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Missivskrivelse – Kommunstyrelsens ordförande
Redan i uppstarten till 2012 års budget skapades en samsyn att barn och unga är en prioriterad grupp
som vi ska fokusera på. I den här budgeten för 2013 har vi fortsatt att prioritera det, med målet att
skapa bättre social hållbarhet. Andra områden där behoven ökar har också fått tillskott. Även om de
senaste tre årens ekonomiska resultat är godkända och vi åter igen kan lägga en budget med ett tvåprocentigt överskott samt en buffert, så är konjunkturen inte stark. Oro i omvärlden samt en risk för
att sysselsättningen i landet minskar, gör att det krävs fortsatt restriktivitet.
Den politiska ledningen i Falu Kommun bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger en
budget som:
•
•
•
•
•

Ger ett resultat på 56,9 miljoner (2 procent av intäkterna) och en buffert på 18,5 miljoner
Har fokus på sociala investeringar och unga, med satsningar för arbetsmarknad, förskola, ökat
förebyggande arbete och start av den nya kulturskolan
Säkrar upp och tar höjd för kostnader vi kommer att ha för ökade volymer i äldreomsorgen,
investeringar i skolor, resecentrum och Lugnet samt högre kostnader för kollektivtrafik
Då verksamheterna inte får full lönekompensation ligger ett rationaliseringskrav inbyggt i de
flesta verksamheter
Sedan budgetbeslutet i juni har bl a ett nytt löneavtal för lärarna ingåtts, som ligger på en hög
nivå jämfört med övriga arbetsmarknaden. För att delvis parera för detta höjs skolnämndens
ram med 5 miljoner från och med 2013

Våra politiska prioriteringar framgår av de inledande stycken som finns framför varje nämnd och
kommunstyrelsen i kapitel 5. Där anger vi viktigare verksamhetsinriktningar.
En god ekonomisk hushållning definieras genom de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
föreslås för Falu Kommun i den här budgeten. Förutom de ekonomiska mål som föreslås för Falu
Kommun som organisation finns förslag till verksamhetsmål per nämnd som ska vara en grund för en
god ekonomisk hushållning.
Även 2013 kommer att innebära en fortsatt anpassning av kostnadsvolymen. I och med att den centrala bufferten inte är så stor att den kan kompensera för stora volymförändringar eller kraftigt minskade
intäkter ökar behovet av en beredskap i de olika nämnderna. Kostnaderna inom hela den kommunala
organisationen måste kontinuerligt ses över i syfte att ge medborgarna mesta möjliga nytta för pengarna.
Falu Kommuns investeringsverksamhet är stor, men också viktig för att långsiktigt vårda och utveckla
våra gemensamma tillgångar. Det är nödvändigt att begränsa investeringarna till vad vår ekonomi kan
bära för att vi ska klara våra åtaganden i framtiden. Utifrån vårens budgetbeslut har den då beslutade
volymen behållits, men med tillägg för de beslut som fattats mellan juni och nu. I den föreslagna investeringsnivån för 2013 på 209 miljoner ingår alltså beslutad volym i juni (190 miljoner) med tillägg
för framför allt för resecentrum (15 miljoner).

Jonny Gahnshag (S)
Kommunstyrelsens ordförande
jonny.gahnshag@falun.se
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UTGÅNGSPUNKTER OCH GENERELLA PRIORITERINGAR

Budget 2013 och ekonomisk plan för 2014-2015 har arbetats fram utifrån följande utgångspunkter och
generella prioriteringar:
1) Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 fastställdes den 14 juni 2012. Men läget på arbetsmarknaden har försvagats och fortsätter en bit in i 2013, framför allt beroende på att tillväxten i
svensk ekonomi är låg och återhämtningen går långsammare än vad tidigare bedömts. Många av
Falu kommuns verksamheter prognostiserar underskott år 2012.
För att klara att hålla Falu Kommuns ekonomi i balans utan drastiska åtgärder krävs nu en påtaglig kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare med fokus på effektivisering och kostnadsminskningar i vårt tjänsteutbud.
2) Det långsiktiga resultatmålet som motsvarar en resultatnivå på två procent av skatter och bidrag
bedöms kunna uppfyllas under planperioden, även om marginalerna är små. Resultatnivån som föreslås ligger i den nivå som utifrån ett finansiellt perspektiv utgör en god ekonomisk hushållning.
3) Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att höja skattesatsen med 0,23 kr till 22,54
kr för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (hemsjukvården) från landstinget Dalarna. Ökningen motsvarar överenskommen skatteväxlingsnivå.
4) För samtliga nämnder tillämpas en prissättning av tjänsterna som bygger på 2012 års budgeterade
prisnivå, med en generell uppräkning 2013 med 1,0 procent, 1,0 procent 2014 och ytterligare 1,5
procent 2015. Omvärldens kostnadsutveckling (KPI) bedöms ligga på en låg nivå, men beräknas
bli högre 2014 och 2015 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.
5) Arbetsgivaravgiften för anställda som inte har fyllt 26 år vid årets ingång beräknas att vara fortsatt
lägre. Den totala arbetsgivaravgiften för denna ålderskategori beräknas bli 21,29 procent (21,29 %
år 2012). Även för anställda födda 1938-1947 (1938-1946 år 2012) planeras arbetsgivaravgiften
vara lägre, totalt 15,81 procent (15,81 % år 2012). Sedan 2011 gottskrivs de berörda förvaltningarna den minskade faktiska lönebikostnaden, vilket i praktiken har inneburit en utökad driftram.
6) Priser för internt levererade tjänster som tillhandahålls ska vara på 2012 års prisnivå med maximal
höjning med 1,0 procent 2013, 1,0 procent 2014 och 1,5 procent 2015. Denna regel syftar till att
säkerställa att ingen övervältring av besparingskrav sker till den köpande enheten.
7) 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 3,4 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, kommunstyrelseförvaltningen samt att inköp görs från kontrakterade leverantörer.
8) För att stimulera ekonomin så att inflationen stiger mot målet på 2 procent beslutade Riksbanken i
oktober att behålla en fortsatt låg reporänta på 1,25 procent. De finansiella marknaderna utgår
från att ytterligare en sänkning kommer innan 2012 års slut. Den idag bedömda omsvängningen i
konjunkturen och det gradvis förbättrade läget på arbetsmarknaden under senare delen av 2013
gör att Riksbanken förväntas höja styrräntan under 2013.
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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 209 mnkr 2013, 194
mnkr 2014 och 170 mnkr 2015. Under planperioden ingår i denna ram investeringar i bl a skolor
med totalt 205 mnkr och skapandet av ett resecentrum (Södra centrum) med 145 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.
9) 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.
10) För att bättre och resurseffektivare klara våra åtaganden måste vi prioritera samarbete och samverkan i olika former både inom kommunkoncernen men även inom regionen, både inom kärnverksamheter men också mellan stödfunktioner. Ett exempel på detta är skapandet av ett gemensamt upphandlingscenter för samarbete mellan kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika
och Säter.

4

falun.se/
Falu Kommuns budget 2013
__________________________________________________________________________________

2

HÅLLBAR UTVECKLING

För Falu kommun som geografiskt område finns tre styrdokument för en hållbar utveckling. Kommunfullmäktige har antagit ett stort antal 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 identifierat 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 de tre programmen tas fram av respektive förvaltning eller bolag samt i de
fall där samordning krävs sker en dialog över linjegränserna. Under hösten har respektive nämnd och
styrelse tagit ställning till de föreslagna åtgärderna. Nämnden kan då antingen göra 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 2013 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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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 2013
Plan 2014
Plan 2015
Resultatet ska överstiga 2 % av skatteintäkter56,9 mnkr
57,9 mnkr
59,4 mnkr
na (enligt balanskravet)
2,0 %
2,0 %
2,0 %
Soliditeten (eget kapital i % av totala tillgång46,1 %
45,2 %
45,9 %
ar) skall överstiga 45 %
Investeringarna skall vara finansierade med
75 %
84 %
99 %
eget kapital till 100 %
De budgeterade resultaten för perioden 2013-2015 bedöms hålla sig inom God ekonomisk hushållnings 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten ökar av att anläggningstillgångar motsvarande 176 mnkr har överförts till det nystartade koncernbolaget LUFAB. Under 2013
genomförs en översyn av soliditetsmåttet för att motsvara ett rimligt långsiktigt mål för Falu Kommun. Det finansiella målet självfinansiering av investeringar till 100 procent kommer inte att uppnås
under planperioden.
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. Majoriteten har valt att lyfta fram följande mål för verksamheten 2013 (i vissa fall har
även de mål som nämnden tidigare föreslagit omprövats och omformulerats).

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

Kommunen totalt

Mål
Total sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid ska
minska
Den korta sjukfrånvaron (114 dagar) ska minska

Mått
Nyckeltal
Andel sjukfrånvaro
Vid utgången av 2015 ska
av ordinarie arbetstid den uppgå till högst 4,5
procent
Kalenderdagar per
2015 ska korta sjukfrånvamedarbetare och år
ron uppgå till högst 4,5
kalenderdagar per medarbetare och år
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Nämnd

Mål

Mått

Nyckeltal

En minimering av antalet
överklagade ärenden efterByggnadsnämnden
strävas

Andelen överklagade Andelen överklagade
ärenden där formella ärenden där formella fel
fel uppstått
uppstått ska vara mindre än
0,5 procent
Andelen kunder som anger Andel nöjda kunder Att behålla rankingen i InByggnadsnämnden att de är nöjda med de tjänssikt
ter som levereras
Resultatenheter på samtliga Procent
100 procent
Skolnämnden
nivåer ska hålla budget.
Alla barn i förskolan ska
Procent
100 procent
utvecklas i förhållande till
Skolnämnden
målen i förskolans läroplan.

Skolnämnden

Skolnämnden

Alla elever ska i alla ämnen Procent
minst uppnå de lägsta
kunskapskraven i årskurs 3,
6 och 9.

100 procent

Alla elever i
gymnasieskolan ska få en
examen.

Procent

100 procent

Kronor/utförd uppföljning/utredning

2013 ska kostnaden vara
högst 2 800 kr

Kostnad per inledd utredOmvårdnadsnämnd ning/uppföljning

Nettokostnaden för en hem- Kronor/timme
Omvårdnadsnämnd tjänsttimme

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämnd

Socialnämnd

2013 ska kostnaden vara
högst 399 kr

Nettokostnaden för en plats
i vård och omsorgsboende

Kronor/plats/dygn

2013 ska kostnaden vara
högst 1 611 kronor

Beläggningsgraden inom
vård och omsorgsboende

Procent

2013 ska beläggningsgraden
vara minst 98 procent

Ökad tid hos kund inom
hemtjänsten

Procent

Att medarbetarna är hos
kund minst 66 % av den
arbetade tiden.

Minska andelen unga vuxna Utgångsläge år 2010, Andel unga vuxna 18-24 år
14,6 procent
med ekonomiskt bistånd
18-24 år med ekonomiskt
bistånd (jämfört med 2010)
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Nämnd

Mål

Mått

Nyckeltal

Socialnämnd

Stärka öppenvården för
barnfamiljer

Utgångsläge 201201-01 antal barnfamiljer
Årsarbetare per brukare

Fler familjer ska erbjudas
familjebehandling.

Socialnämnd
Trafik- & fritidsnämnd

Antalet årsarbetare per brukare inom LSS daglig verksamhet skall minska
Underhållsbeläggning av
asfaltsbelagd yta
Nollvision i trafiken

Trafik- & fritidsnämnd
Kultur- och ungdomsnämnd
Kultur- och ungdomsnämnd

Miljönämnd

Minst 80 procent av Faluns
högstadiebarn ska tycka att
de har en bra fritid
Faluns bibliotek ska fortsätta att vara kommunens mest
besökta verksamhet
Verksamheten ska planeras
och genomföras med rätt
arbetsinsats.

0,25 årsarbetare/brukare i
daglig verksamhet.

Andel beläggning av 2,8 procent
total asfaltsbelagd
vägyta
Antal dödsfall och
0
allvarligt skadade
inom det kommunala
vägnätet
Minst 80 procent
Minst 390 000 besökare per år
Andelen aktiviteter i
verksamhetsplanen
med målet i huvudsak uppnått ska successivt öka.
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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

2012-05-07

•

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 förvaltningschefsgruppen 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
preliminär budget i juni och som sedan slutligt fastställs i november.
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•

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 längre tid
jämfört med tidigare bedömningar. För att klara en ekonomi i balans med demografiska förändringar
och kontinuerligt ökade krav krävs både effektiviseringar och översyn av kommunens tjänsteutbud.
Mot bakgrund av detta måste varje verksamhet sträva efter att anpassa sin verksamhet till de anslag
som beslutats. De verksamheter som kan skapa ett överskott gentemot budget utan att kvalitet och
verksamheten mot kunderna äventyras uppmanas också att göra detta. De nämnder som har volymökningar och volymminskningar 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, kommande 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 PAadministration, transporter, kostproduktion).
I ramarna för 2013 finns en generell uppräkning i förhållande till 2012 med 1,0 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 2014 är 1,0 procent och för 2015 1,5 procent. Detta visar på
ett fortsatt stort behov av rationaliseringsåtgärder under hela planperioden.
Budgeten innehåller sedan tidigare ett rationaliseringskrav om 3,9 mnkr i kommunstyrelsen och ett
ospecificerat sparbeting om ytterligare 5 mnkr på övriga nämnder. Ett uppdrag som givits till kommundirektören att tillsammans med förvaltningscheferna identifiera åtgärder som effektiviserar verksamheten och minskar kostnaderna med full effekt under 2012.
Som framgår av de verksamhetsmässiga mål som lyfts fram i avsnitt 3 God ekonomisk hushållning
finns en uttalad ambition att minska sjukfrånvaron och därigenom också minska ohälsan. Samtliga
verksamheter skall systematiskt arbeta för att sjukfrånvaron på den egna arbetsplatsen minskar och för
att minska ohälsan.
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
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
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falun.se/
Falu Kommuns budget 2013
__________________________________________________________________________________

•

•

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
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.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
5.1

Med början 2011 tas en vision fram av hur Falu kommun ska utvecklas, i dialog med
kommunens medborgare. Målet är att det arbetet ska vara klart 2013
Lugnet Falun AB ska under 2013 ha genomfört huvuddelen av de investeringar som planeras
inför skid-VM 2015
Varje förvaltnings- och kontorschef ska göra minst 2 företagsbesök/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
Under 2013 ska demokratirådet arbeta med särskilda insatser för att öka valdeltagande i EU,
riksdags-, landstings- och riksdagsvalen 2014
Från 2012 ska kommunens arbete med trafikplanering och åtgärder för beteendeförändringar
utgå ifrån den nya trafikstrategin och dess mål
Under 2012 ska bygget av resecentrum Falun etapp 1 starta, och vara klar senast hösten 2014
Utifrån ny mark för verksamheter och företag samt ny strategi för etableringar ska arbetet för
att söka nya etableringar intensifieras.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoren
Kommundirektören
Här återfinns vissa utredningsresurser samt det projekt kring kostorganisationen som startade i och
med att Kommunservice upphörde.
Personalkontoret
Av personalkontorets driftbudget utgör 1 020 tkr år 2013 en kommungemensam lönepott. Dessa medel skall användas dels för att korrigera löner som visar sig vara osakliga utifrån de lönekartläggningar som görs dels för att arbetsgivaren av personalpolitiska skäl skall kunna göra satsningar.
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.
KS-miljö och folkhälsa
För projekt ”Cykelkommunen” anslås 300 tkr för 2013 och 2014 som därefter halveras till 2015.
AIK – Arbetsmarknads- och integrationskontoret
För att öka antalet vuxenstudieplatser med 35 stycken tillförs 1 800 tkr 2013, ytterligare 200 tkr 2014.
Detta tillskott reduceras 2015 med 1 000 tkr.
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Vidare tillskapas 15 ungdomsplatser i samarbete med arbetsförmedlingen. För detta tillförs 2 400 tkr
2013 och ytterligare 400 tkr 2014.
Revidering i november 2012
• Ekonomikontoret
Upphandlingsverksamheten samordnas från 2013 i Upphandlingscenter (UHC) i Ludvika. Ekonomikontoret är kommunens kontakt i upphandlingsfrågor och ansvarar för ekonomisk ersättning till UHC. Inom ekonomikontoret har 1 841 tkr frigjorts från egen personal för köp av denna
tjänst. Resterande 2 000 tkr ramväxlas 2013 (2 020 tkr 2014 och 2 050 tkr 2015) från andra
verksamheter till ekonomikontorets ram.
• Ekonomikontoret
I samband med att centralförrådet läggs ner i november 2012 överförs en tjänst till ekonomikontoret, som ansvarar för beställnings- och inköpsprocessen. Resursförstärkning med 655 tkr
2013 (662 tkr 2014 och 671 tkr 2015) genom ramväxling från andra verksamheter.
• Ekonomikontoret
Ekonomikontoret kompenseras för utebliven ramförstärkning sedan 2010, då rekrytering inom
kompetensområdena ekonomistyrning och internkontroll skedde (700 tkr 2013, 707 tkr 2014 och
718 tkr 2015)
• Personalkontoret
Lönepolitiska satsningar (744 tkr) 2012 ramväxlas och ökar berörda verksamheters driftramar
kommande år. Förutom tidigare beslutade 1 020 tkr 2013 satsas 1 000 tkr 2014 och ytterligare
500 tkr 2015.
• AIK – Arbetsmarknads- och integrationskontoret
AIK kompenseras för tillfällig handledarresurs vid start av socialt företag (Kulturarvets verksamhet) 2013 och 2014 med 400 tkr och 300 tkr 2015.
• Stadskansliet
Centralarkivets ökade behov av lagerutrymme har gjort att kommunstyrelsen tidigare har beslutat om utökning av hyresramen med 187 tkr 2013, 188 tkr 2014 och 192 tkr 2015.
Beslutsorgan
För kommundelsutveckling enligt den så kallade ”Jönköpingsmodellen” finns sedan tidigare beslut
550 tkr för 2014.
För fortsatt arbete med demokratiutveckling tillförs 500 tkr 2013 för att minska till 200 tkr 2014 och
upphöra 2015.
Evenemangsrådet tillförs ett tillfälligt tillskott för SM-veckan vinter 2013 och stora evenemang 2014
med 800 tkr 2013. Detta reduceras med 400 tkr 2014 och upphör 2015.
Inför Skid-VM kommer flera verksamheter att belastas med extra uppgifter och därtill ökade driftkostnader, bland annat för tillfälliga resursförstärkningar. För att kunna kompensera detta har tidigare
beslutats 2 000 tkr 2012, ytterligare 3 000 2013 och 3 000 tkr för 2014 hos kommunstyrelsen att fördela efter redovisning från berörda. Ett avtal har nu tecknas med Skid-VM i Falun 2015 AB om ersättning till kommunen för att täcka bland annat extra kostnader för resursförstärkningar. Anslagna
medel kommer därmed att överföras till trafik- och fritidsnämnden för ökade driftkostnader, som hyra
mot Lugnet i Falun AB, som konsekvens av ökad hyra för kommande investeringar.
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 21 500 tkr 2013,
29 000 tkr 2014 och 30 000 tkr 2015.
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Revidering i november 2012
I relation till den i juni fastställda centrala bufferten minskas den 2013 med 3 000 tkr till 18 500 tkr,
2014 med 19 500 tkr till 9 500 tkr och 2015 med 17 000 tkr till totalt 13 000 tkr. Minskningen av den
centrala bufferten är nödvändig då kommunen har erhållit prognoser med minskade skatteintäkter och
generella statsbidrag för planperiodens år i förhållande till den i juni antagna budget 2013 och ekonomisk plan för 2014- 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 75 099 tkr till ej förvaltningsanknuten verksamhet.
Bostadspolitiska åtgärder
Anslaget för bostadspolitiska åtgärder uppräknas till 7 031 tkr 2013 vilket följer planen. Fr o m 2013
kommer verksamheten att överföras till Omvårdnadsnämnden.

Kommunstyrelse
Driftanslag (tkr)
- varav ospecificerat sparbeting hos nämnderna
- varav buffert
Investeringsanslag (tkr)
- Utvecklingsområden o
bostadsexploateringar
- Kommunfastigheter
- Kommunstyrelseförvaltningen
- Skid VM. Lugnet (Falu
Kommun)
5.2

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

238 955

239 786

234 651

230 096

-5000
20 640

-5 050
18 500

-5 101
9 500

-5 177
13 000

10 385
58 400

64 780
96 000

64 425
78 900

17 390
99 500

12 120
55 000

14 695
LUFAB

24 675
LUFAB

28 475

Skolnämnden

Skolnämndens 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.
Den politiska majoritetens prioriteringar
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! Hittills har vi infört fria pedagogiska måltider, ökat flexibiliteten för barn till föräldralediga och arbetslösa på förskolan, ökat personaltätheten i grundskolan, format en strategi för att
säkerställa en jämlik kvalitet i förskola och pedagogisk omsorg samt tagit fram en plan för att minska
barngruppsstorlekarna på förskolan.
Vi arbetar vidare med dessa mål:
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•

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 fortsätta vara med i GYSAM som är ett gymnasiesamarbete mellan Falun, Borlänge,
Ludvika, Smedjebacken, Gagnef, Leksand, Säter, Rättvik och Vansbro

•

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.

Skolnämnden får en ytterligare generell löneuppräkning med ytterligare 1,0 procent vilket innebär
7 000 tkr.
Inom förskolan finns tidigare beslut om ökad ram med 5 000 tkr för 2013 för att återställa personaltätheten till samma nivå som 2006/2007, en mer flexibel vistelsetid inom förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa samt minska storleken på barngrupperna. För att uppnå dessa mål samtidigt
med ökad volym ges ytterligare 6 000 tkr 2013 och 9 000 tkr för 2014.
Inom grundskolan görs fortsatt riktad satsning på elever med särskilda behov, ökad personaltäthet
och ökade lokalkostnader för Bjursås och Hälsinggårdens skolor. För 2013 tillförs 2 000 tkr, ytterligare 1 000 tkr 2014 och 7 000 tkr för 2015.
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Kostnaderna för skolskjutsar befaras öka kraftigt i samband med ny upphandling 2014. För detta tillförs 1 000 tkr 2014 och ytterligare 1 000 tkr 2015.
Inom gymnasieskolan görs neddragningar med hänsyn till vikande elevunderlag. Översyn av lokalbehov men även erforderliga personalneddragningar håller pågår.
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 getts ett helhetsansvar att inom den driftbudgetram 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 2012
Skolnämndens lönekostnader ökar betydligt beroende på det nya löneavtalet och kompenseras delvis
med en driftramshöjning från 2013 med 5 000 tkr.

Skolnämnden
Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)
5.3

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

1 111 317
6 400

1 147 551
10 000

1 169 822
10 000

1 194 899
10 000

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
•
•
•
•
•
•
•

Att kris- och våldsmottagningen permanentas i socialförvaltningens verksamhet
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
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•
•
•
•

•

Nämnden ska fortsätta att sträva mot en god kvalitet, ett bra bemötande mot de människor
som finns och passerar inom socialtjänsten
Att se över utökad samverkan mellan flera kommuner i Dalarna vad gäller barnahus, skyddat
kvinnoboende, kris- och våldsmottagningen för män samt en gemensam alkoholhandläggning
Dialogens förebyggande verksamhet är en viktig funktion då det är en förebyggande verksamhet som riktar sig till att ge stöd till föräldrar och barn
Att öka samarbetet mellan skolförvaltningen, skolnämnden, socialförvaltningen och socialnämnden när det gäller förebyggande arbete mot barns som far illa och hjälpa barn med speciella behov
Att människor med missbruksproblem ska få kvalificerad hjälp, bra bemötande och en bra öppenvård. Socialförvaltningen ska erbjuda stöttning till anhöriga.

Tidigare har tillförts 10 000 tkr 2012 för ökade behov inom bland annat missbruks- och ungdomsvård
samt försörjningsstöd.
För ökade insatser för utsatta familjer och barn i dessa familjer tillförs 10 000 tkr 2013 och ytterligare
2 000 tkr 2014 och 2 000 2015. Dessa medel skall nyttjas i nära samarbete med skolnämnden.
Skyddat boende för kvinnor tillförs 2 000 tkr 2013.
För ökade behov av externa LSS-placeringar tillförs 3 000 tkr 2013 och ytterligare 1 000 tkr 2014.
Inom vissa områden förväntas kostnadsreduceringar kunna genomföras varför anslagsramen reduceras
för detta. Institutionsvård för unga får ett sparbeting med 2 000 tkr 2013, ytterligare 2 000 tkr 2014
och 1 000 tkr 2015. Institutionsvård för missbrukare får ett sparbeting med 2 000 tkr 2013, ytterligare
2 000 tkr 2014 och 1 000 tkr 2015. LSS-assistans får ett sparbeting utifrån kostnadsminskning genom
övergång till entreprenad med 7 000 tkr 2013 och ytterligare 3 000 tkr 2014. För 2015 tillförs 1 000
tkr.
Revidering i november 2012
Socialnämnden kompenseras för den återinförda habiliteringsersättningen fr o m 2014 med 1 200 tkr.
Socialnämnden
Driftanslag (tkr)
Tillägg för ekonomiskt
bistånd (tkr)
Investeringsanslag (tkr)
5.4

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

431 895
89 964

438 019
93 028

439 094
94 423

446 662
95 840

1 200

700

500

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
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•
•
•
•
•
•

Förebyggande arbete för att, om möjligt, förhindra, eller i vart fall skjuta upp behovet av hemtjänst/vård- och omsorgsboende
Alla tjänster ska på sikt vara heltider. Heltid en rättighet-deltid en möjlighet (påbörjat)
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

Inom omvårdnadsnämnden finns tidigare beslutade ramtillskott med 10 000 tkr för 2013 och ytterligare 10 000 tkr för 2014 för att möta behovsökning inom hemtjänst, vård och omsorgsboende.
Tillskott för ytterligare volymökningar ges med 4 000 tkr 2014 och 8 000 2015.
För trygghetsboendet i Britsarvet ges ett tillskott med 400 tkr 2013.
Revidering i november 2012
• Ansvaret för verksamheten hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (hemsjukvården)
kommer att övergå från Landstinget Dalarna till länets 15 kommuner fr o m 1 januari 2013, eftersom samtliga kommuner och Landstinget har godkänt avtalet. Omvårdnadsnämnden har
uppdraget att ansvara för hemsjukvården i Falu Kommun. Omvårdnadsnämnden kompenseras
för denna verksamhet med en ramökning 2013 med 28 000 tkr, 2014 med 28 280 tkr och 28 704
tkr.
• Omvårdnadsnämnden föreslås överta bostadsanpassningsverksamheten från kommunstyrelsen
och därmed växlas driftramen om 7 031 tkr 2013, 7 101 tkr 2014 och 7 208 tkr 2015 till Omvårdnadsnämnden.
Omvårdnadsnämnden

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

537 704

588 399

608 278

625 337

2 800

7 031
3 500

7 101
3 500

7 208
3 500

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

Trafik- & 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.
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•
•

•

•
•

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.

Vidare avsätts 3 500 tkr per år med början 2012 för satsningen för att hämta igen eftersläpat gatuunderhåll.
För föreningsstödet finns sedan tidigare beslut om utökning med 500 tkr 2013 för Hillersboda slalombacke och Bjursås Ridklubb.
Inför Skid-VM 2015 kommer trafik- och fritidsnämnden att belastas med ökade driftkostnader, som
konsekvens av ökad hyra för kommande investeringar. Trafik- och fritidsnämnden kompenseras med
3 000 tkr 2013, ytterligare 5 000 tkr 2014 samt ytterligare 3 000 tkr 2015.
Underhåll av broar och kajer har tidigare delvis hanterats som investering men skall som helhet hanteras som underhåll i driftbudgeten. Tillförs 1 000 tkr 2013 och ytterligare 1 000 tkr för 2014.
Nytt resecentrum är delvis finansierat av EU-medel. För kommunens andel anslås 6 000 tkr 2013 och
uppgår 2014 till 1 900 tkr för att vara klart 2015.
I samband med skapandet av nytt resecentrum påverkas nämndens budget genom ökade kapitalkostnader. Tillförs 2 000 tkr för 2014 och ytterligare 3 000 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 51,8 mnkr för 2013. I det fall hela anslaget
inte behöver ianspråktas skall särskilt beslut fattas i kommunstyrelsen om hur dessa medel ska disponeras.
Förändringar i lagstiftningen för kollektivtrafiken innebär att Region Dalarna blir organisatorisk hemvist för Dalarnas Kollektivtrafikmyndighet från och med 2012. En ny busslinje vid Krondiket startar
2012-2013 varför 700 tkr tillförs anslag för kollektivtrafik 2013. Kollektivtrafiken kommer att genomföra en ny upphandling som börjar gälla under 2014. Med denna befaras kraftiga kostnadsökningar,
varför 4 300 tkr tillförs 2014 och ytterligare 5 000 tkr 2015.
Revidering i november 2012
• Trafik- och fritidsnämnden har sedan juni 2012 fått en utökad investeringsram för att skapa ett
resecentrum i Södra centrum. Trafik- och fritidsnämnden kompenseras för ökade och tidsförskjutna kapitalkostnader genom att 2 000 tkr framskjutes till 2015 och en ytterligare utökning
2015 med 4 400 tkr till totalt 9 400 tkr.
• Trafik- och fritidsnämnden kompenseras för utökade driftskostnader för övriga planerade investeringar inom utvecklingsområdena, totalt 2 100 tkr 2014 och 2 800 tkr 2015.
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Trafik- och fritidsnämndens driftskostnader för VM-anläggningarna inom Lugnetområdet korrigeras så att kompensationen blir totalt 2 000 tkr 2013 (-1 000 tkr), 10 000 tkr 2014 (+2 000
tkr) och 11 000 tkr 2015.
Trafik- och fritidsnämnden kompenseras med 3 528 tkr fr o m 2014 för utökade kostnader med
anledning av ombyggnation av Lugnets ishall.
Trafik- och fritidsnämnden får en ramförstärkning med 1 500 tkr fr o m 2013 för grundhyra
och eftersläpat underhåll av anläggningarna på Lugnetområdet.
Falu Energi och Vatten AB övertar drift och underhåll av kommunal belysning och tillsammans
med trafik- och fritidsnämnden rationaliserar verksamheten. Trafik- och fritidsnämndens ram
minskas med 1 000 tkr fr o m 2013.

•

•
•
•

Trafik- o fritidsnämd

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

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

161 667
50 583
28 500

173 084
51 780
19 000

185 493
56 846
11 400

197 174
62 624
10 130

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

Byggnadsnämnden får en ram för 2013 som följer flerårsplanen. Sedan 2010 har nämndens personalkostnader budgeterats inom ramen för kommunstyrelsen (stadsbyggnadskontoret).
Byggnadsnämd
Driftanslag (tkr)

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

587

593

599

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 flera forskare. Kultur gör oss
fria i tanken, ger oss nya perspektiv, kreativitet och framtidstro, samt får oss att förstå oss själva och
andra och den tid vi lever i. Kulturens hälsofrämjande krafter är betydande. Falun skall därför ha ett
rikt kulturliv där både professionella och amatörer får plats.
Föreningslivet skapar ett öppet och delaktigt kulturliv. Vi skall fortsätta utveckla kulturstråket kring
Faluån och förstärka genomförandet av det av fullmäktige antagna kulturpolitiska programmet. Faluns
profil som konstgrafiskt centrum skall stärkas.
Arbetet mot en bred kulturskola i Falun har påbörjats genom samarbete mellan dans-, musik-, bildoch drama och skolnämnden. Allt under ett tak i centrala Falun. Kulturskolan skall stå klar 2014. Alla,
oavsett ålder skall kunna ta del av undervisningen. Avgiften skall vara låg för barn och ungdomar
men högre för äldre.
Genom ett ökat samarbete mellan fritidsverksamhet, föreningar och studieförbund, vill vi skapa bättre
och längre öppettider i fritidsverksamheten. Vi vill uppmuntra ungdomars egna initiativ att kunna
påverka sin framtid, allt ifrån fritidsaktiviteter och utbildning fram till hur kommunen ska utvecklas.
Folkbildningen skapar möjlighet för eget deltagande, ett rikt kulturutbud, opinion och debatt, nyfikenhet, kreativitet. Basen är stöd till studieförbund och föreningsliv som vi vill öka.
Världsarvet Falun med gruva och omnejd gör Falun unikt. Kunskapen om detta gemensamma arv är
viktigt och stärker Faluns identitet och plats på kartan. Vi vill både vårda och ta vara på de utvecklingsmöjligheter som världsarvet Falun ger.
Fortsatt förstärkning av kulturbudgeten återfinns med tidigare beslut med 500 tkr för 2013.
För startandet av en kommunal Kulturskola finns sedan tidigare beslut med 1 000 tkr 2013. För 2014
tillförs ytterligare 8 000 tkr och för 2015 1 000 tkr.
Kultursatsningar sker även inom kommunstyrelsens ram för Ej förvaltningsanknuten verksamhet,
exempelvis Stora Daldansen.
Kultur- och ungdomsnämnd
Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2014

50 045
400

52 034
400

60 554
400

62 343
400
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5.8

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
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 nyligen antagen strategi.
Biologisk mångfald, natur
Arealen skyddad natur ska ökas. Behovet av tätortsnära skog ska särskilt uppmärksammas. Naturreservatet Runns öar ska fullföljas. Inom kommunens egna skogar ska kalhuggning ersättas av andra
former av skogsbruk, till förmån för klimat, biologisk mångfald och friluftsliv. Naturvårdsprogrammets inledande fas, inventering av naturvärden, har i stor utsträckning genomförts. Nu återstår värdering av skyddsbehov och bedömning av vilka åtgärder som behövs samt, allra viktigast, genomförande
av åtgärder. 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 tillsyn av korrekt märkning ska ge kommuninvånarna bättre möjlighet
gör välinformerade och hälsosamma val. Som en indirekt verkan av ny taxa inom livsmedelslagen har
den händelsestyrda och avgiftsfinansierade delen av kontrollen minskat i omfattning. Nämnden avser
att genom omprioriteringar skapa större utrymme för tillsyn orsakad av oförutsedda händelser.
Miljönämnden
Driftanslag (tkr)
5.9

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

9 714

9 909

10 007

10 155

Kommunrevisionen

Kommunrevision har under denna mandatperiod utökats med en ledamot. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat om utökat uppdrag vad gäller lekmannarevision i de kommunala bolagen, vilket
gör att anslaget höjs med 170 tkr utöver generell ökning. Därutöver skall bolagen ersätta Kommunrevision för utfört uppdrag.
Kommunrevisionen
Driftanslag (tkr)

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

1 825

2 000

2 029

2 057
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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 ord.
• 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
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 majoriteten kommer detta att vara en prioriterad fråga de närmaste åren.
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7

EKONOMISK ÖVERSIKT 2013-2015

7.1 Central finansiering
Prognos över skatteintäkter och bidrag
Skatteunderlagets ökning år 2011 var låg, men den underliggande utvecklingen, rensat för effekten av
höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, var bra. Det förklaras av en stark utveckling av arbetade
timmar under första halvåret. I år hålls skatteunderlaget tillbaka av en stillastående arbetsmarknad.
Det motverkas delvis av att pensionsinkomster och arbetsmarknadsersättningar ökar rejält, men den
sammantagna effekten är en avtagande skatteunderlagstillväxt. När sysselsättningen tar fart och löneökningstakten tilltar mot slutet av planperioden ökar även pensionsinkomsterna snabbare och skatteunderlaget växer.
Antagande om utveckling av skatteunderlag från 2013 och framåt baseras på Sveriges Kommuner och
Landsting prognos från oktober 2012. Prognosen innebär en ökning av skatteunderlaget för åren 2013
till 2015 med 3,2 (realt 1,5) procent, 3,7 (realt 1,7) procent samt 4,4 (realt 1,8) procent för respektive
år i perioden.
Pensionskostnader
De totala pensionskostnaderna för 2013 (exkl finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 151,7 mnkr. Av
denna summa finansieras ca 83 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelser och nämnder
för de pensioner som tjänas in under 2013.
Pensionsåtaganden
På längre sikt kommer utbetalningar av de pensionsåtaganden som gjordes t o m 1997 att öka kraftigt
och även belasta resultatet respektive utbetalningsår. Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998
har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse
inom linjen. Successivt ökar nu dessa kostnader och utbetalningar för att under åren 2022-2032 vara
som störst. År 2013 uppgår dessa kostnader, inklusive särskild löneskatt, till ca 70,7 mnkr. År 2015
beräknas denna del av pensionskostnaderna uppgå till omkring 72,3 mnkr.
Bromsen förväntas slå till igen
I ansvarsförbindelsen finns bruttoutfästelser i vilka den allmänna pensionen från pensionsmyndigheten räknas in. Det allmänna pensionssystemet kommer åter igen att vara underfinansierat, vilket leder
till att den s.k. bromsen slår till 2014 och ger effekt även 2015. Effekterna förväntas dock bli lägre än
under 2010 och 2011.
Risk för sänkt kalkylränta för pensioner
SKL påpekar att mycket låga räntenivåer medför risk för sänkt diskonteringsränta. Om dagens låga
nivå kvarstår kommer RIPS-indikatorn att gå under den nedre intervallgränsen första halvåret 2013.
En eventuell sänkning av diskonteringsräntan gör att pensionsskulden ökar och ger ökad kostnad det
året.
Utveckling av låneskuld och finansiellt resultat
Räntekostnaderna för externa lån bedöms minska till runt 16,3 mnkr 2013. Denna sänkning av kommunens räntekostnader beror framför allt på Sveriges generellt låga räntenivå. Lånen minskar redan
2012 i och med att koncernbolaget LUFAB övertar anläggningstillgångar för omkring 176 mnkr.
Kommunen bedömer också att AFA Försäkrings återbetalning av tidigare inbetalda premier med 49,9
mnkr gör att behovet av lån minskar. Utöver detta tillkommer finansiell värdesäkring av pensioner på
3,4 mnkr. Sammantaget beräknas räntekostnaderna år 2013 uppgå till 19,7 mnkr. De finansiella intäkterna bedöms uppgå till 31,8 mnkr.
Avskrivningarna (99 mnkr) och resultatnivån (57 mnkr) uppgår tillsammans till 156 mnkr, vilket är i
storleksordningen för att klara av ett investeringsbehov på ca 160 mnkr. Men investeringsramarna
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under planperioden 2013-2015 innehåller investeringsprojekt för 2013 totalt 209 mnkr, 2014 totalt
194 mnkr och 2015 170 mnkr, vilket indikerar att låneskulden kommer att öka med 20-40 mnkr under
planperioden. Detta är under förutsättning att samtliga nämnder håller sig inom tilldelad budgetram.
7.2

Driftramar för budget 2013 och ekonomisk plan 2014 och 2015
Falu Kommuns driftramar budget 2013-2015, tkr

Styrelse/Nämnd
Kommunstyrelsen:
Kommundirektören
Rationaliseringskrav, ej fördelat
Stadskansliet
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
VM 2015
Buffert
Ej förvaltningsanknuten verksamhet

Budget
2013

Centralt finansierad pensionskostnad
Avgår kap kostn central finansiering
S:a totalt

Plan
2015

6 992
-3 995
14 668
15 708
5 453
1 020
4 626
3 789
-1 200
4 479
22 770
15
-600
47 984

7 062
-4 035
14 813
15 865
5 508
2 020
4 673
3 827
-1 212
4 521
22 997
15
-606
49 018

7 168
-4 096
15 036
16 102
5 590
2 520
4 743
3 884
-1 230
4 435
23 340
15
-615
48 575

121 709

124 465

125 468

27 170
-5 050
0
18 500
75 099

27 278
-5 101
0
9 500
76 126

27 078
-5 177
-10 000
13 000
77 309

2 359

2 382

2 418

239 786
224 864
593
52 034
1 147 551
531 047
588 399
9 909
2 000
2 796 182

234 651
242 339
599
60 554
1 169 822
533 517
608 278
10 007
2 029
2 861 796

230 096
259 798
608
62 343
1 194 899
542 502
625 337
10 155
2 057
2 927 793

70 341
-157 546

68 639
-163 479

76 036
-167 059

2 708 977

2 766 956

2 836 770

2 000

10 000

11 000

Överförmyndarverksamheten
S:a kommunstyrelsen
Trafik & fritidsnämnd *)
Byggnadsnämnd
Kultur- och ungdomsnämnd
Skolnämnd
Socialnämnd
Omvårdnadsnämnd
Miljönämnd
Kommunrevision
S:a verksamheter drift

Plan
2014

*) varav driftram för VM 2015-anläggningar
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7.3 Investeringar 2013-2017
Efter att budgeten fastställdes i juni har fullmäktige beslutat om två objekt som påverkar investeringsramarna.
• reviderad investeringsbudget för Södra centrum med totalt 52,1 mnkr under perioden 20132017
• byggande av skidlängdbanor, snökanoner och anskaffning av evenemangsmaterial inför VM
2015 med 4,0 mnkr 2013. Denna investering sker på mark som ej överförts till Lugnet i Falun
AB
I samband med nämndernas lämnande av verksamhetsplaner har det signalerats ett avsevärt ökat behov av nya lokaler eller lokalförändringar. Oberoende av om detta sker genom att kommunen bygger i
egen regi eller hyr externt påverkas nämndernas driftkostnader.
Strategiska diskussioner kring prioriteringar och lösningar kommer att påbörjas för att tydliggöras vid
nästkommande budgetarbete.
För att inte behöva låna till investeringar kan man säga att investeringsbudgetens nivå i sin enklaste
form är en summa av årets budgeterade resultat och den avskrivning som kommer att göras korrigerat
med icke likvidpåverkande poster. Med detta resonemang kan man dra slutsatsen att investeringsnivån
för år 2013 inte bör överstiga ca 160 mnkr. Om man även väger in att kommunerna förväntas ha enbart måttliga reala ökningar av skatteintäkterna under planperioden, trots ökningar av skatteunderlaget, så måste kraftiga prioriteringar göras i äskade investeringsvolymer.
Inom planperioden finns många angelägna stora investeringsprojekt, såsom skolupprustningar, utveckling av Södra centrum samt nybyggnation av vård- och omsorgsboende och gruppbostäder.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har beslutat att investeringsnivån inte ska överstiga 209,1 mnkr
2013, 193,8 mnkr 2014 och 169,9 mnkr 2015. Investeringsbeloppen för 2013 och 2014 överstiger den
investeringsvolym som kan anses ekonomiskt hållbar och motiverad. För att tillfälligt kunna klara
denna investeringsnivå bedöms att låneskulden kommer att öka.
För åren 2016-2017 återfinns investeringsbehov för 174 mnkr 2016 och 71,3 mnkr 2017. Denna begränsade investeringsvolym 2017 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, ombyggnation av Svärdsjöskolan och lösning av Hälsinggårdsskolans lokalbehov.
Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar inom
kommunstyrelsen.
Kommunfastigheters investeringar under planperioden avser till största delen skolbyggnader såsom
Aspebodaskolan, Bjursåsskolan och nybyggnation av Slättaskogens förskola. Alternativ till egen
byggnation kan vara långtidshyreskontrakt av flexibla lokaler.
Investeringar i utvecklingsområden domineras av satsningar 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.
Under 2012 kommer fastigheter och anläggningar inom Lugnetområdet att överföras till det nybildade
kommunala bolaget Lugnet i Falun AB (LUFAB). Hädanefter kommer investeringar i Lugnetområdet,
såsom anläggningar inför VM 2015, att uppföras av bolaget och hyras av framför allt trafik- och fritidsnämnden.
26

falun.se/
Falu Kommuns budget 2013
__________________________________________________________________________________
Investeringar 2013-2017, tkr
Nämnd/styrelse

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Utanför plan
2016
2017

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

4 400
7 300
2 000
96 000
995

4 400
6 400
12 800
78 900
1 075

4 400
6 300
16 100
99 500
1 675

4 400

4 400

13 150
105 000
296

1 320
31 000
1 804

Utvecklingsområden
Bostadsexploateringar
Kommersiella exploateringar

67 275
255
-2 750

72 655
-8 270
40

29 095
-5 225
-6 480

37 300
-6 166
-3 480

10 000
3 856
-3 480

175 475

168 000

145 365

150 500

48 900

Trafik- och fritidsnämnden
Kultur- och ungdomsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden

19 000
400
10 000
700
3 500

11 400
400
10 000
500
3 500

10 130
400
10 000
500
3 500

9 100
400
10 000
500
3 500

8 000
400
10 000
500
3 500

S:a nämnder

33 600

25 800

24 530

23 500

22 400

S:A TOTALT

209 075

193 800

169 895

174 000

71 300

S:a kommunstyrelsen
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7.4

Resultaträkning 2013-2015

Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens
nettokostnad
- varav pensionskostnad
Avskrivningar
Summa
verksamhetens nettokostnad

Bokslut
2011

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

-2531,3
-155,5
-102,1

-2582,5
-145,8
-99,1

-2709,0
-151,7
-99,1

-2767,0
-151,2
-104,9

-2836,8
-159,9
-109,7

-2 633,4

-2 681,6

-2 808,1

-2 871,9

-2 946,5

2 257,2
410,4
12,4
2 680,0

2 337,6
418,2

2 410,7
442,2

2 497,8
420,3

2 607,7
387,3

2 755,8

2 852,9

2 918,1

2 995,0

46,9
-42,4
-13,6

48,6
-34,6
-4,9

31,8
-19,7
-3,4

31,8
-20,1
-3,6

31,8
-20,9
-4,8

4,5

14,0

12,1

11,7

10,9

51,1

88,3

56,9

57,9

59,4

53,6
1,9%

55,1
3,2%

57,1
2,0%

58,4
2,0%

59,9
2,0%

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

Prognos
aug 2012

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, dvs 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 vara tillgodosett når 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
2012 visar på ett resultat runt 88 mnkr.
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7.6

Balansräkning 2013-2015

Balansräkning, mnkr

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Anläggningstillgångar

1 905,1

1 994,0

2 054,3

9,5
203,0
104,1
316,6

10,0
220,7
171,0
401,7

9,0
299,8
126,1
434,9

S:a Tillgångar

2 221,7

2 395,7

2 489,2

Eget kapital

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

1 024,3

1 082,2

1 141,6

Avsättningar
-pensioner
-avsättning löneskatt
-andra avsättningar
S:a avsättningar

115,4
28,0
15,0
158,3

125,4
31,0
15,0
171,4

135,0
34,0
15,0
184,0

-Långfristiga skulder
-Kortfristiga skulder
S:a skulder

465,0
574,1
1 039,1

470,0
672,1
1 142,1

470,0
693,6
1 163,6

S:a Eget kapital, avsättningar
och skulder

2 221,7

2 395,7

2 489,2

7.7

Kassaflödesanalys 2013-2015
Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster

56,9
95,3

57,9
111,2

59,4
115,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

152,2

169,1

174,7

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

0,0
17,6
-45,0

-0,5
-17,7
98,0

1,0
-79,1
21,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

124,8

248,9

118,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-209,0
7,0

-194,0
7,0

-170,0
7,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-202,0

-187,0

-163,0

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

40,0
0,0

5,0
0,0

0,0
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

40,0

5,0

0,0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-37,2
141,3

66,9
104,1

-44,9
171,0

Likvida medel vid årets slut

104,1

171,0

126,1

Kassaflödesanalys, mnkr
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OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
BEFOLKNINGSUTVECKLING
A.1

Befolkningsprognos 2012-2022

Totalt förväntas Falu kommuns folkmängd öka med cirka 2 278 personer under perioden 2012-2022.
De största ökningarna förväntas i åldrarna 1-5, 7-15 samt över 65 år. Speciellt åldersgruppen 65-79 år
beräknas öka med 2030 personer, +26 procent, under prognosperioden.
Prognos 2012, åldersfördelat
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2011-22
2011-22 %

0
1-5
621 3109
632 3181
642 3263
665 3310
676 3370
686 3432
694 3494
698 3556
698 3613
694 3646
686 3664
676 3664
55
555
8,9% 17,9%

6
7-15 16-18 19-29
681 5381 2267
8081
611 5449 2143
8313
605 5537 1963
8389
651 5580 1875
8373
664 5688 1810
8299
672 5757 1886
8186
681 5908 1845
8011
689 5995 1892
7814
699 6078 1905
7656
723 6162 2000
7321
734 6207 2086
7074
744 6331 2088
6880
63
950 -179 -1201
9,3% 17,7% -7,9% -14,9%

30-49
13757
13693
13683
13641
13670
13667
13706
13773
13939
14219
14344
14477
720
5,2%

50-64 65-79 80-89 90- Summa
11219 7932 2541 535 56124
11007 8280 2484 561 56354
10862 8537 2446 588 56515
10731 8862 2397 613 56698
10680 9063 2398 621 56939
10625 9239 2413 626 57189
10562 9430 2447 615 57393
10507 9538 2531 607 57600
10429 9610 2623 603 57853
10230 9756 2706 593 58050
10196 9897 2763 583 58234
10152 9962 2849 579 58402
-1067 2030
308
44
2278
-9,5% 25,6% 12,1% 8,2%
4,1%

Falu kommuns befolkningsutveckling presenteras vidare i separat dokument.

SYSSELSÄTTNING, ARBETSMARKNAD OCH BOSTADSMARKNAD
B.1

Sysselsättning 1990-2010

Antalet personer med förvärvsarbete i Falu kommun, dagbefolkningen, ökade under 2010 med 366
personer och uppgick i slutet av året till 26 965 personer. Nattbefolkningen, förvärvsarbetande med
bostad i Falu kommun, ökade under samma år med 430 till 26 580 personer. Antalet förvärvsarbetande boende i Falun ökade under 2010, alltså något mer än den totala folkökningen detta år (+430 mot
+359 personer). Värt att notera är också att avståndet mellan dag- och nattbefolkningen hela tiden
krymper vilket betyder att inpendlingsöverskottet till kommunen minskar.

Sysselsättning 1990-2010
Dag- och nattbefolkning Falu kommun
30000
29000

Dagbef.
Nattbef.

28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
S.Wallin -12
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Under perioden 2000-2010 ökade antalet sysselsatta i Falu kommun (dagbefolkningen) med 1 247
personer motsvarande +4,8 procent. Näringsgrenar med särskilt stor ökning, över 10 procent, var i
nämnd ordning: offentlig förvaltning (inkluderar polis, räddningstjänst, militär), areell (jord- och
skogsbruk, fiske), vård/omsorg, hotell/restaurang, personliga tjänster (tjänster riktade mot privatpersoner), finansiellt, fastigheter samt företagstjänster. Stora minskningar i sysselsättningen hade vi inom
industri (avvecklingen av Scania) samt utbildning (färre skolbarn).

Sysselsättning 2000 - 2010
Areellt 488

2010
2000

3038

Industri-Energi

1583

Bygg

2627

Handel

1610

Transp.-kommunik.
Hotell-Restaurang 629
864
Finansiellt-Fastigh.

2706

Företagstjänster

2159

Offentlig förvaltn.

2767

Utbildning

7046

Vård-Omsorg

1232

Personliga tjänster
0

2500

5000

7500

Antal sysselsatta
S.Wallin -12

B.2

Arbetsmarknadsläget

Obalansen på arbetsmarknaden, dvs öppet arbetslösa plus i arbetsmarknadsåtgärder, minskade i såväl
Falun som i vår närmaste omvärld under 2011.
Obalans: öppet arbetslösa plus personer i arbetsmarknadsåtgärder.
Andel av resp befolkningsgrupp. Helår 2011
Falun
Dalarna
Sverige
5,8 %
5,9%
6,2%
16-64 år
10,1%
9,9%
9,8%
18-24 år

Arbetslösa (obalans) 1997-2011

Arbetslösa (obalans) 18-24 år 1997-2011

Andel av tot.bef. 16-64 år

Andel av tot.bef. 18-24 år

Falun
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Dalarna

Falun

Sverige

Dalarna

Sverige

Procent

Procent
20
15
10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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B.3

Bostadsmarknaden

Antalet outhyrda lägenheter i Kopparstadens bestånd har, sedan de historiskt höga nivåerna på 1990talet och början på 2000-talet, de senaste åren legat på låga nivåer. Innevarande år t o m på en extremt
låg nivå; i april 2012 var endast 22 lägenheter outhyrda.
Under 2012 beräknas cirka 150 nya bostäder färdigställas i kommunen, varav drygt 100 i flerbostadshus. Flest nya bostäder tillkommer i Galgberget, Britsarvet och Slättaskogen. I Galgberget och Slättaskogen är dessutom ytterligare småhusbebyggelse på gång på ett 20-tal tomter i vardera området. Enligt kommunens Bostadsförsörjningsprogram 2012-2014 beräknas under 2012 byggstart för ca 120
nya bostäder, under 2013 ca 290 och under 2014 beräknas byggstart för ca 270 nya bostäder. Ca 2/3
av den kommande nyproduktionen beräknas bli bostäder i flerbostadshus.

800

Bostadsbyggande - outhyrda bostäder
Falu kommun 1980 - 2011
Nybyggda bost.
Outhyrda bost.

600

400

200

0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

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.

C.1

SKL:s bild av den samhällsekonomiska utvecklingen

Den svenska ekonomin har hittills stått emot avmattningen hos våra främsta handelspartners relativt väl. Så här långt under 2012 har ekonomin vuxit med 1,3 procent jämfört med 2011, betydligt
bättre än till exempel Eurozonen som redovisar svagt vikande BNP hittills under året. Tack vare att
ekonomin vuxit i måttlig takt har även situationen på arbetsmarknaden varit relativt stabil med
fortsatt ökande sysselsättning, även om arbetslösheten har tenderat att stiga något på sista tiden.
På sistone har dock tecknen på en svensk avmattning blivit allt tydligare, både i termer av konjunkturbarometrar och hårda ekonomiska data. Mycket tyder på att slutet av 2012 – början av 2013 blir
betydligt svagare och SKL räknar inte med någon tydlig återhämtning förrän mot slutet av nästa år.
Låga tillväxttal under flera kvartal framöver talar även för stillastående sysselsättning och måttligt
stigande arbetslöshet under slutet av 2012 och början av 2013.
Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det beror på att tillväxten i
svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart.
Arbetslösheten kan nå upp mot 8 procent innan den vänder ner. Fram till 2016 är SKL:s bedömning
att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen.
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I nedanstående tabell visas några nyckeltal hämtade ur SKLs ekonomirapport oktober 2012.
Nyckeltal
(Alla siffror avser procentuell förändring)
BNP
KPI
Timlön, konjunkturlönestatistiken
Arbetslöshet (% av arbetskraften)
Utveckling av skatteunderlag
Budgetpropositionen (sept 2012)
SKL (okt 2012)

2011
Utfall
3,9
3,0
2,5
7,5

2012
Prognos
1,3
1,1
3,2
7,7

2013
Prognos
1,8
1,0
2,8
7,9

2014
Prognos
3,2
1,6
2,8
7,4

2015
Prognos
3,5
2,3
3,4
6,8

3,0
3,1

4,1
3,9

4,1
3,2

4,2
3,7

4,8
4,4

Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultet på sammanlagt 15 miljarder kr 2012. Återbetalda
premier från AFA Försäkring påverkar resultatet positivt. Engångsintäkterna innebär att endast ett
fåtal kommuner väntas ha underskott i år vilket ger en välkommen andningspaus för många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. En fortsatt hög nivå på investeringarna, ökade behov inom såväl
förskolan, grundskolan som äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan komma att krävas i kommunerna.

C.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.
Utfall/Prognos/Budget

Resultatutveckling
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Årets resultat
Sveriges Kommuner och Landsting 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. Motivet till att uppnå ett sådant överskott kan till exempel vara kommande investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner och/eller som 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 2013 på minst 57 mnkr.
2010 visade Falu Kommun ett positivt resultat på 86,1 mnkr före reservering för vissa pensionskostnader (41,6 mnkr efter reservering). Detta innebar att Falu Kommun uppfyllde det finansiella målet
och landade på 3,3 procent (1,6 procent efter reservering) av skatteintäkter och bidrag.
33

falun.se/
Falu Kommuns budget 2013
__________________________________________________________________________________
Under 2011 nåddes nästan resultatmålet, 1,9 procent, då resultatet landade på 51 mnkr. Detta trots att
kommunen hade en kostnadsutveckling på 3,9 procent. I resultatet ingick engångskostnader, såsom t
ex höjningen av RIPS-räntan på pensionsavsättningar med drygt 10 mnkr och avsättning för väckt
skadeståndstalan av konkurrensverket med 10 mnkr.
Upprättad prognos för helåret 2012 (aug 2012) visar ett överskott med 88,3 mnkr, vilket är 34,6 mnkr
bättre än budgeterat resultat, 53,7 mnkr. Resultatavvikelsen består i huvudsak av återbetalning av
premier från AFA Försäkring på 49,9 mnkr, att skatteintäkterna ser ut att överstiga budget med sammantaget 25,8 mnkr samtidigt som verksamheterna prognostiserar ett underskott på 41,9 mnkr.
Resultatet för de enskilda åren 2013-2015 bedöms uppfylla det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkterna. Men den ekonomiska oron i omvärlden och osäkerhet i skatteintäktsbedömningarna gör
att det finns många osäkra faktorer i resultaten under planperioden. Resultaten under planperioden
innehåller väldigt små marginaler för volymökningar och nämnderna måste prioritera arbetet med
effektivisering av verksamheterna.
Utveckling av intäkter och kostnader
Årlig förändring av nettokostnader och skatteintäkter

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

2006

2007

2008

2009

Nettokostnadsutveckling Falu Kommun

2010

2011

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 nettokostnadsutveckling
högre än utvecklingen för skatteintäkterna. År 2010 tog skatteintäktsutvecklingen fart, framför allt
beroende på det tillfälliga konjunkturstödet på 54,3 mnkr. Men år 2011 överträffade åter igen kostnadsutvecklingen skatteintäkterna med över 1 procent.
Större styrelsers och nämnders resultat
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Avvikelser mot budget större nämnder
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Trafik- och fritidsnämnd

2011

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
aktuella året.
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. Det nya avtalet innebär att inkomstgränsen för den
förmånsbestämda pensionen uppgår till 410 tkr år 2012.
På längre sikt kommer utbetalningar av de pensionsåtaganden som gjordes t o m 1997 att öka kraftigt
och även belasta resultatet respektive utbetalningsår. Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998
har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse
inom linjen. Per den 31 augusti 2012 uppgick denna skuld till 1 549 mnkr varav 302 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 58 mnkr år 2015 (exklusive löneskatt).

PERSONALEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
D.1

Anställningstal

Vid utgången av 2011 hade kommunen 4 320 anställda med månadslön, det innebär att antalet anställda i princip var oförändrat jämfört med samma period året innan, 79 procent var kvinnor. Cirka 82
procent av de anställda arbetar inom skola, vård och omsorg.
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Antal anställda

Antal anställda 2011

Kvinnor

Män

Totalt

Förändring
antal anställda
från
2010

54
18
986

32
11
76

86
29
1 062

+4
0
+5

1 387
555

387
141

1 774
696

-73
-20

25

58

83

-14

381

213

594

+96

3 405

915

4 320

-2

Tillsvidare och visstid

Kultur o Ungdomsnämnden
Miljönämnden
Omvårdnadsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Trafik o Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Totalt Falu kommun

Den totala arbetstiden för månadsavlönade motsvarar 4 020 årsarbetare, antal timavlönade motsvarar
393 årsarbeten. Sammantaget är detta en ökning med 29 årsarbetare jämfört med 2010. Merparten av
timavlönade är anställda av bemanningscentralen under kommunstyrelsen

D.2

Åldersfördelning

Åldersstrukturen framgår av nedanstående sammanställning.
Totalt är 48 procent av kommunens månadsavlönade är 50 år eller äldre.

Åldersstruktur

-29

30-39

40-49

50-59

60-

Genomsnittsålder

2009

8%

20 %

25 %

32 %

15 %

47,3

2010
2011

8%
7%

20 %
19 %

25 %
26 %

31 %
30 %

16 %
18 %

47,1
46,9

D.3

Pensionsavgångar och kompetensförsörjning

Under 2011 var det 102 pensionsavgångar i kommunen. De kommande fem åren kommer ca 586 att
uppnå 65 år, flertalet av dessa återfinns inom skola, social- och omvårdnadsnämnderna.
Viktiga inslag i HR-arbetet är att skapa goda förutsättningar för att locka unga människor, med rätt
kompetens, till kommunens verksamhet. Bra kontakter och gott samarbete med utbildningsanordnare
skapar flexibilitet i arbetsorganisationen, vilket ökar viljan och utrymmet att ta emot praktikanter och
andra studenter. Fortsatt satsning på ledarskapsutveckling är också viktig.

D.4

Lön

År 2011 ökade medellönen med 1,7 procent och låg på 24 202 kr per månad. Skillnad i lön mellan
kvinnor och män har minskat, kvinnors medellön i procent av mäns medellön var 2011 92,9 procent.

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

2011
-1 841

2010
-1 993

2009
-2 429

2008
-2 393

2007
-2 264

92,9

92,2

90,4

90,1

90,0
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D.5

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade 2011 med 0,3 procentenheter till 4,9 procent av ordinarie arbetstid. Medelvärdet
för samtliga kommuner i Sverige 2010 var 5,2 procent.
SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%

6,3%

5,4%

4,7%

4,6%

4,9%

2007

2008

2009

2010

2011

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

Kvinnorna hade genomgående en högre sjukfrånvaro än männen. 2011 var kvinnornas sjukfrånvaro
5,5 procent och männens 3,3 procent av ordinarie arbetstid.
SJUKFRÅNVARO KALENDERDAGAR / MEDARBETARE 1)

1-14 dagar
15-59 dagar
Mer än 59 dagar

2011
5,3
2,4
7,5

2010
5,4
2,2
6,3

2009
4,9
1,9
7,5

2008
4,9
2,0
9,8

2007
4,4
2,1
20,1

TOTALT

15,2

13,9

14,2

16,7

26,7

Sett över tid har den långa sjukfrånvaron över 59 dagar minskat dramatiskt.
1) Avser tillsvidare- och visstidsanstallda januari till december respektive år och uttryckt som genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare samt fördelat efter sjukperiodens längd.

37

falun.se/
Falu Kommuns budget 2013
__________________________________________________________________________________

SAMMANDRAG AV BESLUTSSATSER FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER
E.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 2013 fastställd av kommunfullmäktige 14 juni
2. fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk hushållning enligt vad
som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015
3. fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2013 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 2013
5. godkänna ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2014-2015 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 2013 enligt budgetdokumentet.

E.2

Drift- och investeringsramar

Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
7. kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2013 fastställs till 239 786 tkr och godkänna
ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 234 651 tkr respektive 230 096 tkr
8. kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett ospecificerat sparbeting om 5 050
tkr gällande nämndernas verksamhet, som efter precisering och beslut fördelas på resp nämnd
9. kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år 2013 fastställs till 96 000 tkr
och godkänna ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 78 900 tkr respektive
99 500 tkr
10. investeringsanslag för utvecklingsområden, kommersiella exploateringar och bostadsexploateringar totalt för år 2013 fastställs till 64 780 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2014 och
2015 uppgående till 64 425 tkr respektive 17 390 tkr
11. kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga investeringsanslag för år 2013 fastställs till 14 695 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 24 675
tkr respektive 28 475 tkr
Byggnadsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
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12. byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 593 tkr och godkänna
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 599 tkr respektive
608 tkr
Trafik- & fritidsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
13. trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 173 084 tkr och
godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 185 493 tkr
respektive 197 174 tkr
14. trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst år 2013 fastställs till
51 780 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftanslag för år 2014 och 2015 uppgående till
56 846 tkr respektive 62 624 tkr
15. trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 19 000 tkr för år
2013 och godkänna ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående till 11 400 tkr respektive
10 130 tkr
Kulturnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
16. kultur- och ungdomsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 52 034 tkr
och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 60 554
tkr respektive 62 343 tkr
17. kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 400 tkr för
år 2013 och godkänna ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående till 400 tkr årligen
Skolnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
18. skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2013 fastställs till 1 147 551 tkr och godkänna
ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 1 169 822 tkr respektive 1 194 899 tkr
19. skolnämndens investeringsanslag för år 2013 fastställs till 10 000 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 10 000 tkr årligen
Socialnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
20. socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 438 019 tkr och godkänna
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 439 094 tkr respektive 446 662 tkr
21. socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2013 fastställs till 93 028 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 94 423 tkr respektive 95 840 tkr
22. socialnämndens investeringsanslag för 2013 fastställs till 700 tkr och godkänna ekonomisk
plan för år 2014 och 2015 uppgående till 500 tkr årligen
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Omvårdnadsnämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
23. omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 588 399 och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 608 278 tkr
respektive 625 337 tkr
24. omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2013 fastställs till 3 500 tkr och godkänna plan
år 2014 och 2015 uppgående till 3 500 tkr årligen
Miljönämnd:
Kommunfullmäktige beslutar att
25. miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 9 909 tkr och godkänna
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 10 007 tkr respektive
10 155 tkr
Kommunrevision:
Kommunfullmäktige beslutar att
26. kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 2 000 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 2 029 tkr respektive 2 057 tkr

40

