånvaron samtidigt minska 1,5 procentenheter, vilket motsvarar minskade
sjuklönekostnader med ca 10 mnkr för 2015
Vi vill fortsätta satsningen på delaktighet och kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna. En
särskild inriktning på detta bör vara att varje enhet får ansvar för så många kostnader som
möjligt. Det gäller inte minst lokalhyror
Från och med 2012 arbetar kommunen med femåriga planer för investeringar. Det förutsätter
en långsiktig planering i alla nämnder, framförallt för lokaler. För att uppnå kommunens
energisparmål ska energieffektiviseringar alltid ingå i investeringarna
Vi ska ha särskilt fokus på att inventera och utveckla möjliga samverkansfördelar i
kommunkoncernen och regionen: att kommunen och dess bolag samverkar om eller
samnyttjar gemensamma resurser och/eller att kommunens förvaltningar undersöker
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•

motsvarande lösningar med framförallt kommunerna i Falun-Borlängeregionen
Kommunorganisationen måste fortsätta att ha fokus på att utveckla mer rationella lösningar.
Det kräver att alla anställda engageras

Barn- och utbildningsperspektiv
Skolan är grunden för ett tolerant, välutbildat och socialt stabilt Falun. I Falun ska vi ha en skola för
mångfald och öppenhet, där elever ges likvärdiga villkor för att klara av kunskapsmålen. Vår skola är
en skola för alla!
•

Samtliga barn och elever skall utvecklas i förhållande till läroplanens mål, samtliga elever i
grundskolan skall minst uppnå kunskapsmålen i årskurs 3,6 och 9. Samtliga gymnasieelever
skall lämna skolan med gymnasieexamen

•

Vår målsättning är att småbarnsgrupperna ska minskas till 15 barn och övriga barngrupper till
18. Målet är max 6 barn per barnskötare/förskollärare

•

Vi skall göra riktade satsningar för elever med särskilda behov. I vår skola skall elever med
särskilda behov få det stöd de behöver så att de når målen

•

Alla elever skall kunna delta i skolans aktiviteter. Ingen elev ska behöva avstå från en aktivitet
på grund av föräldrarnas ekonomiska situation

•

Elever skall få studiehandledning på modersmålet

•

Modersmålsundervisning skall erbjudas

•

Vi skall erbjuda undervisning i Svenska För Invandrare för nyanlända samt Svenska som andraspråk för elever med annat förstaspråk

•

Resurserna till elevhälsan (skolhälsovården/-sköterskor/-läkare/-psykologer/-kuratorer) skall
förstärkas

•

Lärarna ska vara ämnesbehöriga och pedagogiskt utbildade för den nivå de undervisar. Lärare
som saknar ämnesbehörighet i ämnen de undervisar i ska få kompletterande behörighetsutbildning

•

Vi skall arbeta vidare med jämställdhetsarbetet ute på våra förskolor/skolor bland eleverna
och personalen. Målet är att fler skolor i kommunen ska kunna jämställdhetsmärkas. Likaså
ska fler av kommunens skolor kunna miljömärkas under mandatperioden

•

Skollokaler skall vara friska, hälsosamma, ändamålsenliga och väl anpassade till behoven, pedagogiskt och antalsmässigt

•

IT/ITK-hjälpmedel och samundervisning i vissa ämnen ska användas frekvent.

•

Vi ska vara aktiva och drivande i GYSAM som är gymnasiesamarbetet mellan flertalet av länets kommuner.

•

Elever skall ges möjlighet att komplettera ämnen och kurser för att nå fullständigt grundskolebetyg eller gymnasieexamen.

•

Elevinflytande är ett viktigt inslag i demokratifostran. Därför skall elevers möjlighet och inflytande att påverka sin skola stärkas. Elevernas inflytande skall öka med stigande ålder.
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Samhälls- och planeringsperspektiv
Falu kommun står inför stora utmaningar, men också stora möjligheter. Investeringar ska både klara
grundbehov och ge utvecklingsmöjligheter. Med långsiktighet och samverkan med andra organisationer i och utanför kommunen ska vi bygga ett hållbart Falun.
•

•
•
•
•
•
•

•

Med början 2011 har en vision tagits fram för hur Falu kommun ska utvecklas. Målet är att
visionen ska implementeras och omsättas i praktisk handling i respektive verksamhet under
2014
Lugnet i Falun AB ska under 2014 ha genomfört de investeringar som behövs inför skid-VM
Varje förvaltnings- och kommunstyrelsechef ska göra minst 2 företagsbesök per år. Detta för
att öka förståelsen för och dialogen med företag och det lokala näringslivet
Vi vill fortsätta att rikta en tydlig uppmaning till samtliga kommunala verksamheter att
möjliggöra så att fler praktikplatser kan skapas i kommunens förvaltningar och bolag
Demokratirådet ska arbeta med särskilda insatser för att öka valdeltagande i EU, riksdags-,
landstings- och riksdagsvalen 2014
Under 2014 ska bygget av resecentrum i Falun etapp 1 i huvudsak vara färdigställt
Plan- och markberedskapen behöver ökas, framför allt kopplat till målet att fler ska kunna ha
möjlighet att bo i Falu kommun. Ökad mark- och planberedskap samt snabbare planarbete ska
också resultera i att målet om nya kommunala hyresrätter i minst en av kommunens övriga
tätorter uppnås under 2015
Utifrån att ny mark för verksamheter och företag tillskapas samt ny strategi för etableringar
ska arbetet för att söka nya etableringar intensifieras

Fastighets- och lokalplaneringsperspektiv
Lokalförsörjning och utveckling av ytor för kommunens verksamheter är vid sidan om personalen en
av de mest strategiska frågorna. Det är bl a därför som kommunstyrelsen inrättat ett särskilt utskott för
dessa frågor.
•
•
•
•

5.1

Kommunen arbetar med femåriga planer för investeringar. Det förutsätter en långsiktig
planering i alla nämnder, framförallt för lokaler
För att uppnå kommunens energisparmål ska energieffektiviseringar alltid ingå i
investeringarna
En lokalpool för uppsagda lokaler ska bildas samtidigt som uppsägningstiderna sänks för att
stimulera förvaltningarna till att lämna onödiga ytor
Målet är att under planperioden minska kommunens lokalinnehav inklusive inhyrda ytor med
cirka 1 procent per år. Detta ska genomföras genom att anpassa ytorna i ny- och ombyggda
lokaler till modern standard
Ramväxlingar mellan verksamheters driftbudgetar

I budgetförslaget inför 2014 har ett antal beslut kring organisationsförändringar och besparingar resulterat i ett antal ramväxlingar mellan förvaltningar och kommunstyrelsekontor.
•
•
•
•
•

Natur-, dans- och musikskolan har överförts från skolförvaltningen till kultur- och ungdomsförvaltningen, 15 047 tkr
Stadskansliet har tillförts ANDT-verksamheten från socialförvaltningen, 264 tkr
Organisationsförändring av HR-funktionen har inneburit samordning av resurser till personalkontoret från ett antal förvaltningar, 1 610 tkr
Kommunikationskontorets förändrade uppdrag och resursförstärkning har finansierats genom
ramväxling mot samtliga förvaltningar och kontor, 5 600 tkr
Av kommunstyrelseförvaltningens tidigare sparbeting på 10 mnkr kvarstår 4 mnkr, vilket inför
2014 delvis har fördelats mot kommunstyrelsekontoren, 2 250 tkr. Resterande fördelning,
1 765 tkr, kommer att ske under 2014 i takt med att ett antal besparingsuppdrag presenteras
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•

5.2

Nämnderna, exklusive kommunstyrelsen, har sedan tidigare ett sparbeting på 5 mnkr. Detta
har inför 2014 delvis fördelats, 1 800 tkr. Resterande fördelning, 3 275 tkr, kommer att ske
under 2014 i takt med att besparingsuppdrag presenteras.
Kommunstyrelsen (inklusive skolförvaltningen)

Kommunstyrelsekontoren
Kommundirektören
Här återfinns vissa utredningsresurser och kommunens enhet för kostproduktion. Kostenheten ges i
uppdrag att minska kostverksamhetens totala kostnader med 3 mnkr på årsbasis fr.o.m. 2014, utan att
göra avkall på mål om ökad ekologisk andel och livsmedelskvalitet.
Kommunikationskontoret
Kommunikationskontoret är nybildat under 2013 och hade tidigare sin hemvist inom stadskansliet.
Kommunikationskontoret är länken mellan organisationen Falu kommun och en rad olika målgrupper,
däribland kommuninvånare, anställda, studerande, förtroendevalda och media. Med anledning av
kommunikationskontorets bildande och nya strategiska uppgift tilldelas kontoret 5 600 tkr genom
ramväxling från kommunens övriga verksamheter (se kap 5.1).
Personalkontoret
Heltidsprojektet (personalpolitiska åtgärder) fortsätter och har tidigare fått 1 000 tkr i utökad driftsram för detta. Projektet avslutas under 2016, då minskas driftsramen successivt med 500 tkr.
Personalkontoret (personalpolitiska åtgärder) får ett tillskott under 2014 och 2015 med 600 tkr för att,
tillsammans med förvaltningarna, aktivt arbeta för att få ner sjukfrånvaron i kommunen.
Kommunfastigheter
En viktig del i kommunfastigheter har uppdraget att säkerställa att tomma lokaler antingen nyttjas av
flera verksamheter eller att avveckla lokaler som bedöms inte kunna användas i framtida kommunal
verksamhet. Kommunfastigheter visar på behov av ökat investeringsbehov och underhållsinsatser
vilket är att hänföras till stora utbyggnader under 1960- och 1970-talet.
Kommunfastigheter ges ett specifikt uppdrag att tillsammans med förvaltningarna minska kommunens
totala lokalbehov fr.o.m. 2014 med 1 procent årligen (ca 3 000 m2 per år) och samtidigt effektivisera
omställningen av vakanta verksamhetslokaler.
AIK – Arbetsmarknads- och integrationskontoret
Falun har stora utmaningar när det gäller sysselsättning och social sammanhållning, då främst för
ungdomar. I det rödgröna styrdokumentet och i samsyn mellan alla partier i kommunen har det uttalats
att barn och unga ska vara den mest prioriterade gruppen.
AIK får tillskott i två år, totalt 2 000 tkr för 2014 och totalt 1 000 tkr för 2015, för att vidmakthålla
kvaliteten i pågående projekt (framför allt Framsteget) och utöka insatserna för att minska ungdomsarbetslösheten.
Revidering i november 2013
• AIK får en ökad driftram med 500 tkr fr.o.m. 2014 för att skapa fler kommunala feriearbeten
inklusive sommarlovsentreprenörer
Beslutsorgan
Reserv om 1 000 tkr för extrema år, då vinterväghållningen kräver mer resurser än normalvintrar, har
funnits under kommunstyrelsen i ett antal år. Men denna reserv har tagits i bruk år efter år, då trafikoch fritidsnämndens budget för vinterväghållning har varit underdimensionerad.
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Kommunstyrelsens reserv om 1 000 tkr för vinterväghållning överförs till trafik- och fritidsnämndens
driftbudget fr.o.m. 2014.
Revideringar november 2014
• Med anledning av 2014 års val till EU-parlamentet, riksdag, kommun och landsting tilldelas
beslutorgan 1 100 tkr 2014 och för arvoden till ersättare 300 tkr 2015
• För fortsatt arbete med demokratiutveckling, inklusive en ungdomssamordnare, tillförs 700 tkr
2014 och 1 000 tkr fr.o.m. 2015.
Avsättningar – central buffert
Med hänsyn till de stora osäkerheter som finns inför framtiden finns ett behov av att avsätta särskilda
medel att användas för att klara de utmaningar vi står inför. Dessa medel ska användas för att framför
allt skapa en beredskap för eventuellt ytterligare skatteintäktsminskningar och korrigera anslagen under löpande verksamhetsår för strukturella kostnader som följer av befolkningsförändringar samt konjunktur- och den globala utvecklingen. En central buffert finns därför upptagen med 14 500 tkr 2014,
15 000 tkr 2015 och 2016.
Revideringar november 2014
• Den i juni fastställda centrala bufferten ökas till 20 000 tkr åren 2014-2016. Detta innebär en
ökning med 5 500 tkr 2014, 5 000 tkr 2015 och 2016.
Skolförvaltningen
Skolfrågorna hanteras formellt av kommunstyrelsen, sedan skolnämnden lades ner 23 april 2013. 30
april bildades ett nytt utskott, barn- och utbildningsutskottet. Skolförvaltningen sorterar under kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.
Barn- och utbildningsutskottets strategiska mål:
• I Falu kommun skall alla barn i förskolan utvecklas i förhållande till målen i förskolans läroplan
• I Falu kommun skall alla elever i alla ämnen minst uppnå de lägsta kunskapskraven i årskurs 3, 6
och 9
• I Falu kommun skall alla de elever i gymnasieskolan få en examen.
Inom förskolan finns tidigare beslut om ökad ram med 9 000 tkr för 2014 för fortsatt kvalitetsutveckling samt fortsatt arbete för att minska storleken på barngrupperna.
Skolförvaltningen tillförs medel för en andra familjecentral, 2 500 tkr fr.o.m. 2015. En förutsättning
är att landstinget dessutom går in med erforderliga resurser och garanterar att mödra- och barnhälsovård kommer att finnas tillgänglig vid både den nya familjecentralen och Grycksbos vårdcentral.
Inför höstens budgetbehandling ges skolförvaltningen i uppdrag att utreda nyanländas behov inom
skolans värld, för att identifiera och ge förslag på vilka ekonomiska resurser som behövs 2014 och
framåt.
Inom grundskolan görs fortsatt riktad satsning på elever med särskilda behov, kvalitetsförbättringar
och ökade lokalkostnader vid ombyggnad och modernisering av grundskolor. För 2014 finns tidigare
beslut om ökad ram med 1 000 tkr och ytterligare 7 000 tkr för 2015. Falu kommuns grundskola har
redan en relativt låg kostnadsnivå med hög kvalitet. För att kunna bibehålla den goda kvaliteten tillskjuts 5 000 tkr fr.o.m. 2014, som ska kombineras med ökade inslag av verksamhetsutveckling.
I ny upphandling för skolskjutsar 2014 befaras kostnaderna att öka. För detta tillfördes i tidigare beslut 1 000 tkr 2014 och ytterligare 1 000 tkr 2015.
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Inom gymnasieskolan görs anpassningar med anledning av flera års vikande elevunderlag. Översyn
av lokalbehov men även en omorganisation för att effektivisera verksamheten pågår. Program flyttas
för att skapa starka utbildningscentrum, där gymnasieprogrammen kan samverka och för framtiden
skapa en hållbar organisation och attraktiv gymnasieskola.
Som framgår av den demografiska utvecklingen kommer antalet elever i grundskolan att öka under
planperioden. Utvecklingen inom förskole- och skolbarnomsorgen förväntas ha en ökning på grund av
att antalet barn ökar, men även på grund av att andelen barn som har offentligt finansierad förskola
har haft en tendens att öka. Detta innebär ett ökat behov av barnomsorgsplatser under planperioden,
vilket medför att en av skolans utmaningar de närmaste åren är att klara såväl ökade volymer inom
förskola och grundskola och den stora minskningen inom gymnasium.
En ytterligare aspekt som i hög grad påverkar verksamheten är förekomsten av samt eventuella ytterligare etableringar av fristående skolor i Falun. Sedan år 2007 har skolnämnden att svara för utbetalningar av ersättningen till de fristående skolorna. Därmed har också skolnämnden givits ett helhetsansvar att inom den driftsram som anvisas hantera de kostnader som uppstår i såväl grundskola som
gymnasium oavsett om utbildningen tillhandahålls av någon av de kommunala skolorna eller de fristående skolorna. Detta tillsammans med de grundläggande principerna om ersättning enligt styrmodellen innebär ett ökat tryck på skolan att kunna anpassa sig till de elevantal som studerar på någon av
de kommunalt drivna skolorna.
Revidering i november 2013
• Skolförvaltningen tillförs medel till en mottagningsenhet för nyanlända barn och utbyggd studiehandledning på modermål med totalt 8 000 tkr 2014 och fr.o.m. 2015 ytterligare 7 000 tkr
• För att bibehålla den goda kvaliteten i grundskolan tillförs 4 000 tkr 2014 och fr.o.m. 2015 ytterligare 7 000 tkr
• För att täcka både volym- och kvalitetsökning i förskolan tillförs skolförvaltningen 5 000 tkr
2014 och ytterligare 4 000 tkr fr.o.m. 2015.
Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Bidrag och stöd
Inom verksamheten för ej förvaltningsanknuten verksamhet anslås och administreras i huvudsak verksamhetsbidrag, avgifter och andra ersättningar till länskulturinstitutioner, kommunalförbund samt
organisationer och föreningar som bedöms ha stor betydelse för Falu kommuns utveckling.
Sammantaget anslås 76 126 tkr 2014 till ej förvaltningsanknuten verksamhet.
Revidering i november 2013
• Inom ramen för Ej förvaltningsanknuten verksamhet utökas driftramen för bidrag till länskulturen med 591 tkr fr.o.m. 2014
• Inom ramen för Ej förvaltningsanknuten verksamhet skapas en kulturpott, inkl Granny Goes
Street, som tillförs 4 250 tkr fr.o.m 2014
• Folkets hus framtida finansiering är under utredning och det nuvarande driftsbidraget har utgått
fr.o.m. 2014
• Den totala driftramen för Ej förvaltningsanknuten verksamhet är nu reviderad till 75 666 tkr
2014, 76 287 tkr 2015 och 76 984 tkr 2016.

17

falun.se/
Falu kommuns budget 2014
__________________________________________________________________________________
Kommunstyrelse
Driftanslag (tkr)
- varav Skolförvaltningen
- varav ospecificerat sparbeting hos nämnderna
- varav buffert
Investeringsanslag (tkr)
- Utvecklingsområden o
exploateringar
- Kommunfastigheter
- Kommunstyrelseförvaltningen
- Skolförvaltningen
5.3

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

1 381 137
1 147 551
-5 050

1 417 530
1 167 092
-3 275

1 456 755
1 207 071
-3 326

1 467 866
1 218 748
-3 377

18 500

20 000

20 000

20 000

64 780
96 000

99 647
118 600

70 206
99 500

59 940
92 800

14 695
10 000

30 428
9 925

11 994
9 925

17 160
9 925

Socialnämnden

Socialnämndens strategiska mål:
• Socialförvaltningen skall vara en garant för att alla människor i socialt utsatta situationer, ges det
stöd och den hjälp till goda livsbetingelser de behöver samt säkerställa att personer med funktionshinder får ett fullgott liv som alla andra i Falun
Den politiska majoritetens prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Socialförvaltningen ska fortsätta att arbeta med barns ekonomiska utsatthet, fokus ska ligga på
barnperspektivet
Att förbättra samarbetet med barn och ungdomspsykiatrin
Samarbetet vad gäller skyddat kvinnoboende fortsätter att utvecklas tillsammans med övriga
kommuner i Dalarna
Ansvar ska tas för att barn, kvinnor och män på olika sätt får relevant stöd i relationer där hot
och våld förekommer
Fortsätta att utveckla samarbetet med Framsteget, ”en dörr in”. Människor ska inte få falla
mellan stolarna
Att öka antalet platser inom dagligverksamhet då stora årskullar med ungdomar som har
funktionsnedsättningar kommer att gå ut särgymnasiet de närmaste åren
Nämnden ska fortsätta att sträva mot en god kvalitet, ett bra bemötande mot de människor
som finns och passerar inom socialtjänsten
Dialogen ska fortsätta utvecklas för att vara ett stöd som riktar sig till föräldrar och barn
Fortsätta samarbetet mellan skolförvaltningen, barn- och utbildningsutskottet, socialförvaltningen och socialnämnden när det gäller förebyggande arbete mot barn som far illa och hjälpa
barn med speciella behov
Att människor med beroende/missbruksproblem ska få kvalificerat stöd och behandling, ett
bra bemötande och en bra öppenvård. Socialförvaltningen ska erbjuda stöttning till anhöriga
Att utveckla möjligheten för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden istället för
dagligverksamhet eller daglig sysselsättning

Enligt tidigare beslut har tillförts 2 000 tkr 2014 och ytterligare 2 000 tkr 2015 för ökade insatser för
utsatta familjer och barn i dessa familjer. Dessa medel skall nyttjas i nära samarbete med skolförvaltningen.
Socialnämnden ges i uppdrag att inom ram avdela resurser för den nya familjecentralen, som planeras
till 2015.
Socialnämnden tillförs ytterligare medel för driftkostnader i samband med utbyggnad av
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tre nya LSS-gruppbostäder under planperioden, 6 000 tkr 2015 och ytterligare 6 000 tkr 2016.
För ökade behov av externa LSS-placeringar har tidigare beslutats att tillföra 1 000 tkr 2014.
Tidigare har även beslutats om följande sparbeting
• Institutionsvård för unga med -2 000 tkr 2014 och ytterligare -1 000 tkr 2015
• Institutionsvård för missbrukare med -2 000 tkr 2014 och ytterligare -1 000 tkr 2015
• LSS-assistans med -3 000 tkr 2014 genom övergång till entreprenad, men tillskott av 1 000 tkr
2015
Socialnämnden har i tidigare beslut kompenserats för den återinförda habiliteringsersättningen fr.o.m.
2014 med 1 200 tkr.
Revidering i november 2013
• Samarbetet med Framsteget tillförs ytterligare medel med 500 tkr fr.o.m. 2014
• Missbruksgruppens driftram förstärks med 1 000 tkr fr.o.m. 2014.

Socialnämnden
Driftanslag (tkr)
Tillägg för ekonomiskt
bistånd (tkr)
Investeringsanslag (tkr)
5.4

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

438 019
93 028

436 448
94 423

447 340
95 840

458 712
95 840

700

900

700

500

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens strategiska mål:
• Omvårdnadsförvaltningen skall tillhandahålla en god vård, omsorg och service till personer som
bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga livsföring
• Omvårdnadsförvaltningen skall ha hög kvalitet och låg kostnadsnivå på sina verksamheter i förhållanden till jämförbara kommuner
• Omvårdnadsförvaltningen skall erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar behov och efterfrågan och
som säkerställer en skälig levnadsnivå
Den politiska majoritetens prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygga om och till de vård- och omsorgsboende som är i behov härav för att uppnå en god boendemiljö samt kostnadseffektivitet
Utöka de generella välfärdstjänsterna
Förebyggande arbete för att, om möjligt, förhindra, eller i vart fall skjuta upp behovet av hemtjänst/vård- och omsorgsboende
Höja utbildningsgraden till minst undersköterska på våra medarbetare i vård- och omsorgsboende samt i hemtjänsten (påbörjat)
Arbeta förebyggande med personalen för att öka frisknärvaron (påbörjat)
Verka för utbyggnad av trygghetsboende och seniorlägenheter med närhet till service (delvis
påbörjat)
Utemiljön på vård- och omsorgsboende måste förbättras
Starta intraprenader i hemtjänsten och i vård- och omsorgsboende

Inom omvårdnadsnämnden finns tidigare beslutade ramtillskott med 14 000 tkr för 2014 och ytterligare 8 000 tkr 2015 för att möta behovsökning inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Den
demografiska utvecklingen visar mycket tydligt att prognoserade volymökningarna är större än tidi19
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gare beräknat, vilket gör att omvårdnadsnämnden tillskjuts ytterligare medel, 7 000 tkr 2014 och 1
000 tkr 2015.
Revidering i november 2013
• För att återuppta det förebyggande arbetet enligt arbetsmetoden ”Rehabilitering i hemmiljö”
tillförs omvårdnadsnämnden 3 000 tkr fr.o.m. 2014
• Med anledning av socialstyrelsens föreskrifter ”Ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilt boende” tillförs omvårdnadsnämnden 2 600 tkr fr.o.m. 2015
• För prognoserade ytterligare volymökningar tillförs omvårdnadsnämnden 11 185 tkr fr.o.m.
2014, för att öka med ytterligare 1 000 tkr fr.o.m. 2015.

Omvårdnadsnämnden
Driftanslag (tkr)
- varav bostadspolitiska åtgärder
(tkr)
Investeringsanslag (tkr)
5.5

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

588 399

624 673

643 852

650 049

7 031
3 500

7 066
5 500

7 137
3 500

7 208
3 500

Trafik- och fritidsnämnden

Trafik- och fritidsnämndens strategiska mål:
• Kommunens hållbarhetsmål skall märkbart påverka det praktiska arbetet inom förvaltningen
• En kommunal nollvision skall genomsyra arbetet på trafikområdet
• Nämnden ska utforma, tillhandahålla och vårda parker och torg så att brukarna känner trygghet och
trivsel
• Det lokala föreningslivet ska stödjas för att uppnå en mångfald av fritidsverksamhet och rekreation.
Den politiska majoritetens prioriteringar
Trafik- och fritidsnämnden har ett helhetsansvar för folkhälsa, idrott, friluftsliv och lokala kommunikationer. Det inkluderar även det offentliga rummet där gator, torg, parker och andra allmänna ytor är
viktiga för kommunikation, idrottsutövande, rekreation och social samvaro. I samverkan med föreningslivet ökas möjligheterna till en aktiv fritid. Nämnden har ett viktigt arbete med att genomföra
satsningen på resecentrum och därigenom utveckla en plats där den lokala kollektivtrafiken möter den
regionala och nationella.
•
•

•

•
•

Att människor kan transportera sig tryggt, säkert och med precision både vad gäller tid och
plats är viktigt. Arbetet med att optimera kollektivtrafiken fortsätter under perioden
Cykeltrafik är en viktig del i infrastrukturen och ur ett folkhälsoperspektiv. Vi vill fortsätta
arbetet med att utveckla cykelstaden Falun, bl a genom hög standard på drift och underhåll
samt fortsatt utbyggnad av bra och säkra cykelbanor i Falun
Idrottsföreningarna ska kunna få mer föreningsstöd, om de arbetar mot alkohol, droger, våld
och för mångfald på ett systematiskt och uthålligt sätt, genom att vi bygger vidare på konceptet ”Utmärkt förening”
Vi vill fortsätta arbetet med att uppdatera standarden på badplatser och andra friluftsanläggningar som kommunen ansvarar för
Resecentrum är en viktig satsning för infrastrukturen och är också en viktig del i förberedelserna inför VM.

Inför Skid-VM 2015 kommer trafik- och fritidsnämnden att belastas med ökade driftkostnader, som
konsekvens av ökad hyra för kommande investeringar. Enligt tidigare beslut kompenseras trafik- och
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fritidsnämnden med 8 000 tkr 2014 och ytterligare 1 000 tkr 2015 (totalt 11 000 tkr sedan 2013).
Underhåll av broar och kajer har tidigare hanterats som investering men skall hanteras som underhåll i
driftbudgeten. Enligt tidigare beslut tillförs nämnden 1 000 tkr för 2014.
Nytt resecentrum är delvis finansierat av EU-medel, kommer att vara klart 2015. Enligt tidigare beslut
anslogs medel för detta 2013 (6 000 tkr), varav 1 900 tkr kvarstår 2014 för att vara färdigt 2015.
I samband med skapandet av nytt resecentrum påverkas nämndens budget genom ökade kapitalkostnader. I tidigare beslut har trafik- och fritidsnämnden tillförts 9 400 tkr 2015.
Ett särskilt anslag har inrättats from 2009 för kollektivtrafik och färdtjänst. Anslaget ska redovisas
separat från trafik- och fritidsnämndens övriga tjänster. Motivet till denna förändring är att kostnaderna ökat och följer samhällsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen inom denna tjänst ska därför inte påverka nämndens övriga verksamhet. Anslaget anges till 56,6 mnkr för 2014. I det fall hela anslaget
inte behöver ianspråktas skall särskilt beslut fattas i kommunstyrelsen om hur dessa medel ska disponeras.
Kollektivtrafiken kommer att genomföra en ny upphandling som börjar gälla under 2014. Med denna
befaras kraftiga kostnadsökningar, varför tidigare har beslutats att tillföra 4 300 tkr 2014 och ytterligare 5 000 tkr 2015.
I tidigare beslut har trafik- och fritidsnämnden kompenserats för utökade driftskostnader för övriga
planerade investeringar inom utvecklingsområdena, 2 100 tkr 2014 och ytterligare 700 tkr 2015.
I tidigare beslut har trafik- och fritidsnämnden kompenserats med 3 528 tkr fr.o.m. 2014 för utökade
kostnader med anledning av ombyggnation av Lugnets ishall.
Trafik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under hösten 2013 lämna förslag på hur förvaltningens
organisation för Lugnet kan minska sina kostnader med 2 000 tkr på årsbasis.
Tidigare reserv hos kommunstyrelsen för vinterväghållning förs permanent över till trafik- och fritidsnämnden, som då erhåller ramtillskott med 1 000 tkr fr.o.m. 2014.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i februari 2013 tillförs trafik- och fritidsnämnden ett tillfälligt
tillskott 2014 med 3 300 tkr för flytt av Grycksbobanan, med anledning av Södra centrums ombyggnationer.
Revidering i november 2013
• För utveckling av Å-rummet, området längs Faluån i centrala Falun, tillskjutes 500 tkr 2015 och
ytterligare 1 000 tkr fr.o.m. 2016 för drift- och kapitalkostnader
• För förvärv av mark inom Myranområdet utökas driftramen för kapitalkostnader med 215 tkr
fr.o.m. 2014
• Myranområdet ska utvecklas för rekreation och friluftsliv. Trafik- och fritidsnämndens driftram
utökas med 500 tkr fr.o.m. 2015 och ytterligare 50 tkr fr.o.m. 2016
• För att de två stora hoppbackarna på Lugnet ska kunna användas för träning och tävling även
efter VM 2015 tillskjutes 800 tkr fr.o.m. 2016
• Resecentrums gångtunnel under järnvägsspåren planeras att förlängas 2015-16 ut mot Tisken.
Trafik- och fritidsnämndens driftram utökas med 1 800 tkr för drift- och kapitalkostnader fr.o.m.
2016
• Projektet Falu cykelkommun syftar till att enkelt och säkert kunna tas sig fram med cykeln som
färdmedel i Falu kommun. Successivt utvecklas cykelkommunen och driftramen utökas med 500
tkr fr.o.m. 2014, ytterligare 1 000 tkr fr.o.m. 2015 och 2 000 tkr fr.o.m. 2016
• Före överlåtelse av kommunala enskilda vägar till enskilt huvudmannaskap behöver vägarna
upprustas. För detta tillskjutes 900 tkr 2014 och totalt 2 500 tkr 2015
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Trafik- o fritidsnämd

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Driftanslag (tkr)exkl Kt
Kollektivtrafik +färdtj
Investeringsanslag (tkr)

173 084
51 780
19 000

190 165
56 633
15 625

201 507
62 200
14 400

206 615
62 822
13 400

5.6

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens strategiska mål:
• Byggnadsnämnden skall inom ramen för gällande lagstiftning underlätta byggprocessen genom
snabb ärendehantering med beaktande av rättsäkerhet och medborgardeltagande. Kraven på god
miljö och god tillgänglighet samt hänsyn till natur- och kulturvärden skall särskilt uppmärksammas.
• Byggnadsnämndens myndighetsutövning är en viktig länk i ett lyckat genomförande av flertalet av
de utvecklings- och satsningsområden som återfinns i programmen för miljö, folkhälsa och tillväxt
Den politiska majoritetens prioriteringar
Byggnadsnämnden har ett stort ansvar att vara kommuninnevånarna behjälplig i byggfrågor.
Byggnadsnämnden skall också verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stadsoch landskapsmiljö. Nämndens uppgift är också att uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen
inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.
•
•
•
•

•
•

Tillgängligheten för de med funktionshinder skall alltid prioriteras
Den som söker bygglov skall få besked av kommunen inom tio veckor.
Kommuninvånarna skall alltid kunna få råd och upplysningar i frågor som rör nämndens
verksamhet
Falu Kommun skall vara föregångare att vid kommunal nybyggnation av fastigheter och
övriga byggnadsverk använda sig av modern träbyggnadsteknik. Det har visat sig att bärande
träkonstruktioner har stora fördelar när det gäller såväl byggmetoder men också en betydligt
lägre klimatpåverkan
All ny-, till- och ombyggnad bör använda den senaste tekniken för att uppnå optimal
energieffektivisering
Vid all ny planläggning tillse att det finns bra och trygga cykelparkeringar

Sedan 2010 har nämndens personalkostnader budgeterats inom ramen för kommunstyrelsen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret).
Byggnadsnämd
Driftanslag (tkr)

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

593

596

602

608
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5.7

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämndens strategiska mål:
• Biblioteket skall vara kommunens kunskaps- och informationscentrum och bidra till att utveckla
kreativitet och fantasi. Särskild vikt skall lägga på att prioritera barn och ungdomars kulturella behov
• Nämnden skall verka för att mötesplatser för unga skapas och utvecklas inom kommunen
• Nämnden skall komplettera föreningslivet och andras offentliga kulturarrangemang så att ett variationsrikt kulturutbud erbjuds kommuninvånarna
• Nämndens fritidsgårdstjänst ska vara det givna alternativet till traditionell föreningsverksamhet
Den politiska majoritetens prioriteringar
Kultur är en av de största framgångsfaktorerna för en kommun enligt forskare. Att läsa en bok, se en
teater, alltså uppleva kultur, ger oss nya perspektiv och framtidstro. Kultur får oss att förstå samtiden,
oss själva och andra. Kulturens hälsofrämjande krafter är betydande. Bibliotek, skola, studieförbund
och det fria föreningslivet är grunden för en levande demokrati med debatt, nyfikenhet och kreativitet.
•

•

•
•
•

•

•

•

Falun skall ha ett rikt kulturliv, där både professionella och amatörer får plats. Föreningslivet
skapar ett öppet och delaktigt kulturliv. Länskulturinstitutionerna är viktiga både för länet och
för Faluns utveckling
Kulturrum – en kulturskola i Falun startar i augusti genom sammanläggning av alla frivilliga
kulturaktiviteter för barn (dans-musik-bild-drama-natur). I verksamheten planeras också en
fritidsgård. Arbetet med att finna och renovera lokaler pågår intensivt
Vårt kulturpolitiska program, som till stora delar är genomfört, skall revideras
Kulturgarantin för skolungdom som nu är införd skall säkerställas även utan andra bidrag
Arenan och Valla tillsammans med alla fritidsgårdar är viktiga mötesplatser för ungdomar,
också för deras eget skapande. Genom ett ökat samarbete med föreningar och studieförbund
skapar vi bättre fritidsverksamhet. Fritidsledarnas roll ska stärkas genom fortlöpande kompetensutveckling
Ungdomars egna initiativ ska uppmuntras och stödjas. Genom det pågående demokratiprojektet ska ungdomarna kunna påverka sin framtid – från fritidsaktiviteter och utbildning till
hur kommunen ska utvecklas
Bibliotek och biblioteksfilialer med avgiftsfria boklån är en självklarhet. Vi fortsätter vårt arbete med att göra tre av våra filialer till medborgarcentra med både kommunal och digital service
Vi lever i ett världsarv som ger både möjligheter och ställer krav. Kunskapen om detta gemensamma arv är viktigt. Vi ska både vårda och ta vara på de möjligheter som världsarvet
Falun ger

Då den kommunala kulturskolans lokalfråga inte är helt löst ännu flyttas 2014 3 000 tkr av tidigare
beslutade tillskott fram till 2015. Tidigare beslut om ytterligare tillskott med 1 000 tkr 2015 kvarstår.
Totalt får den kommunala kulturskolan tillskott med 10 000 tkr sedan 2013.
Kultursatsningar sker även inom kommunstyrelsens ram för Ej förvaltningsanknuten verksamhet,
exempelvis Stora Daldansen.
Revidering i november 2013
• Fr.o.m. 1 januari 2014 övergår Naturskolan och Dans- och musikskolan från skolförvaltningen
(kommunstyrelsen) till kultur- och ungdomsnämnden. Motsvarande ramväxling sker med 15 047
tkr (se kap 5.1)
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Kultur- och ungdomsnämnd
Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)
5.8

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

52 034
400

72 195
475

76 948
475

77 719
475

Miljönämnden

Miljönämndens strategiska mål:
• Insatser som görs ska vara väl avvägda i förhållande till miljöeffekt, korrekthet och rättsäkerhet
(rätt kvalitet)
• Goda relationer såväl internt som externt
• Ökad andel avgiftsfinansiering i tillsynen
Den politiska majoritetens prioriteringar
Allmänt
Nämnden ska fortsätta att verka för att miljömål som berör kommunen uppnås, spela en pådrivande
roll för ett hållbart Falun och som myndighet se till att Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra lagar
inom verksamhetsområdet efterlevs. Förändringar under perioden är:
Tillsynen inom hälsa, miljö och livsmedel ska till omfattningen ytterligare närma sig behovet. Nämnden ska under perioden särskilt prioritera tre områden.
• Klimat, transporter och energi
• Natur och biologisk mångfald
• Livsmedel
Klimat, transporter och energi
Nämnden ska noggrant följa kunskapsutvecklingen inom hållbara transporter och verka pådrivande
för fysisk planering och översiktsplanering med ett mindre transportberoende och mer resurssnålt
samhälle som mål. Luftkvaliteten i Falu centrum, som i stor utsträckning påverkas av trafiken, ska
också bevakas enligt antagen strategi.
Biologisk mångfald, natur
Arealen skyddad natur ska ökas. Behovet av tätortsnära skog ska särskilt uppmärksammas. Naturreservatet Runns öar ska fullföljas. Naturvårdsprogrammets inledande fas, inventering av naturvärden,
har genomförts. Genomförande av åtgärder har nu inletts och kommer att pågå under ett antal år.
Arbetet med att göra Myran till ett område för friluftsliv och naturupplevelser ska fortsätta. Fullföljt
arbete ska synliggöras för både kommunens invånare och besökare.
Livsmedel
Information i kombination med kontroll av korrekt märkning ska ge kommuninvånarna bättre möjlighet att göra välinformerade och hälsosamma val. Justering av taxa inom livsmedelslagen ska, i kombination med fortsatt effektivisering, ge utrymme för viss ökning av tillsynen genom att andelen
skattemedel minskar. Justering av taxa inom livsmedelslagen ska, i kombination med fortsatt effektivisering, ge utrymme för att öka informationsinsatserna inom bland annat inom livsmedelsområdet.
Miljönämnden får en utökad driftram med 1 000 tkr fr.o.m. 2014 för ökade kostnader för att hantera
långsiktigt bevarande av värdefulla naturområden.
Miljönämnden
Driftanslag (tkr)

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

9 909

10 645

10 745

10 845
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5.9

Upphandlingscenter (gemensam nämnd)

1 januari 2013 startade det gemensamma upphandlingskontoret för kommunerna Falun, Borlänge,
Gagnef, Säter och Ludvika. Den gemensamma nämnden för upphandling har placering i Ludvika.
Målsättningen är att göra bättre affärer och samtidigt undvika att samma arbete utförs på flera ställen.
Förutom basavtalet har ett tilläggsavtal slutits med Upphandlingscentret att stödja i olika upphandlingsfrågor som inte ingår i basavtalet. För detta tilläggsavtal har Falu kommun anslagit 500 tkr 2014,
505 tkr 2015 och 510 tkr 2016.
Gemensam nämnd (UHC)
Driftanslag (tkr)

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

3 841

4 418

4 462

4 507

5.10 Överförmyndarverksamheten
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som rekryterar och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.
Den administrativa organisationen för överförmyndarverksamheten är i regionalsamverkan och placerad i Borlänge. På grund av stora volymökningar och ökade kostnader med anledning av det ingångna
samverkansavtalet i samband med ny regional organisation har överförmyndarverksamheten dragits
med underskott. Överförmyndarverksamheten tillförs därför 650 tkr fr.o.m. 2014.
Överförmyndarverksamheten
Driftanslag (tkr)

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

2 359

3 020

3 044

3 068

5.11 Kommunrevisionen
Kommunrevision har under denna mandatperiod utökats med en ledamot.
Kommunrevisionen
Driftanslag (tkr)

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

2 000

2 021

2 041

2 061
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6

FALU KOMMUNS PERSONALPOLITIK

Falu kommun är den största kommunen i länet, både när det gäller invånare och antal medarbetare.
Kombinationen storlek, bredd och djup gör oss unika i förhållande till andra arbetsgivare i Dalarna. I
förhållande till privata arbetsgivare har vi fler anställda och en unik verksamhetsbredd. Jämfört med
andra kommuner så har vi flera anställda inom samma yrkesgrupper, och fler personer med spetskompetens inom olika områden. I jämförelse med offentlig sektor i övrigt så har vi både bredd och djup.
Falu kommun är en stor arbetsgivare i en lagom stor stad med nära till allt. Vi gör samhällsnytta varje
dag och jobbar för en hållbar utveckling. Här finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter som bidrar till att samhället fungerar varje dag dygnet runt.
Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter att byta både arbetsplats och inriktning. Som medarbetare kan du fördjupa dig inom ett område eller bredda din kompetens. Här jobbar du tillsammans med
många andra yrkeskategorier och är en viktig kugge i vår roll som samhällsaktör. Expertstöd finns
inom alla våra verksamheter. Våra jobb märks!
6.1 Attraktiv arbetsgivare
En arbetsgivare som vill attrahera och rekrytera, behålla och utveckla de medarbetare som man behöver för att uppnå verksamhetens mål måste ha en klar idé om hur man vill vara och framstå som arbetsgivare.
Kärnvärden är en viktig grundsten i vårt varumärke och vår kommunikation. De beskriver varumärkets själ och talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. Våra kärnvärden bygger på den bild som
medarbetarna uttrycket och som sammanfattar organisationen som den ser ut idag.
I vår organisation beskriver vi oss med orden trygghet, engagemang, möjligheter. Allt vi säger och
gör ska utgår från och andas dessa värdeord.
• Engagemang
Hos oss erbjuder vi utvecklande och meningsfulla arbeten som engagerar. Vi trivs på jobbet och
är delaktiga i och kan påverka det som händer. Arbetsglädje och handlingskraft kännetecknar oss.
Våra medarbetare är driftiga, ansvarskännande och gör sitt bästa för Faluborna.
• Möjligheter
Inom Falu kommun finns ett stort antal yrkesgrupper och en bred kompetens. Här kan man både
bredda sig och specialisera sig inom olika områden. Det finns möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi har flexibla arbetstider som gör att arbete och fritid kan kombineras på
ett bra sätt.
• Trygghet
Falu kommun är en stor och stabil arbetsgivare som står för arbetsrättsligt trygghet, det är ordning och reda. Vi har högt i tak, man kan säga vad man tycker. Här finns stöd och kunnande för
att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
6.2 Heltid till alla
Kompetensförsörjning är ett centralt fokusområde för kommunen som arbetsgivare. Förmågan att
attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan anställda har stor betydelse
för våra verksamheters kvalitet och effektivitet. Ökade möjligheter till heltid och/eller önskad sysselsättningsgrad kan förbättra möjligheterna för kommunen att uppfattas som attraktiv. På uppdrag av
den politiska ledningen är heltid till alla därför en prioriterad fråga de närmaste åren.
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7

EKONOMISK ÖVERSIKT 2014-2016

7.1 Central finansiering
Skatteunderlagets utveckling
Enligt preliminära uppgifter växte skatteunderlaget nominellt med ca 4 procent 2012, helt i nivå med
genomsnittet för den senaste konjunkturcykeln (2001-2007). De låga prisökningarna 2012 innebar att
den reala ökningen blev hela 2 procent, dubbelt så mycket som under förra konjunkturcykeln.
2013 väntas ökningstakten avta till följd av att den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden, vilket
innebär mindre tillskott från lönesumman. Nästa år förutser SKL en ytterligare dämpning av ökningstakten, trots att antalet arbetade timmar förväntas stiga lite snabbare än under 2013 och lönehöjningarna bli något större. Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller
tillbaka pensionsinkomsterna.
Antagande om utveckling av skatteunderlag från 2014 och framåt baseras på Sveriges Kommuner och
Landsting prognos från oktober 2013. Prognosen innebär en ökning av skatteunderlaget för åren 2014
till 2016 med 2,9 (realt 1,0) procent, 4,6 (realt 2,3) procent samt 5,6 (realt 2,5) procent för respektive
år i perioden.
Det kommunala utjämningssystemet
Syftet med utjämningen är att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner
och landsting att bedriva sin verksamhet. Utjämningen görs inom ramen för ett delsystem för kommuner och ett för landsting. I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen förändringar i systemet
för kommunalekonomisk utjämning, som bygger i stort på utjämningskommitténs förslag Likvärdiga
förutsättningar (SOU 2011:39). Förslaget ger i sin helhet stora omfördelningseffekter orsakade i
första hand av förändringar i delmodellen för förskola och skolbarnsomsorg och i modellen för individ- och familjeomsorg. Det nya utjämningssystemet föreslås träda i kraft 1 januari 2014. Falu kommun gynnas av det förändrade kommunala utjämningssystemet och har inarbetats i den reviderade
budgeten för 2014 och ekonomisk plan för 2015 och 2016.
Den automatiska balanseringen av allmänna pensioner, den s.k. Pensionsbromsen
Enligt pensionsmyndighetens senaste prognos kommer pensionsbromsen att slå till 2014. Underfinansiering av det allmänna pensionssystemet får effekt på de kommunala pensionskostnaderna eftersom
det finns bruttoutfästelser i ansvarsförbindelsen som samordnas med den allmänna pensionen. KPA
Pension bedömer i sin augustiprognos att Falu kommuns pensionskostnad ökar med 8,2 mnkr inkl
löneskatt 2014 med anledning av Pensionsbromsen.
Pensionskostnader
De totala pensionskostnaderna för 2014 (exkl finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 155,5 mnkr. Av
denna summa finansieras ca 83 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelser och nämnder
för de pensioner som tjänas in under 2014.
Pensionsåtaganden
Under de senaste åren har kostnaden för pensionsutbetalningar, intjänade före 1998 i det gamla pensionsavtalet ökat kraftigt. Dessa pensionsåtaganden har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. År 2014 beräknas dessa kostnader
uppgå, inklusive särskild löneskatt, till ca 71,3 mnkr. År 2016 beräknas denna del av pensionskostnaderna uppgå till omkring 73,6 mnkr.
Förändring av lån och finansiellt resultat
En förändring av lånestrukturen genomförs inom kommunkoncernen, där tidigare lån från kommunen
till Falu Stadshus AB löses genom att Falu Stadshus AB dels övertar lån från kommunen, dels upptar
nya lån i bank och amorterar lånet hos kommunen. Räntekostnaderna för externa lån bedöms därmed
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att upphöra hos kommunen samtidigt som de finansiella intäkterna från kommunkoncernen minskar
till att endast omfatta borgensavgifter.
Sammantaget beräknas ränteintäkter att uppgå till 2,6 mnkr år 2014 samt borgensavgifter till runt 10,0
mnkr. Utöver detta tillkommer finansiell värdesäkring av pensioner på 1,9 mnkr.
7.2

Driftramar för budget 2014 och ekonomisk plan 2015 och 2016

Falu Kommuns driftramar budget 2014-2016, tkr
Styrelse/Nämnd
Kommunstyrelsen:
Kommundirektören
Rationaliseringskrav, ej fördelat
Stadskansliet
Kommunikationskontoret
Ekonomikontoret
Personalkontoret exkl pers.pol
Lönepolitiska satsningar
Personalpolitiska åtgärder
IT-kontoret
IT-kontoret, avkastningskrav
KS miljö och folkhälsa
Stadsbyggnads- o näringslivskontoret
Kommunfastigheter
Kommunfastigheter, avkastningskrav
Arbetsmarknads- o integrationskontoret
S:a KS-kontoren
Beslutsorgan
Ospecificerat sparbeting nämnder, ej fördelat
Buffert
Skolförvaltningen
Ej förvaltningsanknuten verksamhet
S:a kommunstyrelsen
Trafik & fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Kultur- och ungdomsnämnd
Socialnämnd
Omvårdnadsnämnd
Miljönämnd
Upphandlingscenter (gem nämnd)
Överförmyndarverksamheten
Kommunrevision
S:a verksamheter drift
Centralt finansierad pensionskostnad
Avgår kap kostn central finansiering
S:a totalt

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

6 177
-1 765
10 666
9 922
11 881
7 042
2 015
5 249
3 808
-1 206
4 502
22 120
15
-603
50 368

6 247
-1 805
10 774
9 965
12 051
7 114
2 519
5 296
3 846
-1 218
4 397
22 348
15
-609
48 756

6 318
-1 846
10 879
10 009
12 171
7 185
2 544
4 243
3 884
-1 230
4 441
22 579
15
-615
47 939

130 192

129 695

128 516

27 856

27 027

26 996

-3 275
20 000

-3 326
20 000

-3 377
20 000

1 167 092

1 207 071

1 218 748

75 666

76 287

76 984

1 417 530

1 456 755

1 467 866

246 798
596
72 195
530 871
624 673
10 645
4 418
3 020
2 021

263 707
602
76 948
543 180
643 852
10 745
4 462
3 044
2 041

269 437
608
77 719
554 552
650 049
10 845
4 507
3 068
2 061

2 912 768

3 005 336

3 040 712

74 109
-163 672

72 129
-171 236

79 758
-178 778

2 823 205

2 906 229

2 941 692
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7.3 Investeringar 2014-2018
Investeringstakten ökar i kommunen och i kombination med svag utveckling av skatteunderlaget och
konjunkturen gör detta att det ekonomiska läget 2014-2015 ser ansträngt ut. På kort sikt måste kommunen hantera ökande investeringsbehov i skolor, 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.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har beslutat att investeringsnivån inte ska överstiga 281,1 mnkr
2014, 210,7 mnkr 2015 och 197,7 mnkr 2016. Investeringsbeloppen för 2014 och 2015 överstiger den
investeringsvolym som kan anses ekonomiskt hållbar och motiverad.
För åren 2017-2018 återfinns investeringsbehov för 97,9 mnkr 2017 och 84,6 mnkr 2018. Denna begränsade investeringsvolym 2017 och 2018 visar sannolikt på att det finns svårigheter att planera investeringsvolymen över en längre period. Största enskilda posterna dessa år är slutförande av utvecklingsprojektet Södra centrum och ett nytt vård- och omsorgsboende.
Kommunfastigheters investeringar under planperioden avser skolbyggnader såsom Bjursåsskolan och
färdigställandet av Slättaskogens förskoleavdelningar, men även ett nytt vård- och omsorgsboende och
ett ersättningsboende för Smedjan. Planer finns även för gruppbostäder inom LSS. Alternativ till egen
byggnation kan vara långtidshyreskontrakt av flexibla lokaler.
Investeringar i utvecklingsområden domineras av satsningarna i Södra centrum. Målet för Södra centrum är bl a att skapa ett funktionellt resecentrum för tåg och bussar med bra access för gående, cyklister och bilister. I projektet ingår också att göra Tiskens stränder attraktiva för boende, rekreation och
verksamhet samt att centrum ska möta vattnet utan hinder från barriärer. Å-rummet, området längs
Faluån i centrala Falun, ska utvecklas som kultur- och nöjescentrum.
Under 2012 överfördes fastigheter och anläggningar inom Lugnetområdet till det nybildade kommunala bolaget Lugnet i Falun AB (LUFAB). Investeringar i Lugnetområdet, såsom anläggningar inför
skid-VM, byggs i LUFAB:s regi och hyrs av framför allt trafik- och fritidsnämnden.
Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar inom
kommunstyrelsen.
Investeringar 2014-2018, tkr
Nämnd/styrelse

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Utanför plan
2017
2018

Kommunstyrelseförvaltningen
- IT-kontoret
- Svärdsjö vattendrag
- Stadsbyggnadskontoret
- Kommunfastigheter
- Kommunstyrelseförv, övr

4 400
7 300
10 830
118 600
7 898

4 400
6 400
-2 900
99 500
4 094

4 400
6 300
5 350
92 800
1 110

4 400
3 000
3 120
46 100
1 180

3 520
36 700
1 135

Skolförvaltningen
Utvecklingsområden
Bostadsexploateringar
Kommersiella exploateringar

9 925
100 655
-468
-540

9 925
75 300
-5 327
233

9 925
74 000
-8 355
-5 705

10 000
10 000
4 630
-3 980

10 000
10 000
1 375
-1 980

S:a kommunstyrelsen

258 600

191 625

179 825

78 450

65 150

Trafik- och fritidsnämnden
Kultur- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden

15 625
475
900
5 500

14 400
475
700
3 500

13 400
475
500
3 500

15 050
400
500
3 500

15 050
400
500
3 500

S:a nämnder

22 500

19 075

17 875

19 450

19 450

S:A TOTALT

281 100

210 700

197 700

97 900

84 600
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7.4

Resultaträkning 2014-2016
Bokslut

Prognos

Budget

Plan

Plan

2012

aug 2013

2014

2015

2016

-2906,2
-154,3
-110,4

-2941,7
-162,7
-118,4

Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens
nettokostnad
- varav pensionskostnad
Avskrivningar
Summa
verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning
Tillfälligt statsbidrag
Summa skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
-varav ränta pensionsk.
Summa finansnetto
Resultat
Resultatmål 2% av skatt o bidrag
Falu kommuns resultatandel

7.5

-2597,3
-154,3
-112,8

-2725,0
-118,6

-2823,2
-155,4
-104,6

-2 710,1

-2 843,6

-2 927,8

-3 016,6

-3 060,1

2 324,0

2 424,1

2 494,0

2 608,3

2 754,4

420,0

447,5

482,7

463,1

450,5

2 744,0

2 871,6

2 976,7

3 071,4

3 204,8

43,8
-34,7
-4,7

39,9
-36,7

13,5
-1,9
-1,9

14,1
-3,6
-3,6

15,3
-4,9
-4,9

9,1

3,2

11,6

10,5

10,4

43,0

31,2

60,5

65,2

155,1

54,9
1,6%

57,4
1,1%

59,5
2,0%

61,4
2,1%

64,1
4,8%

Avstämning mot balanskrav

Balanskravet, den av riksdagen fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen i en kommun, innebär att resultatet varje år skall vara positivt, d.v.s. intäkterna måste överstiga kostnaderna.
Men ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att kravet på god ekonomisk hushållning kan anses tillgodosett när
årets resultat varje år uppgår till 2 procent av skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning.
I enlighet med reglerna om balanskravet skall negativa resultat återställas inom tre år. Inga ansamlade
förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat.
Den i augusti upprättade prognosen för helåret 2013 visar på ett resultat runt 31 mnkr (budgeterat
resultat 56,9 mnkr), en budgetavvikelse med -25,7 mnkr. Om denna helårsprognos håller året ut, innebär det att målet för god ekonomisk hushållning inte uppnås 2013.
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7.6

Balansräkning 2014-2016

Balansräkning, mnkr

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Anläggningstillgångar

1 838,4

1 938,7

2 018,0

9,5
122,7
72,1

10,0
202,2
114,3

9,0
195,0
219,6

204,3

326,5

423,6

S:a Tillgångar

2 042,7

2 265,2

2 441,6

Eget kapital

1 013,8

1 079,0

1 234,1

128,7
31,2
45,0
204,9

125,4
31,0
45,0
201,4

135,0
34,0
45,0
214,0

258,9
565,1

334,8
650,0

350,0
643,5

824,0

984,8

993,5

2 042,7

2 265,2

2 441,6

Omsättningstillgångar
-Förråd
-Fordringar
-Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar

Avsättningar
-pensioner
-avsättning löneskatt
-andra avsättningar
S:a avsättningar
-Långfristiga skulder
-Kortfristiga skulder
S:a skulder
S:a Eget kapital, avsättningar
och skulder

7.7

Kassaflödesanalys 2014-2016
Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster

60,5
125,8

65,2
99,9

155,1
124,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

186,3

165,1

279,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av lager
Förändring av fordringar (- anger ökning av fordringar)
Förändring av skulder (+ ökning av skulder)

-6,2
-22,3
136,1

-0,5
-79,5
84,9

1,0
7,2
-6,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

293,9

170,0

280,8

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-331,1
7,0

-210,7
7,0

-197,7
7,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-324,1

-203,7

-190,7

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-)
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar

31,8
0,0

75,9
0,0

15,2
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

31,8

75,9

15,2

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1,6
70,5

42,2
72,1

105,3
114,3

Likvida medel vid årets slut

72,1

114,3

219,6

Kassaflödesanalys, mnkr
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OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
A.1

Befolkning, sysselsättning, arbetsmarknadsläget och bostadsmarknaden

I separat bilaga utvecklas och beskrivs Falu kommuns befolkningsprognos, sysselsättning, arbetsmarknadsläge och bostadsmarknad.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
I oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting sin ekonomirapport, som belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

B.1

SKL:s bild av den samhällsekonomiska utvecklingen

Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer 2013 med 0,8 procent och 2014 med 2,7 procent.
Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på 2014. Arbetslösheten
sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent.
Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, det vill säga efter
avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt starkt 2013. Nästa
år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.
I nedanstående tabell visas några nyckeltal hämtade ur SKLs ekonomirapport oktober 2013.
Nyckeltal
(Alla siffror avser procentuell förändring)
BNP
KPI
Timlön, konjunkturlönestatistiken
Arbetslöshet (% av arbetskraften)
Utveckling av skatteunderlag
Budgetpropositionen (okt 2013)
SKL (okt 2013)

2012
Utfall
1,3
0,9
3,0
8,0

2013
Prognos
0,8
0,1
2,7
8,1

2014
Prognos
2,7
1,3
2,9
7,7

2015
Prognos
3,6
2,4
3,1
7,1

2016
Prognos
3,8
2,8
3,6
6,6

4,3
4,1

3,9
3,5

2,7
2,9

4,4
4,6

5,2
5,6

Kommunerna står de kommande åren inför utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade
behov från befolkningsförändringar och ambitionshöjningar. Detta innebär att kostnaderna för
kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Intäkterna från skatteunderlagets tillväxt räcker inte till. Det kommer att behövas ökade statsbidrag och skattehöjningar för att
finansiera kommunernas verksamheter framöver.

B.2

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.
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Årets resultat
Falu kommun gör bedömningen att ett av de finansiella målen för kommunen bör vara att resultatet
ska uppgå till minst 2 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag 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 buffert för oförutsedda händelser. Från och med 2006
har Falu kommun som finansiell målsättning att resultatet skall uppgå till minst 2 procent av skatter
och bidrag, vilket betyder ett resultat 2014 på minst 60 mnkr.
År 2012 uppvisar ett resultat på 43,0 mnkr. Detta resultat påverkas positivt av återbetalning från AFA
Försäkring med 49,9 mnkr. Men å andra sidan tyngs resultatet av extra nedskrivning på 18,6 mnkr för
övertagande av ridanläggning Falun Främby. Samtliga nämnder exkl byggnadsnämnden visar negativt
resultat, totalt -66,3 mnkr.
Upprättad prognos för helåret 2013 (augusti) visar ett överskott med 31,2 mnkr, vilket är 25,7 mnkr
sämre än budgeterat resultat, 56,9 mnkr. I prognosresultatet ingår återbetalning från AFA Försäkring
med 48,2 mnkr och förändrad diskonteringsränta (RIPS) med ökade kostnader på 13,7 mnkr. Verksamheternas prognoser visar på ett underskott på 51,5 mnkr. De största avvikelserna finns inom gymnasieskolan, som har svårighet att anpassa sig till en lägre kostnadsnivå med anledning av flera års
minskat elevunderlag och kraftig ökning av antalet hemtjänsttimmar inom omvårdnadsnämnden.
Resultatet för de enskilda åren 2014-2016 bedöms uppfylla det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkterna, även om ekonomin kommer att vara ansträngd 2014-2015 på grund av stora åtaganden,
såsom VM 2015 och investering i resecentrum, men även stora volymökningar inom skolans och omsorgens värld. Den största utmaningen blir dock verksamheternas effektiviseringar och krympning av
kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar.
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Utveckling av intäkter och kostnader
Årlig förändring av nettokostnader och skatteintäkter

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2007

2008

2009

2010

Nettokostnadsutveckling Falu Kommun

2011

2012

Skatter, gen. statsbidrag o utjämningssytem

Diagrammet visar årlig ökningstakt för kommunens totala nettokostnader och intäkter av skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem. Mellan åren 2007 och 2009 var nettokostnadsutvecklingen
högre än utvecklingen för skatteintäkterna. 2010 tog skatteintäktsutvecklingen fart, framför allt beroende på det tillfälliga konjunkturstödet på 54,3 mnkr. Men fr o m 2011 överträffar åter igen kostnadsutvecklingen skatteintäkternas utveckling. 2012 dämpas nettokostnadsutveckling av AFA Försäkrings
återbetalning på 49,9 mnkr. Trots detta ökar kostnadsutvecklingen med 0,5 procent över skatteintäktsutvecklingen 2012.
Större styrelsers och nämnders resultat
Avvikelser mot budget större nämnder
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kommunstyrelse
Skolnämnd/ KS barn- o utbildningsutskott
Socialnämnd
Trafik- och fritidsnämnd
Omvårdnadsnämnd

Diagrammet visar de största styrelsers och nämnders resultat dvs. nettokostnader jämfört med budget.
Ett negativt utfall enligt diagrammet innebär att redovisade kostnader översteg driftbudget för det
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aktuella året. Kommunstyrelsens resultat 2012 tyngs ner av en extra nedskrivning på 18,6 mnkr för
övertagandet av ridanläggningen Falun Främby.
Utveckling av pensionskostnader
Januari 2006 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft (KAP-KL). Avtalet är enhetligt för kommuner och
landsting för de olika avtalsområdena. KAP-KL har en kostnadsprofil som gav lägre kostnader 2006
respektive en kostnad 2007 på samma nivå som det gamla avtalet. På sikt innebär det nya avtalet en
lägre kostnadsökningstakt jämfört med tidigare avtal. Det nya avtalet innebär ett steg mot en mer livsinkomstbestämd pension vilket innebär att den avgiftsbestämda 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 424,5 tkr år 2013.
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Per den 31 december 2012 uppgick
denna skuld till 1 537,1 mnkr varav 300,1 mnkr utgörs av särskild löneskatt. Utifrån de prognoser som
tagits fram av KPA kommer de årliga utbetalningarna att öka från dagens nivå runt 57 mnkr till ca
59 mnkr år 2016 (exklusive löneskatt).

PERSONALEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
C.1

Anställningstal

Vid utgången av 2012 hade kommunen 4 146 anställda med månadslön. Antalet anställda har under
året minskat med 128 personer, Detta beror främst på att personlig assistans inom socialförvaltningen
lagts ut på entreprenad. 78 procent av de anställda var kvinnor. I samtliga förvaltningar utom en, trafik- och fritidsförvaltningen, var kvinnorna i majoritet.
Antal
Förvaltningar

Anställda Kvinnor

Kultur o Ungdomsförvaltningen

84

67

33

+3

Miljöförvaltningen

34

62

38

+6

Omvårdnadsförvaltningen

1046

92

8

-3

Skolförvaltningen

1740

79

21

0

536

80

20

-158

Trafik och fritidsförvaltningen

74

35

65

-3

Kommunstyrelseförvaltningen

656

61

39

+27

4 169

78

22

-128

Socialförvaltningen

Totalt Falu kommun

C.2

Förändring antal
anställda från
Män
2011

Andel i %

Tidsredovisning

Den totala arbetstiden för månadsavlönade och timanställda anställda enligt AB-avtalet, omräknat till
årsarbetare var 3504 vilket är en marginell ökning jämfört med året innan. Arbetstiden för månadsavlönade minskade medan arbetstiden för timavlönade ökade.
Förvaltningar

2012

2011

2010

Timavlönade

389

371

352

3 115

3 126

3 134

3 504

3 497

3 486

Månadsavlönade
Totalt
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C.3

Åldersfördelning

Medelåldern har ökat med 0,1 år och var i december 47,1 år. Medelåldern för kvinnor var 47,2 år och
för män 46,6 år.
-29

30-39

40-49

50-59

60-

Genomsnittsålder

2010

8%

20%

25%

31%

16%

47,1

2011

7%

19%

26%

30%

18%

47,0

2012

8%

19%

27%

31%

15%

47,1

Åldersstruktur

C.4

Pensionsavgångar

Under 2012 slutade 114 personer med pension. De kommande fem åren kommer ca 545 personer att
uppnå 65 år, flertalet av dessa återfinns inom skola, social- och omvårdnadsförvaltningen.

C.5

Lön

År 2012 ökade medellönen för månadsavlönade med 2,5 procent och låg på 24 799 kr per månad.
Skillnad i lön mellan kvinnor och män har minskat, kvinnors medellön i procent av mäns medellön var
2012 93,4 procent.

Skillnad kvinnor/män, medellön i kronor
Kvinnors medellön i % av mäns medellön

C.6

2012

2011

2010

-1 676

-1 841

-1 993

93,4

92,9

92,2

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade med 0,7 procentenheter till 5,6 procent av ordinarie arbetstid.
SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID

6,0%
5,0%
4,0%

5,6%
4,9%

3,0%

4,6%
5,4%

4,7%

2008

2009

2,0%
1,0%
0,0%

2010

2011

2012

Kvinnorna hade genomgående en högre sjukfrånvaro än männen. 2012 var kvinnornas sjukfrånvaro
6,3 procent och männens 3,6 procent av ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron ökar både vad gäller kort
och lång frånvaro.
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SJUKFRÅNVARO KALENDERDAGAR / MEDARBETARE 1)

2012

2011

2010

1-14 dagar

6,0

5,3

5,4

15-59 dagar

2,6

2,4

2,2

Mer än 59 dagar

9,2

7,5

6,3

TOTALT

17,8

15,2

13,9

1) Avser tillsvidare- och visstidsanstallda januari till december respektive år och uttryckt som
genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare samt fördelat efter sjukperiodens längd.
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SAMMANDRAG AV BESLUTSSATSER FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER
D.1

Förslag till beslut

Utifrån redovisade överväganden och vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att besluta
1.

revidera budget 2014 fastställd av kommunfullmäktige 17 juni

2.

fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk hushållning enligt vad
som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

3.

fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2014 för kommunstyrelsen och nämnderna i
enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser

4.

fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2014

5.

godkänna ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2015-2016 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser

6.

uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhetsplan och budget utifrån
angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2014 enligt budgetdokumentet.

D.2

Drift- och investeringsramar

Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
7.

kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2014 fastställs till 1 417 530 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående till 1 456 755 tkr respektive 1 467 866
tkr

8.

kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett ospecificerat sparbeting om 3 275
tkr gällande nämndernas verksamhet, som efter precisering och beslut fördelas på resp nämnd

9.

kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år 2014 fastställs till 118 600
tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående till 99 500 tkr respektive
92 800 tkr

10. investeringsanslag för utvecklingsområden, kommersiella exploateringar och bostadsexploateringar totalt för år 2014 fastställs till 99 647 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2015 och
2016 uppgående till 70206 tkr respektive 59 940 tkr
11. kommunstyrelsen, skolförvaltningens investeringsanslag för år 2014 fastställs till 9 925 tkr
och godkänna ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående till 9 925 tkr årligen
12. kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga investeringsanslag för år 2014 fastställs till 30 428 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående till 11 994
tkr respektive 17 160 tkr
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Byggnadsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
13. byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 596 tkr och godkänna
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 602 tkr respektive
608 tkr
Trafik- och fritidsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
14. trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 190 165 tkr och
godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 201 507 tkr
respektive 206 615 tkr
15. trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst år 2014 fastställs till
56 633 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftanslag för år 2015 och 2016 uppgående till
62 200 tkr respektive 62 822 tkr
16. trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 15 625 tkr för år
2014 och godkänna ekonomisk plan år 2015 och 2016 uppgående till 14 400 tkr respektive
13 400 tkr
Kultur- och ungdomsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
17. kultur- och ungdomsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 72 195 tkr
och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 76 948
tkr respektive 77 719 tkr
18. kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 475 tkr för
år 2014 och godkänna ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående till 475 tkr årligen
Socialnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
19. socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 436 448 tkr och godkänna
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 447 340 tkr respektive 458 712 tkr
20. socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2014 fastställs till 94 423 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 95 840 tkr respektive 95 840 tkr
21. socialnämndens investeringsanslag för 2014 fastställs till 900 tkr och godkänna ekonomisk
plan för år 2015 och 2016 uppgående till 700 tkr respektive 500 tkr
Omvårdnadsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
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22. omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 624 673 och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 643 852 tkr respektive 650 049 tkr
23. omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2014 fastställs till 5 500 tkr och godkänna plan
år 2015 och 2016 uppgående till 3 500 tkr årligen
Miljönämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
24. miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 10 645 tkr och godkänna
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 10 745 tkr respektive
10 845 tkr
Gemensam nämnd - upphandlingscenter:
Kommunfullmäktige beslutar att
25. till den gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslå 4 418 tkr år 2014 och godkänna
planerade anslag för år 2015 och 2016 till 4 462 tkr respektive 4 507 tkr. Samtliga belopp inkluderar även stödtjänster utöver basavtalet
Överförmyndarverksamheten:
Kommunfullmäktige beslutar att
26. överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 3 020 tkr och
godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 3 044 tkr
respektive 3 068 tkr
Kommunrevision:
Kommunfullmäktige beslutar att
27. kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 2 021 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 2016 uppgående till 2 041 tkr respektive 2 061 tkr

D.3

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar
28. jämlikt avsnitt 3.6.3, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen
att inom en beloppsram av 40 basbelopp i varje enskilt fall, inom en av kommunfullmäktige i
budgeten angiven beloppsram utöva kommunfullmäktiges beslutanderätt,
29. utöver föregående sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om försäljning till nedanstående
markprisbelopp, vilka inte innefatta kostnader för va,
1. Småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för erforderliga exploateringsanläggningar, för tomter inom nytillkommande exploateringsområden till de markpriser
som kommunstyrelsen för varje område fastställer,
2. Industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där kommunen svarar för erforderliga exploateringsanläggningar, till ett markpris av
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75 kronor per kvadratmeter inom Främby
100 kronor per kvadratmeter för mark inom nuvarande Ingarvet (Rissgårdsvägen) samt
100 kronor per kvadratmeter inom Östra Tallen
30. fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och avgiften för förlängning av registreringen till 300 kronor
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