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KOMMUNSTYRELSENS

ORDFÖRANDE

Utvecklingen i Falu Kommun 2009

Ekonomiskt utfall

Under året har arbetet fortsatt med att anpassa skolans verksamhet till storleken på barnkullarna. Arbetet har dels haft fokus på att minska personalen
då elevunderlagen sviktar dels på att införa en ny
organisation för nämndens förvaltning.

Resultatet för 2009 uppgår till 4,7 mnkr, vilket
innebär att målsättningen att uppnå ett resultat enligt budget, 35,0 mnkr inte uppnåddes. Det har varit
ett svårt år ur ekonomisk synvinkel och resultatet
bör betraktas som positivt med tanke på de allt mer
försämrade förutsättningar som rådde under året.

Inom omvårdnadsverksamheterna har det bedrivits
ett arbete med att höja kvaliteten samtidigt som
kontrollen över kostnaderna fortsatt att stärkas.
Under årets senare del har en klar förbättring skett
vad gäller kostnadsnivån inom främst hemtjänsten.

Årets resultat har påverkats negativt av lägre skatteintäkter och utjämning än budgeterat med 42 mnkr.
Verksamhetens nettokostnad redovisar ett budgetöverskridande med 50,5 mnkr, vilket inte är tillfredställande.

Införandet av den så kallade förnyade styrmodellen
har fortsatt under 2009. Nu är de första delarna med
styrkort för förvaltningarna samt tjänstebeskrivning
för de flesta tjänsterna klara. Syftet är att få en definierad kvalitet i den kommunala verksamheten
samtidigt som kostnadskontrollen och styrningen
förbättras.

Skolnämnden har använt 32,6 mnkr mer än vad
kommunfullmäktige anvisat för uppdraget. Underskottet utgörs dock till stor del av personalkostnader av engångskaraktär, såsom avgångsvederlag på
17,7 mnkr.
Socialnämnden överskred budgeten med 19,9 mnkr,
vilket till stor del beror på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd med 15,8 mnkr.

Arbetet med att förstärka näringslivet och utveckla
företagandet i kommunen har fortsatt under året.
Flera aktiviteter har arrangerats under året genom
näringslivskontoret, tillväxtrådet, centrala stadsrum
med flera.

Underskottet inom trafik- & fritidsnämnden på 9,0
mnkr härrör i första hand från fritidsanläggningarna
med 5,9 mnkr och inom sektionen för gata & trafik
med 5,2 mnkr.

Satsningen på miljöfrågor och hållbar utveckling i
Falun har fortsatt under 2009. Det biobränslebaserade andra kraftvärmeverket har tagits i drift och
levererar värme och el baserat på förnyelsebar råvara. Konverteringen av bostadsområdet Bojsenburg
från uppvärmning med direktverkande el till fjärrvärme är nu genomförd. Falun har engagerat sig i
vindkraftens utveckling både genom att gå in som
delägare i vindkraftverk och genom att studera förutsättningarna för att investera i egna vindkraftverk.

Omvårdnadsnämndens budgetöverskridande stannade på 2,8 mnkr, vilket innebär en bättre överensstämmelse mellan budget och utfall för nämndens
verksamhet än vad som varit fallet under många år.
Investeringsnivån var under 2009 fortsatt hög,
133,6 mnkr netto, och 17 mnkr högre än under
2008. Trots den höga investeringsnivån i kombination med ett sämre resultat än budgeterat har ingen
nyupplåning skett. Detta beror till viss del på att
kommunen lånar skattemedel, 78,4 mnkr, av staten
tills slutskatteavräkningarna av kommunalskatten
för 2008 och 2009 regleras. Kommunens lånestock
har under året sjunkit med 65 mnkr och uppgår vid
årsskiftet till 630 mnkr.

Falun har under året haft en positiv befolkningsutveckling där antalet invånare ökade med nästan 400
personer. Planer har tagits fram under året för att
bygga nya bostäder och nya investeringar är beslutade för att förbättra stadskärnan. En särskild investering för kvarteret Egnellska huset är beslutad
med syfte att återställa de kulturvärden som finns i
byggnaderna och i kvarteret runt omkring. Planer
har också tagits fram för att bygga ett nytt bilbliotek
vid Högskolan i Falun.
Samarbetet inom Falun-Borlängeregionen fortsätter
att stärkas genom att förvaltningar arbetar nära
varandra för erfarenhetsutbyte samt genom att hitta
områden där ett fördjupat samspel ska stärka regionen.

Mikael Rosén (m)
Kommunstyrelsens ordförande
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Antalet ungdomar i gymnasieålder har minskat
de senaste åren och kommer att ytterligare minska kraftigt de kommande åren. Jämfört med 2008
var antalet elever i skolförvaltningen 89 färre.
Elever från andra kommuner i skolförvaltningens
verksamhet minskade med 44. Elever som går i
andra kommuner och fristående skolor ökade
med 34. Antalet årsarbetare i kommunens gymnasieskolor har minskat med 6 till 303 (309).
Antalet elever/lärare har sjunkit till 10,8 (10,9).

VÅRT UPPDRAG
Under året som gått har Falu kommun tillhandahållit följande tjänster till kommunens medborgare:

Förskole- och skolverksamhet
Skolnämndens verksamhet redovisas fördelad på
fem verksamhetsområden: förskola, grundskola,
gymnasieskola, vuxenundervisning och dans- och
musikskolan. Förskoleklass, särskola, skolbarnsomsorg, familjedaghem och komvux är integrerade i dessa verksamhetsområden. Skolförvaltningen skapar förutsättningar för måluppfyllelse
och utveckling utifrån de nationella och kommunala
styrdokumenten där barn och elevperspektivet sätts
i fokus.

Äldreomsorg

Antalet barn i förskoleverksamheten minskade
med nio barn och ökade i fristående förskolor med
22 barn. Förskolan har satsat på utbildning i den så
kallade Reggio Emiliapedagogiken. Den innebär
bland annat en fokusering på miljön i förskolans
lokaler och att man ägnar sig mycket åt skapande
verksamhet. Inom kompetensutvecklingsprogrammet ’På lika villkor’ certifierades ytterligare 15
förskolor under 2009. Sammantaget är nu 31 förskolor certifierade.

Verksamheten är indelad i tre sektioner, ordinärt
boende, särskilt boende samt kvalitet och utveckling.

Omvårdnadsnämnden bedriver sin verksamhet
med utgångspunkt från Socialtjänstlagen, Hälsooch sjukvårdslagen och kommunala politiska
beslut som vänder sig till de kommunmedborgare
som behöver olika omvårdnads- och stödinsatser
i eget boende eller omvårdnads- och hälso/sjukvårds-insatser i särskilt boende.

Sektion särskilt boende: Två enheter drivs av
Carema och en enhet av TemaBo. Förvaltningen
har gott samarbete och erfarenhetsutbyte med de
privata utförarna. Efterfrågan på särskilt boende
har svängt mycket under året. Första hälften av
året fanns det tomma platser och sista hälften har
det varit brist på platser. Förvaltningen har därför
stängt och öppnat platser efter behov.

Antalet elever i grundskolan, inkl. särskola fortsätter att minska med 211 till 5 671 (5 882), i första
hand till följd av färre elever i de högre årskurserna.
I fritidshemmen ökade antalet barn med 21 till
1 578 (1 557) beroende på viss elevökning i de
lägsta årskurserna. Antalet årsarbetare minskade
med 44 till 736 (780) till följd av dels elevminskningar men även genom effektivitetsökning. Antalet
elever per lärare ökade från 14,0 till 14,5. Av de
elever som lämnade grundskolan efter vårterminen
så saknade 17,0 % fullständigt slutbetyg, vilket är
en förbättring jämfört med år 2008 (19,0 %). På
riksnivå var siffrorna klart sämre, 23,8 % år 2009
och 23,4 % år 2008. I fullständigt betyg ingår samtliga ämnen.

Sektion ordinärt boende: Sektionen har ökat
antalet timmar med 28 790 och antalet kunder
med 84 st. Sektionen har nu 1 280 kunder.
1 340 kunder har trygghetslarm. Larmcentralen
har under 2009 tagit emot ca 81 000 larm. Det
innebär ökning med ca 27 000 larm jämfört med
2008. Dag- och kvällspatrullen har hanterat 5 182
larm, vilket innebär i snitt 14 larm per dag/kväll.
Antalet kunder som har matdistribution är 270 st.
Dagverksamheter finns i Grycksbo, Korsnäs samt
på Smedjan och på Lustigknopp. Antalet besök
är ungefär detsamma som tidigare år, ca 7 400.
Träffpunkterna, med öppen verksamhet, hade 11
873 besök. Det är en ökning med 3 373 besök
jämfört med 2008. Målet att öka med 10 % är
nått med råge.

Betygsstatistik upprättas även för kärnämnen som
svenska, matematik och engelska. Av de elever som
slutade årskurs 9 efter vårterminen saknade 4,2 %
(riket 3,4 %) betyg i svenska, 7,5 % (riket 7,8 %) i
matematik och 6,7 % (riket 6,5 %) i engelska. Jämfört med år 2008 är det en försämring i samtliga
ämnen. Siffrorna inom parentes anger genomsnittet
för riket.
Kvarnbergsskolan avvecklades efter vårterminen
2009. Sågmyraskolan har verksamhetsanpassats för
att inrymma både förskole- och grundskoleverksamhet.

Social omsorg
Inom Vuxensektionen finns verksamheter inom
områdena missbruk, försörjning, kommunpsyki-
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atri (särskilt boende och daglig sysselsättning),
boendestöd samt familjerådgivning.

har arbetat i 50 familjer och 18 ungdomar har fått
intensivstöd.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2009 var
sämre än på mycket länge. Reglerna för sjuk- och
arbetslöshetsersättningar har skärpts och förändrats.
Kostnaden för det ekonomiska biståndet fortsatte att
stiga och antalet biståndshushåll ökade.

På Ungdomsviva har den största målgruppen
varit ungdomar mellan 15 – 18 år som använder
främst alkohol och hasch, men även blandar olika
preparat. Barn och ungdomssektionen har ett
stort behov av att rekrytera vanliga vuxna personer som är villiga att ta på sig olika uppdrag som
till exempel familjehem eller kontaktperson och
det behövs också olika praktikplatser till unga
som är dömda till ungdomstjänst. Svårigheten att
rekrytera innebär att det leder till en kösituation
för unga som är i behov av insatser.

Alkoholkonsumtionen är fortfarande hög vilket
påverkat behovet av och efterfrågan på behandlings- och stödinsatser inom missbruksområdet.
Egen öppenvårdsbehandling som alternativ till institutionsvård startade under våren.
För psykiskt funktionshindrade ställs krav på individuellt utformade insatser, vilket ställer ökande
krav på kommunens insatser.

Inom LSS-sektionen har en ny gruppbostad med
fem platser vid Slätta centrum startat. Det har
skett en omfattande ökning av beslut om bostad
med särskild service under året och störts är behovet av servicebostad för personer med autismspektra diagnoser. Behovet av gruppbostad
minskar något, men det kan variera över tid.

Mot slutet av året kom en lagändring om individuella planer i Socialtjänstlagen (SoL respektive Hälso- och sjukvårdslagen HSL), vilket ytterligare
skärpt kravet om samverkan mellan huvudmännen.
Inom kvinnofridsområdet kom Allmänt Råd och
Meddelandeblad från Socialstyrelsen som tydligt
betonar socialtjänstens myndighetsutövande funktion.

Den dagliga verksamheten finns idag utspridd på
tolv platser och ett intensivt arbete har genomförts för att skapa en större enhet för att kunna
erbjuda brukare ett mer varierat innehåll. Det
finns ett påtagligt ökat behov av daglig verksamhet som omfattar såväl fast verksamhet inom
ramen för traditionell daglig verksamhet samt en
mer utåtriktad och individuellt anpassad daglig
verksamhet.

Barn- och familjesektionen har haft en kraftig
behovsökning när det gäller anmälningar kring barn
som far illa. Behovsökningen leder i sin tur till behov av fler insatser och fler barn/ungdomar som
behöver vårdas utanför hemmet. Orsaken till det
ökande antalet anmälningar beror bland annat på
ökade samhälleliga förväntningar och ambitioner på
barn och ungdomsvården. Lagstiftningen och krav
på utveckling gällande barnavården har kontinuerligt skärpts. Man kan samtidigt inte utesluta att en
del av behovsökningen har orsakats av att fler barn
och unga far illa och behöver samhällsinsatser.

Antalet kontaktpersoner har ökat under året. Antalet assistansärenden har ökat med netto tio
ärenden under 2009. Det har skett en tydlig förändring av fördelningen mellan kommunala och
externa utförare. Andelen externa utförare har
ökat från 53 % till 59 % av det totala antalet
ärenden.

Falun har tillsammans med några av länets kommuner startat en gemensam socialjour. Huvudman för
verksamheten är Borlänge Kommun.

Infrastruktur
Efterfrågan ökar inom alla tjänsteområden. Inom
färdtjänsten har antalet resor ökat något under
året medan personer med utfärdade tillstånd har
minskat.

Nya målgrupper som tillkommit i sociallagstiftningen och i samhället under senare år är t.ex. ensamkommande flyktingbarn, unga som utsätts för
hedersrelaterat våld, unga brottsoffer m.fl. Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla bra stödinsatser för dessa grupper.

Falu Kommun samarbetar med Borlänge Kommun och Vägverket angående Hastighetsplan för
tätorterna och Vägverkets vägar i kommunerna.
Bolaget Falu-P bildades tillsammans med Parkera i Falun ekonomisk förening, där de större fastighetsägarna i Falu tätort ingår.

Under 2009 ansökte socialnämnden om tvångsvård
för barn och ungdomar i 17 ärenden, vilket är en
hög siffra och det har krävt stora personalresurser.
Två enheter, familjebehandlare och intensivstödjare
har slagits ihop till en enhet som framförallt arbetar
med miljöterapeutiskt arbete, förändringsinriktade
samtal och ett intensivt stöd till ungdomar. Enheten

Falun Kommun och Borlänge Kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam föreskrift i samband med ledning och grävning i
kommunens gator. Arbetet har påbörjats med
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revideringen av kommunens ordningsföreskrifter.
Även en tillgänglighetsinventering är påbörjad.

Kultur- och ungdomsnämnden bedriver biblioteksverksamhet och arbetar för bevarandet av
värdefulla kulturmiljöer och kulturarvet. Nämnden genomför konstverksamhet och ger bidrag
till studieorganisationer och kulturföreningar..
Kultur- och ungdomsnämnden tillhandahåller
även kulturupplevelser för barn.

Fritidsverksamhet
Ett första verksamhetsår med Visitors center har lett
till ökat fokus på nya kundgrupper och flera nya
verksamhetsaktörer på Lugnet. Flera större evenemang har genomförts på Lugnet med goda resultat,
såsom Världscup- och SM-tävlingar, mässor, större
konferenser och artistgalor.

Allmänkulturverksamhet. Hyresavtalet för
Gruvbäckens barnkulturcentrum är uppsagt. Det
har varit ett minskat besöksantal på sommarmuseerna. Beslut har fattats att i ökad utsträckning
rikta Gruvbäckens verksamhet mot Världsarvet.

Campingen har övergått till extern privat arrendator
den 1 juni 2009.

Inom Biblioteksverksamheten är utlåning av
media och besöksantal på huvudbiblioteket i det
närmaste oförändrat jämfört med år 2008. Bokbussen har mer än tidigare inriktat sin verksamhet mot barn och unga. Kostnadsfritt internet har
införts på biblioteken och fler program har erbjudits.

En nybildad förening, Falu Freeride Klubb, har
bildats och startat upp verksamhet i slalombacken
på Lugnet.
Antalet badbesökare på Lugnet uppgick under året
till över 95 000 personer, vilket är en ökning med
9 % jämfört med föregående år. Slättabadet ökade
med 3 % till nästan 28 000 besökare och Bjursåsbadet ökade med 8 %.

Ungdomsverksamhet

Kvalitetsarbetet ”Utmärkt Förening” har mottagits
positivt av kommunens föreningar och hela 25 föreningar har påbörjat kvalitetsarbetet, varav sex
föreningar nådde målet med certifiering och kan
kalla sig ”Utmärkt Förening”.

Kultur- och ungdomsnämnden utformar fritidsverksamhet för unga. Arenan och Ungdomens
Hus Valla är två träffpunkter för unga över
grundskoleålder. I verksamheten är demokrati-,
livskvalitets- och folkhälsofrågor prioriterade.
Kommunen ger även ett omfattande stöd till de
föreningar som bedriver verksamhet riktad mot
såväl barn, ungdomar som vuxna. Envikens fritidsgård har flyttat in i den nybyggda sporthallen.

Falun representeras av Trafik- och Fritidsförvaltningen i det nationella och internationella nätverket
Healthy Cities. Här finns direkta kopplingar till
Folkhälsoinstitutet, vilket medför stöd i det lokala
arbetet med metoder, målgrupper, exempel på projekt och satsningar både nationellt och internationellt.

Arenan har en mängd aktiviteter som startats upp
och styrts av ungdomarna själva. Antalet besök
på Arenan har ökat, speciellt avseende arrangemangsverksamheten.

Under senhösten startade cykelutmaningen vintercyklisten. Tanken med projektet var att få personer
som tidigare inte cyklat regelbundet vintertid att
testa vintercykling under fyra månader. Intresset har
varit stort och satsningen bygger på resultat från en
resvaneundersökning och en attitydundersökning
om resor och trafik som genomfördes bland slumpmässigt utvalda invånare 2008.

Discoresor har anordnats till Cozmoz i Borlänge,
vilket är ett exempel på samverkan med andra
kommuner. Aktiviteten ”Granny goes street” på
Arenan fick status av årligt återkommande arrangemang.
Antalet funktionshindrade ungdomar i korttidstillsynen har ökat något. Kommunen erbjuder
fritidsverksamhet till ungdomar i åldrarna 10-12
år samt till funktionshindrade ungdomar, som
beviljats korttidstillsyn.

Kultur
Falu kommun har för sin näringslivsutveckling
identifierat tre profilområden varav Kultur/Turism
är ett. I första hand skall arbetet inom profilområdet
tillvarata kommunens rika kulturliv och turistmål i
syfte att skapa fler företag och arbetstillfällen. Omvänt gäller att en förstärkning av kulturutbudet och
ökad tillgänglighet till turistmål kan ge ytterligare
bidrag till kommunens attraktivitet som ort för boende och för etablering av företag.

Bostadsförsörjning
Via Kopparstaden AB har kommunen nära 60
procent av hyresmarknaden för flerfamiljsbostäder i Falun. Glädjande nog ökar Faluns befolkning, och därmed behovet av att producera nya
bostäder. I bolagets affärsplan 2010-2012 planeras för ett bostadsbyggande med ca 40-50 lägen-
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Omsättningen för affärsområde vatten- & avlopp
uppgick till 93,8 mnkr (91,4). En förklaring till
ökningen är fortsatt behandling av gruvvatten.

heter per år med början 2010 och klart för inflytt
2011.
Kopparstaden AB kan glädjande konstatera att resultatet förbättras med tre procentenheter i genomförd kundenkät och andelen kunder som rekommenderar Kopparstaden som hyresvärd ligger också
högt, på 85 %. Andelen omflyttningar har också
minskat och ligger i år på 24 % (25 %).

Lennheden Vatten AB bildades under våren och
är det bolag som skall äga vattenverket och delar
av ledningen för Faluns framtida vatten. Bolaget
ägs av Falu Energi och Vatten AB och AB Borlänge Energi.

Kopparstaden AB har under året investerat i två
vindkraftverk. Drygt hälften av det årliga elbehovet
för Kopparstaden kommer att försörjas av dessa
vindkraftverk. Investeringen kan ses som en insats
för miljön och säkrar en stor del av elkostnaden för
bolaget.

Avfall
På kommunens uppdrag svarar Falu Energi och
Vatten AB för att bedriva verksamhet inom avfallssektorn.
Omsättningen uppgick till 70,8 mnkr (87,0).
Sänkningen av omsättningen beror till stor del på
försäljning av containerverksamheten. Värt att
notera är att verksamhetens kostnader har sänkts
från ca 80 mnkr till ca 62 mnkr.

I oktober drabbades bolaget av en brand på Kungsgårdsvägen där två trapphus blev delvis brandskadat och helt vattenskadat.
Kopparstaden Förvaltning AB (fd Dala Floda Förvaltnings AB) är ett helägt dotterbolag till Kopparstaden AB. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning
och elhandel.

Falun Återvinning öppnades under våren med
stor fest. Anläggningen har blivet en av Sveriges
finaste och mest genomtänkta anläggningar. I en
kundenkät som gick ut i hela länet hösten 2009
utsågs Falu ÅVC till Dalarnas bästa återvinningscentral.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på
kommunens uppdrag fjärrvärme och fjärrkyla.

Kraft

Omsättningen uppgick till 235,4 mnkr (213,2), vilket är en ökning med 8,3 %. Elproduktionen ökade
med 6 % under året till 57,9 GWh (54,7), men intäkterna från elproduktionen minskade med 2 mnkr
till följd av lägre elpriser. Leverans av fjärrkyla
startade under året med en total leverans av 0,6
GWh.

Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på
kommunens uppdrag elkraft.
Affärsområde Kraft som omfattar både vattenoch vindkraft, har under året ökat sin elproduktion markant, dels beroende på bra vattenföring
vid kraftverken och en bra vindkraftproduktion.

Utbyggnaden av fjärrvärme i Falun har fortsatt under året och flera större industrifastigheter har anslutits. Även en utbyggnad av fjärrvärmen i Bjursås
har skett och där projekteras det för en ny panncentral.

Omsättningen för affärsområde kraft uppgick till
12,6 mnkr (9,1 mnkr). Orsaken till den ökade
omsättningen är en utökad elproduktion från
vindkraft och bra produktion från vattenkraftverken. Total elproduktion för året blev 18,1 GWh.

Fjärrkylanläggningen invigdes under våren och de
första kunderna kunde få sin kyla under sommaren.
Anslutning av en rad fastigheter har pågått under
resten av året. Detta är en mycket intressant klimatsatsning för Falun, som väckt uppmärksamhet.

Elnätsverksamhet
Via Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag,
Falu Elnät AB, bedrivs elnätsverksamhet, främst
i Falu kommun.

Bolaget fick även ett hedersomnämnande av Svensk
Fjärrvärme vid dess årsmöte, för ett bra kundarbete
och för produktleveranser med Bra Miljöval.

Årets omsättning blev 170 mnkr (167). Nätomsätningen blev 578 GWh (580).
Inom affärsområde elnät har det enskilt största
projektet som avslutades under året varit anslutningen av vindkraftsparken på Tavelberget. Projektet kommer även att pågå under 2010. En ny
transformatorstation i Linghed har installerats
med anledning av vindkraftsparken på Tavelberget.

Vatten och avlopp
Falu Energi och Vatten AB är på kommunens uppdrag leverantör av tjänster inom vatten- och avloppssektorn.
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Kommunikationsnät

Flygverksamhet

Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag, Falu Elnät AB, ombesörjer på kommunens uppdrag ett
kommunikationsnät/stadsnät i form av ett optiskt
fibernät.

Via sina aktieandelar i Dala Airport AB (20,8 %)
och AB Dalaflyget (15,0 %) stödjer kommunen
den lokala flygverksamheten.
Start och landningsbanor, byggnader och tillhörande mark ägs av Dala Airport AB. Samtliga
lokaler, start och landningsbanor hyrs ut till AB
Dalaflyget.

Årets omsättning blev 18,9 mnkr (13,0).
Inom affärsområde stadsnät har arbetet under året
framförallt fokuserats på anslutningar av hyreshus
och bostadsrättsföreningar. Anslutning av villakunder har varit trög, vilket även har påverkat årets
resultat negativt.

Lokalförsörjning

AB Dalaflyget bedriver flygverksamhet för de
båda flygplatserna i Dalarna, Dala Airport och
Mora/Siljan flygplats. Bolaget ägs gemensamt av
kommunerna i Borlänge, Falun och Mora samt
Landstinget Dalarna.

Falu industrihus enda tillgång, lastplatsen i Grycksbo som tidigare hyrts av Grycksbo Bruk AB, kommer enligt styrelsens beslut att läggas i malpåse,
dvs. bolaget avvecklar inte lastplatsen, då styrelsen
bedömt att det kan finnas andra hyresintressenter.
Falu industrihus har genom fusion uppgått i moderbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB per den 1
februari 2010.

Verksamheten på flygplatserna omfattar såväl
reguljärflyg som charterflyg. Reguljärtrafiken
gör det möjligt för näringslivet i området att på
ett smidigt sätt över dagen kunna träffa kunder,
leverantörer och andra affärspartners i stora delar
av Europa. Chartertrafiken ger möjlighet att resa
ut till varmare länder men ger också möjlighet
för turism in till Dalarna.

Falu Organisation AB är ett helägt dotterbolag till
Falu Kommuns Förvaltning AB. Bolagets verksamhet är att inom Falu Kommun äga och förvalta den
fastighet där Falu Energi och Vatten AB uppfört
sina kraftvärmeverk. Falu Energi och Vatten AB
arrenderar fastigheten av bolaget.

Totalt minskade antalet resenärer med 5,4 %, till
42 812 passagerare, på Dalaflygets flygplatser
under 2009. Detta ska jämföras med en minskning på riksnivå med ca 15 %
Mora flygplats har under året haft reguljär trafik
till Stockholm och under årets fyra första månader även till Ängelholm och Växjö. Från Dala
Airport har man under året kunnat resa reguljärt
till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kommunen äger, via kommanditbolaget Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB den
fastighet på Lugnet där Högskolan Dalarna på
Campus Falun bedriver nära 70 procent av sin undervisning. Högskolan Dalarna har beslutat att ett
nytt bibliotek skall byggas och att vissa lokaler i
anslutning till biblioteket skall byggas om.

Mora flygplats redovisar en passagerarökning på
totalt 9,5 % och Dala Airport minskar antalet
passagerare med 8,7 %.

Via Kopparstaden Förvaltning AB äger och förvaltar Kopparstaden AB sin nya administrativa lokal.

Räddningstjänst
Falu kommun ingår i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt, vilket har att svara för
räddningstjänsten i Falun, Borlänge och Säters
kommuner. Verksamheten bedrivs med en gemensam ledning.
Olycks- och riskanalysenheten har under året arbetat med såväl utveckling av nya former för olycksundersökningsarbetet som olycksundersökningar.
Alla olyckor och insatser ska analyseras i syfte att
skapa en lärande organisation som utvecklas med
gjorda erfarenheter som grund.
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Flygplatserna utgör en viktig samhällstillgång när
det gäller ambulansflyget som utför både sjuk- och
organtransporter. De navigationssystem som finns
på flygplatserna gör det möjligt för ambulanshelikoptrar att nå lasaretten i Falun och Mora även i
dålig väderlek. Även polisen använder flygplatserna
frekvent.

kommuner som medverkar i projektet. Avtalet
innebär att elever fritt kan söka bland de utbildningar som erbjuds i ingående kommuners gymnasieskolor.
Under året publicerades en DN-bilaga ”Optimism”, bolaget arbetade aktivt med kampanjen
för ett Skid VM till Falun och Dalarna 2015.
Vidare medverkade bolaget i Trigger09, ett konvent för branschfolk inom musikbranschen samt
Business & Pleasure, en mötesplats för personer
intresserade av Dalarnas utveckling.

Regional utveckling och konkurrenskraft
Via sitt intresse i Falun Borlänge Regionen AB
(36,4 %) arbetar Falu kommun tillsammans med
kommunerna Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter
för att stärka regionens utveckling och konkurrenskraft.

Utveckling av besöksnäringen
Marknadsbolaget VisitFalun AB ägs till 51 % av
näringslivet och 49 % av Falu kommun. Bolaget
arbetar med att produktutveckla, marknadsföra
och sälja Falun, samt verka för en långsiktig utveckling av besöksnäringen, i första hand inom
turism, konferenser och evenemang. Bolaget har
två affärsområden, turism samt evenemang och
konferens.

Projektet ”Livskraftigt företagande”, eller ”Driv
eget” syftar bland annat till att bredda regionens
näringsliv genom att inspirera fler att starta eget
företag samt bidra till att de företag som står inför
ett ägarskifte får nya ägare.
Två särskilda projekt med inriktning mot kvinnors
företagande genomfördes under året. Det ena projektet fokuserade på att utveckla kommunikationen
kring ägarskiften för att intressera kvinnor i högre
grad. Det andra projektet, ”Lovely Monday”, handlade om kvinnliga företagare som förebilder och
omfattade hela Dalarna.

Under 2009 fattade företrädarna för VisitFalun
AB och Borlänge & Co destinationsutveckling
AB beslut om att en sammanslagning av bolagen
skulle ske i januari 2010.
I slutet av 2009 förvärvade VisitFalun AB samtliga aktier i Borlänge & Co destinationsutveckling AB. Genom en riktad nyemission i januari
2010 höjdes aktiekapitalet från 400 tkr till 800
tkr. Den nya ägarstrukturen innebär att Borlänge
kommun och Falu kommun äger 24,5 % vardera.
Resterande 51 % ägs av näringslivet i Falun och
Borlänge via medlemskap i Framtid Falun ekonomiska förening, respektive Samarbete i Borlänge ekonomiska förening.

Projektet ”Kompetensförsörjning för ökad tillväxt
och ökad konkurrenskraft” tog form under året.
Målsättningen är att arbeta fram en plattform för
samarbete mellan arbetsgivare. Projektet genomförs
tillsammans med Hamarregionen i Norge. Förutom
Falun Borlänge-regionen deltar även Hedemora
kommun.
Nya projekt som initierades under året handlade
bland annat om handeln som tillväxtfaktor, nya
internationella evenemang samt regionens värdskap. Bolaget medverkade också i uppbyggnaden
av klusterinitiativet High Voltage Valley.

Bolaget byter, under januari 2010, namn till Visit
Falun Borlänge AB och en fusion av bolagen har
inletts under februari 2010.

Infrastrukturområdet präglades av trafikverkens
arbete med planer för 2010-2021. Bolagets roll är
att följa och påverka processen genom t.ex. utarbetande av kompletterande beslutsunderlag. Bolaget
medverkade också i strategiska projekt såsom Dalabanan, Partnerskap E 16 Gävle Oslo, Partnerskap
Bergslagsdiagonalen m.fl. Under året gjordes en
studie för att undersöka potentialen för intermodala
transporter, liksom en förstudie kring Bergslagspendelns betydelse för den regionala utvecklingen.
Ett EU-projekt beviljades medel, Partnerskap Bergslagsbanan.
Arbetet med att utveckla samarbetet mellan kommunernas gymnasieskolor, Gysam, resulterade i att
ett samverkansavtal undertecknades av 6 av de 8
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VERKSAMHETSMÅL SOM UTGÖR GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING 2009
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 en 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 och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning är följande:
Mål 2009
Budget 2009 Mål 2010
Mål 2011
40,9 mnkr
22,5 mnkr,
51 mnkr,
35 mnkr
Resultatet ska minst uppgå till 1,4 % av
(1,6 %)
(0,9 %)
(ursprungligt Ej uppfyllt.
skatter och bidrag 2009.
Resultatet
mål 2,0 %)
uppgår till 4,7
mnkr.
Mål 2009-2011
Summan av amorteringar och ökning av
finansiella placeringar ska under planeringsperioden minst uppgå till 25 % av det
samlade resultatet.

Budget 2009-2011
Målet är ej uppfyllt.

40 mnkr

Observera att ovannämnda belopp baseras på dåvarande skatteprognoser.
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan de resurser vi använder,
de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning. Arbetet fortsätter under
2010 med att uppfylla uppsatta mål från tidigare år och med att öka kvalitén i verksamheterna.
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Nämnder har under vårens planeringsarbete gett förslag på mål för verksamheten som kännetecknar god
ekonomisk hushållning. Utifrån dessa förslag har sedan majoriteten valt att lyfta fram ett antal mål för
verksamheten 2009 (i vissa fall har även de mål som nämnden föreslagit omprövats och omformulerats). I tabellen nedan anges ett antal områden där förbättringar har skett jämfört med 2008.

Verksamhet

Falu Kommuns mål och riktlinjer
för verksamheten och som är av
betydelse för en god ekonomisk
hushållning är följande:
Total sjukfrånvaro i procent av den
sammanlagda ordinarie arbetstiden
Samtliga verksamhe- skall minska. Vid utgången av 2010
ter
skall den högst uppgå till 5,0 % (År
2007 uppgick sjukfrånvaro till 6,4 %
av den sammanlagda arbetstiden).
Frisknärvaron (0-5 dgr sjukdom/år)
Samtliga förvaltningar ökar från 79 % under 2008 till 85 %
under 2010.
Andelen långtidssjuka över 2 månaSamtliga förvaltningar
der ska halveras till 2010
Andelen kunder som anger att de är
nöjda med de tjänster som levereras
Kommunstyrelse
skall minst uppgå till 90 % (mäts per
kundkategori)
Den årliga kostnadsnivån totalt och
exkl. lokaler för per elev i grundskolan ska inte överstiga den ökning som
Skolnämnd
kan avläsas för 10 andra kommuner
som på övergripande nivå mest liknar
Falun
Den årliga kostnadsnivån totalt och
exkl. lokaler för per elev i gymnasieskolan ska inte överstiga den ökning
Skolnämnd
som kan avläsas för 10 andra kommuner som på övergripande nivå
mest liknar Falun
Den årliga kostnadsnivån totalt och
exkl. lokaler för förskoleverksamheten ska inte överstiga den ökning som
Skolnämnd
kan avläsas för 10 andra kommuner
som på övergripande nivå mest liknar
Falun
Lärarnas direkta tid med eleverna
Skolnämnd
skall öka 2009 jämfört med 2008.
Beläggningsgraden i särskilt boende
ska höjas från 96 % till 98 %
Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämnd

Socialnämnd

Tid för kund ska öka med 3 % mellan
2008 och 2009
Falu Kommuns kostnader för handikappomsorg och LSS skall inte
överstiga genomsnittskostnaden för
10 andra jämförbara kommuner.
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Måluppfyllelse

Målet uppfyllt redan vid utgången av
2009. Sjukfrånvaron ligger på 4,8 %
av arbetad tid.

Målet är delvis uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt
Uppfylls delvis. Vissa kontor uppfyller
nöjdhetsnivån medan andra inte når
upp till målet.
Målet är delvis uppfyllt eftersom
arbetet pågår men statistiken är inte
klar än.

Målet är delvis uppfyllt eftersom
arbetet pågår men statistiken är inte
klar än.

Målet är delvis uppfyllt eftersom
arbetet pågår men statistiken är inte
klar än.

Målet nästan uppfyllt.
Målet är ej uppfyllt men arbetet pågår
för fullt för att uppnå målet.

Målet är delvis uppfyllt. Tiden har
ökat under året med 2,6%
Målet är ej uppfyllt även om uppgifterna ännu inte är klara för att kunna
jämföra.

Verksamhet

Trafik- & fritidsnämnd

Kulturnämnd

Kulturnämnd
Miljönämnd

Servicenämnd

Byggnadsnämnd

Falu Kommuns mål och riktlinjer
för verksamheten och som är av
betydelse för en god ekonomisk
hushållning är följande:
Underhållsbeläggning av asfaltbelagd
yta skall uppgå till minst 3 % av den
totala asfaltbelagda ytan.
Andelen kommuninvånare som är
nöjda eller mycket nöjda med de
tjänster de får ta del av skall minst
uppgå till 90 %.
Kostnader för nämndens tjänster får
högst öka med 2 % per år

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppnått.

Ej uppfyllt, nöjdhetsundersökning har
ej genomförts

Målet är uppfyllt och nämnden redovisar ett positivt resultat.

Miljönöjda Falubor, målet är att 75 % Målet är delvis uppfyllt.
av tillfrågade instämmer.
Målet delvis uppfyllt. Prisökningarna
Prisjusteringen för nämndens tjänster på nämndens tjänster har understigit
KPI förutom måltidstjänster där ök2009 ska inte överstiga kostnadsutningen är i paritet med KPI. Nämnden
vecklingen i övrigt.
har under året lyckats med att hålla en
acceptabel nivå trots övertalighet mm.
Kundnöjdhet ska öka
En undersökning har genomförts med
positivt utfall för Falun. En bygglovguide har också installerats.
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sänkta avtalsenliga arbetsgivareavgifter gav ett
överskott på 23,0 mnkr, sänkta arbetsgivareavgifter för yngre och äldre gav ett överskott på
15,1 mnkr. Till ett förbättrat resultat bidrog även
värdereglering av Hedemorafakturan på 7,7 mnkr
och att beslutade pensionsavsättningar på
10,0 mnkr inte har genomförts. Även resultatförbättringar för framförallt kommunstyrelsen (Hedemorafakturan) och skolnämnden jämfört med
prognoserna under året, har bidragit till resultatförbättringen.

DRIFTSREDOVISNING
Budget
I den ursprungliga budgeten för 2009, som antogs i
juni 2008, budgeterades ett överskott på 51,5 mnkr.
SKL presenterade i september 2008 en skatteprognos som visade att kommunens skatteintäkter beräknades minska med ca 34,1 mnkr. På grund av
detta minskades verksamheternas budget med
17,7 mnkr, fördelat på följande sätt: kommunstyrelsen -6,1 mnkr, trafik & fritidsnämnden 0,4 mnkr,
centrala justeringar för sänkta arbetsgivareavgifter
-12,0 mnkr.

Utfall för året
Nämndernas verksamhet uppvisar sammantaget
stora kostnadsavvikelser i förhållande till budget.
Totalt innebär nämndernas resultat att budgetramarna överskrids med netto 50,5 mnkr
(23,6 mnkr). Uppdelat per nämnd finns dock
betydande avvikelser som innebär bättre eller
sämre utfall än budget. De största avvikelserna
återfinns inom den skattefinansierade verksamheten där budgetöverskridandet uppgår till
50,4 mnkr (25,0 mnkr). De avgiftsfinansierade
verksamheterna redovisar sammantaget endast ett
mindre underskott på 0,1 mnkr (1,5 mnkr) jämfört med fastställda resultatkrav.

2009 års budgeterade överskott slutade således på
35,0 mnkr, vilket motsvarar 1,4 % av skatter och
bidrag.

Prognoser under året
Under året har tre resultatprognoser sammanställts,
av vilka två har förelagts kommunfullmäktige. I
årets första prognos, i februari, pekade driftbudgetutfallet på ett kraftigt budgetöverskridande, i storleksordningen 91,7 mnkr, och resultatet för kommunen prognostiserades till -56,1 mnkr.
I likhet med den första prognosen pekade även uppföljningen baserat på utfallet per 2009-04-30 på ett
väsentligt sämre resultat än budget. För helåret prognostiserades vid denna tidpunkt ett resultat på
-106,4 mnkr, vilket främst berodde på ett befarat
överskridande av nämndernas driftbudgetramar med
69,2 mnkr. I anslutning till uppföljningarna uppmanade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
nämnderna att omgående vidta förstärkta åtgärder
för att lämna ett budgetöverskott år 2009 och identifiera en lägre kostnadsnivå inför 2010.

Skattefinansierad
verksamhet
Kommunstyrelse
Skolnämnd
Omvårdnadsnämnd
Socialnämnd
Trafik & fritidsnämnd
Kultur- & ungdomsnämnd
Miljönämnd
Byggnadsnämnd
Revision
S:a skattefin

Utfall
2009
208,2
1 122,3
520,6
465,0
204,4
45,4
9,9
5,3
1,7
2 582,7

Budget Avvikelse
2009
2009
214,6
1 089,7
517,8
445,1
195,4
45,4
10,1
5,2
1,7
2 524,9

6,4
-32,6
-2,8
-19,9
-9,0
0,0
0,2
-0,1
0,0
-57,8

Av den delårsrapport som upprättades per
2009-08-31 framgick att utsikterna för att redovisa
ett resultat i nivå med budget hade förbättrats något,
men långt ifrån tillräckligt. Resultatet per 2009-0831 uppgick till 44,3 mnkr och den prognos som
gjordes för hela 2009 pekade på ett resultat på -56,3
mnkr, en skillnad mot budget på 91,3 mnkr.

Intern finansierad
verksamhet
Kommunfastigheter
Servicenämnd
Summa avgiftfin.
Summa

I bokslutet redovisas ett positivt resultat på
4,7 mnkr, vilket är 60,8 mnkr bättre än vad årets
första resultatprognos pekade på, men 30,3 mnkr
sämre än budgeterat resultat.

Kommunfastigheter ingår organisatoriskt i kommunstyrelsen men redovisas ovan separat eftersom förvaltningen är internt avgiftsfinansierad
medan kommunstyrelsen i övrigt är skattefinansierad.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
blev 42,0 mnkr lägre än budgeterat. Under året
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Resultat Resultat Avvikelse
utfall budget
2009
-15,9
-12,2
3,7
-4,0
-0,5
3,5
-19,9
-12,7
7,2
2 562,8 2 512,3
-50,5

Förvaltningsberättelse

Ekonomiskt utfall på nämndsnivå
Nedan redovisas utfall, budget, avvikelse mot budget och föregående års utfall per nämnd, inklusive externa
intäkter och kostnader.

Styrelse/nämnd

Utfall
091231
mnkr

Budget
091231
mnkr

Avvikelse
091231
mnkr

Utfall
081231
m nkr

Avvikelse
081231
mnkr

Kommunstyrelsen

Intäkt
Kostnad
Resultat

560,8
-753,1
-192,3

483,3
-685,7
-202,4

77,5
-67,4
10,1

497,4
-679,3
-181,9

24,3
-10,6
13,7

Skolnämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

147,8
-1 270,1
-1 122,3

123,0
-1 212,7
-1 089,7

24,8
-57,4
-32,6

147,3
-1 234,3
-1 087,0

25,0
-37,7
-12,7

Omvårdnadsnämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

80,3
-600,9
-520,6

62,2
-580,0
-517,8

18,1
-20,9
-2,8

72,8
-577,9
-505,0

16,6
-20,2
-3,6

Socialnämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

102,3
-567,3
-465,0

79,4
-524,4
-445,1

22,9
-42,9
-19,9

92,4
-526,8
-434,4

15,3
-34,2
-18,9

Trafik- och fritidsnäm nd

Intäkt
Kostnad
Resultat

44,2
-248,6
-204,4

42,7
-238,1
-195,4

1,5
-10,5
-9,0

41,1
-231,0
-189,9

0,0
-3,2
-3,2

Servicenämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

117,7
-113,7
4,0

109,2
-108,7
0,5

8,5
-5,0
3,5

120,1
-119,7
0,4

11,6
-11,1
0,4

Kultur- och ungdomsnämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

13,8
-59,2
-45,4

13,3
-58,8
-45,4

0,5
-0,5
0,0

14,4
-58,5
-44,1

1,9
-1,8
0,1

M iljönämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

7,7
-17,5
-9,9

7,6
-17,7
-10,1

0,0
0,2
0,2

7,5
-17,0
-9,4

4,2
-3,5
0,8

Byggnadsnämnd

Intäkt
Kostnad
Resultat

6,4
-11,7
-5,3

5,1
-10,4
-5,2

1,3
-1,3
-0,1

4,9
-10,1
-5,2

-0,6
0,4
-0,2

Revision

Intäkt
Kostnad
Resultat

0,0
-1,7
-1,7

0,0
-1,7
-1,7

0,0
0,0
0,0

0,0
-1,6
-1,6

0,0
0,0
0,0

1 081,0
-3 643,8
-2 562,8

925,8
-3 438,1
-2 512,3

155,2
-205,7
-50,5

998,1
-3 456,2
-2 458,1

98,3
-121,9
-23,6

Totalt

Intäkt
Kostnad
Resultat

I tabellen ovan har exakta belopp för utfall och budget angetts i tkr, maskinell avrundning till mnkr gör att
avrundingsdifferenser uppkommer.
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I resultatet ingår kostnader för ej budgeterade beslut om avgångsvederlag med 17,7 mnkr och 3,9
mnkr för utförsäkrade personer, sammantaget 21,6
mnkr. Kostnaderna har belastat de olika verksamheterna som redovisas nedan. Exkluderas dessa
kostnader, av engångskaraktär och till följd av ny
lagstiftning, blir avvikelsen mot budget -11,0
mnkr, vilket motsvarar 1 % av förvaltningens omsättning.

Kommunstyrelsen
Totalt redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 10,1 mnkr. Fördelat på de
olika verksamheterna redovisas både större överskott och något enstaka mindre underskott. Överskotten hänförs främst till ej förvaltningsanknuten
verksamhet 2,0 mnkr, beslutsorgan 2,4 mnkr,
stadskansli och kommundirektör 1,4 mnkr, kommunfastigheter 3,7 mnkr. Ett större underskott
redovisas endast under bostadspolitiska åtgärder
med -1,6 mnkr.

Avvikelsen mot budgeten har även påverkats negativt med ca 13 mnkr bl.a. p.g.a. att besparingskraven på minskade hyror med 9 mnkr samt krav
på minskade lokalvårdskostnader med 2 mnkr ej
uppnåtts fullt ut. Förvaltningen arbetar vidare med
att minska lokalytor och nytt avtal för lokalvård är
under framtagande.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet redovisar
ett överskott mot budget på 2,0 mnkr. De enskilt
största posterna som påverkar överskottet är att
räntekostnader på 1,1 mnkr, avseende utlåning till
Vägverket inte uppkommit på grund av att vägbygget i Norr Amsberg inte påbörjats i den omfattning som det var tänkt samt att Falu Tennisklubb inför 2009 ansökt om medel till en 110metersbana, vilken inte påbörjats under året. Till
överskottet bidrar även att avvecklingskostnaderna
för Förbundet för vård och behandling blev
0,3 mnkr lägre än vad som reserverats och att årshyra för både 2008 och 2009 ingår i 2009 års resultat.

Ersättningar för elever i fristående skolor avviker
från budget med -9,1 mnkr, varav huvuddelen
avser gymnasieverksamheten. Kostnader för skolskjutsar överskred budget med 1,5 mnkr, för
transporter av post, livsmedel m.m. 0,4 mnkr och
för hyror avseende Lugnetanläggningar med
0,7 mnkr. Jämfört med budget var kostnaderna
lägre för barn i behov av särskilt stöd med
3,7 mnkr, för undervisning, läromedel och skolmåltider 2,2 mnkr samt för ledning och administration 3,9 mnkr. Övriga poster +3,9 mnkr.

Beslutsorgan redovisar ett överskott mot budget
på 2,4 mnkr, vilket beror på att anslaget för Företagsamma Falun och medfinansieringsanslaget har
nyttjats i en mycket liten utsträckning. Dessutom
har inte samtliga medel inom evenemangsrådet
använts.

Antalet barn i förskoleverksamheten minskade
med nio barn och ökade i fristående förskolor med
22 barn. Jämfört med budget för 2009 blev det en
minskning med totalt 53 barn.
Antalet elever i grundskolan inkl särskola fortsätter att minska, Under året minskade elevantalet
med 211 elever till 5 671 (5 882), i första hand till
följd av färre elever i de högre årskurserna. I fritidshemmen ökade antalet barn med 21 till 1 578
(1 557) beroende på viss elevökning i de lägsta
årskurserna. Antalet årsarbetare minskade med 44
till 736 (780) till följd av dels elevminskningar
men även genom effektivitetsökning. Elever per
lärare ökade från 14,0 till 14,5.

Kommunfastigheter redovisar ett överskott mot
budget på 3,7 mnkr. Under året har ett antal fastigheter sålts, bl.a. Ingarvsanläggningen, Övertänger skola, Främby Udde, Främby gamla skola.
Försäljningarna har gett ett överskott på 7,2 mnkr.
Energikostnaderna översteg budgeten med
0,5 mnkr. Förbrukningen mätt i MWh blev 1400
lägre än 2008, en minskning på 2,7 % och en besparing på 1,2 mnkr. Under året har kostnaderna
för elcertifikat stigit med ca 2 öre/kWh, vilket gett
en ökad kostnad på ca 0,5 mnkr för året.

Antalet ungdomar i gymnasieålder har minskat de
senaste åren och kommer att ytterligare minska
kraftigt de kommande åren. Jämfört med 2008 var
antalet elever i skolförvaltningen 89 färre. Elever
från andra kommuner i skolförvaltningens verksamhet minskade med 44. Elever som går i andra
kommuner och fristående skolor ökade med 34.
Intäkter för elever från andra kommuner understeg

Antal ärenden beträffande bostadsanpassningsbidrag ligger kvar på samma nivå som 2008. Däremot har kostnaderna ökat beroende på att ett antal
ärenden varit kostsamma.
Skolnämnden
Skolnämndens omsättning uppgick till netto
1 122,3 mnkr varvid kostnaderna uppgick till
1 270,1 mnkr och intäkterna till 147,8 mnkr. Budgeten uppgick till netto 1 089,7 mnkr, vilket innebär en avvikelse med -32,6 mnkr.

13

Förvaltningsberättelse

budget med -3,3 mnkr till följd av färre elever
medan kostnaderna för elever i andra kommuner, i
landsting och fristående skolor överskred budget
med 5,2 mnkr dels p.g.a. fler elever än budgeterat
men även p.g.a. högre kostnader per elev.

Trafik- och fritidsnämnden
Trafik- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på -9,0 mnkr (-3,2 %). De olika verksamheterna visar ett varierande resultat.
Underskottet inom Gata & trafik uppgår till
5,2 mnkr, vara de största avvikelserna förklaras av
att intäkterna har minskat p.g.a. ett uppsagt nyttjanderättsavtal, att kostnaderna för vinterväghållningen har överskridit budget samt ökade kapitalkostnader. Det har prioriterats att nå beläggningsmålet för att minimera ytterligare värdeförlust i
gatuanläggningar. Park redovisade lägre kostnader
för isbanor samt färre insatser inom parkområde
Söder.

Omvårdnadsnämnden
Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på
2,8 mnkr jämfört med beslutad budget. Avvikelsen
beror dels på att personalkostnaderna överskridit
budget, p.g.a. att hemtjänsttimmarna ökat, dels på
en merkostnad för utskrivningsklara.
Socialnämnden
Socialnämndens budget 2009 var 445 mnkr, utfallet blev 465 mnkr, vilket är ett överskridande med
-19,9 mnkr. Avvikelser mot budget:
Avvikelser fördelar enligt följande:
Barn-och familjesektionen
Vuxensektionen
LSS-sektionen
Socialnämnd
Förvaltningsgemensamt

Inom tjänsten föreningsstöd och folkhälsa redovisas även evenemang och avvikelsen mot budget
avser lägre intäkter än planerat för uthyrning av
inventarier. Totalt uppgår underskottet inom tjänsten till 0,7 mnkr.

-3,3 mnkr
-15,3 mnkr
-3,8 mnkr
+0,3 mnkr
+2,1 mnkr

Avvikelsen inom fritidsanläggningar förklaras
huvudsakligen av lägre hyresintäkter från Lugnetgymnasiet, ökade personalkostnader, ökade kostnader för snöproduktion, övriga drifts- och underhållskostnader för hela Lugnetanläggningen samt
ökade kapitalkostnader för Källvikens skidanläggning. Totalt uppgår underskottet inom tjänsten till
5,9 mnkr.

Den största avvikelsen mot budget inom Vuxensektionen beror på att kostnaden för ekonomiskt
bistånd redovisar en negativ avvikelse mot budget
på 15,8 mnkr, en ökning med 10,7 mnkr jämfört
med 2008. Kostnaden för institutionsvård av missbrukare uppgick till 14,8 mnkr, vilket motsvarar
en budgetavvikelse på -3,9 mnkr.

Energikostnaderna har överstigit budget både för
gatubelysningen och för idrottsanläggningar.
Byggnads-, kultur- och miljönämnden

Barn- och familjesektionens underskott finns
inom HVB-vården för barn och unga med
1,6 mnkr och beror på ökat antal vårddygn. Familjehem visar på underskott 3,8 mnkr och det är
också orsakat av behovsökning av antalet vårddygn. Personalkostnader visar på ett överskott,
vilket framförallt beror på att det varit svårt att
rekrytera personal och på besparing i form av vakanshållning inom förebyggande enheten.

Övriga skattefinansierade nämnder redovisar endast mindre överskott och underskott mot budget.
Internt finansierad verksamhet
Kommunfastigheter redovisas under kommunstyrelsen
Servicenämnden redovisar ett sammantaget resultat som är 3,5 mnkr bättre än budget. Nämndens
intäkter sista tertialet översteg tidigare prognoser,
främst p.g.a. tilläggsuppdrag inom lokalvården
och fortsatt positiva försäljningssiffror för TaTillvara-verksamheten. Samtidigt har ansträngningarna att kapa kostnaderna resulterat i ett gott resultat
redan före årsskiftet. Servicenämnden har genomfört ett drastiskt sparbeting för att nå 2008 års
kostnadsnivå inom samtliga verksamheter. Påbörjande av genomförandefasen på en lägre kostnadsnivå redan under första tertialet, har resulterat i ett
positiv överskott i slutet av året.

LSS-sektionen har haft mycket höga övertidskostnader. Under 2009 har sektionen arbetat aktivt
för att får ner övertiden. Övertidskostnaderna har
varit högst inom personlig assistans som totalt
redovisar ett underskott på 10,2 mnkr. Boende
enligt LSS visar ett överskott på 1,5 mnkr och det
beror på att verksamheten i en gruppbostad startade sent på året. Daglig verksamhet visar på ett
överskott på 1,0 mnkr.
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INVESTERINGAR

Investeringar mnkr
Brutto

180

2009 års investeringar uppgår netto till 133,6
mnkr, vilket är 30,0 mnkr lägre än investeringsbudgeten på 163,6 mnkr. De största avvikelserna
återfinns hos kommunfastigheter, 11,0 mnkr, samt
trafik- och fritidsnämnden, 10,8 mnkr. Övriga
styrelser och nämnder redovisade sammantagen
avvikelse på 8,2 mnkr.

Netto

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Investeringsr edovis ning per styr else/näm nd

Styrelse/nämnd

Utgift Inkomst
2009
2009

Nettoinvest Budget Avvikelse
2009
2009
2009

Utfall
2008

Skattefinansierad
verksamhet
Kommunstyrelsen
Trafik- & Fritidsnämnden
Skolnämnden
Omvårdnadsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
S:a skattefinansierat

3,2
62,0
6,5
3,0
0,8
0,4
76,0

0,0
2,2
1,3
0,0
0,0
0,2
3,8

3,2
59,8
5,2
3,0
0,8
0,2
72,3

5,7
70,6
8,1
3,6
1,8
0,4
90,2

2,4
10,8
2,9
0,6
1,0
0,2
17,9

2,6
54,5
6,2
2,4
1,6
0,6
67,9

Intern- och externfinansierad verksamhet
Kommunfastigheter
Servicenämnden
Summa

61,7
0,2
61,9

0,6
0,0
0,6

61,1
0,2
61,3

72,1
1,4
73,5

11,0
1,1
12,1

48,9
0,5
49,4

138,0

4,4

133,6

163,6

30,0

117,3

Summa totalt

15

Förvaltningsberättelse

Investeringssammanställning, större
färdigställda projekt

Investeringssammanställning, större
pågående/ej färdigställda investeringsprojekt

Bland större investeringar som färdigställts under
året kan nämnas ombyggnad av Svärdsjöskolan,
om- och tillbyggnad av förskolorna i Bjursås och
Grycksbo samt ombyggnad av ventilationen i
Främbyskolan.

Under året har ombyggnaden av Mormorsgatan till
familjecentral samt två avdelningar med förskola
påbörjats. Återuppbyggnad av fastigheten Västra
Falun 15, Egnellska, har påbörjats.

Som ett led i genomförandet av Kollektivplan
2001, har nya busshållsplatser samt nya gång- och
cykelvägar byggts.

Investeringsprojekt, mnkr
1)

Svärdsjöskolan

Främbyskolan energiproj.2 )
Bjursåsskolan

3)
4)

Visitors Center

Tillgäng.anpassn. koll.trafik5 )

Total
projekt- Utfall
budget 2009

Projektering har startat för flytt av ambulanssjukvården till räddningsstationen i Falun.
Fisktorget byggs om och i samband med ombyggnationen av Falangallerian har Kristinebron rustats
för att klara ökad belastning. Kajerna utanför Folkets Hus båda sidor har förstärkts.

Utfall
totalt

30,0

27,4

29,2

8,2

4,9

5,0

6,2

3,7

6,1

22,8

10,9

42,1

4,0

5,9

5,9

Omfattande renoveringar och reparationer har
genomförts på Lugnet, däribland av gamla entrén
till sporthallen och av högspänningsställverk
Total
projektbudget

Investeringsprojekt,
mnkr

1) Ombyggnad av hus 01 innefattande kök, matsal, fritids-

Mormorsgatan

gård, ny entré, expedition, lektionssalar, handikappanpassning.

1)

Räddningsstation2)
3)

Egnellska huset

2) Byte av ventilationssystem med värmeåtervinning, installation av termostatventiler samt förbättrad tillgänglighet för
driftpersonal till ventilationsaggregat.

Infrastruktur Lugnet
Fisktorget

4)

5)

3) Om och tillbyggnad av två förskoleavdelningar i skolan.

Sanering Södraskolan

4) Avvikelsen för partnering-kontraktet förklaras godkända
tilläggsarbeten på 5,1 mnkr, oförutsedda kostnader på 2,5
mnkr samt kostnader utanför kontraktet som entré, info och
golv vilket uppgick till 4,5 mnkr. Ytterligare avvikelseförklaring är att HSH-kontraktet sänktes med 1,4 mnkr med
motivering att kommunens egen finansiering är lägre. Investering av kök på 1,9 mnkr, möbler 0,5 mnkr, kostnader för
egen tid 0,9 mnkr samt ränta på pågående projekt 2,5 mnkr
inrymdes inte inom projektbudgeten.

Slaggatan

7)

6)

Utfall
2009

Ack. Prognos
Utfall färdigst.

29,0

1,4

1,4

29,0

22

0,4

0,4

22,0

89,0

1,0

1,0

89,0

19,3

3,6

21,8

22,8

3,5

7,1

7,5

10,5

6,0

-0,4

0,5

60,0

3,3

0,7

9,9

6,8

1) Ombyggnad av 2 000 m2 till två avdelningar med förskola,
en öppen förskola, MVC/BVC lokaler åt Landstinget
2) Ombyggnad av räddningsstationen i Falun inför flytt av
ambulanssjukvården.
3) Återuppbyggnad av Västra Falun 15,Egnellska huset.

5) Kostnaden för tillgänglighetsanpassning har blivit högre än
budgeterat. Vissa arbeten har tidigarelagts, budgetmedel
finns 2010, för att utföra beläggnings- och målningsarbeten
i samband med anpassningarna för att minska värdeförlust i
gatuanläggningarna.

4) Arbete med att färdigställa Lugnetplatsen återstår.
5) Projektet har tidigarelagts. Ytterligare budgetmedel tillkommer för 2010.
6) Statliga bidrag är beviljade med 54 mnkr.
7) Intäkter väntas från fastighetsägarna med 3,1 mnkr.

Ytterligare information om investeringsprojekt
redovisas i trafik- och fritidsnämndens och kommunfastigheters verksamhetsberättelser.

16

Förvaltningsberättelse

Sammanställning av exploateringsfastigheter, tkr

Projekt

Källviken
Stennäset
Borgärdet
Galgberget
Stjärnvägen
Bjursås
Källviken 2
Slättaskogen
Södra Galgberget
Sandsberg
Övr expl områden
Västra Tallen
Tviksta 2
Södra Galgberget, etapp 2
Summa

Ingående
balans

150,0
595,0
471,2
1 080,5
129,8
5 151,7
567,1

8 145,2

Påförda
kostnader
2009

Nedlagda
kostnader,
sålda tomter
2009

Intäkter,
Nedsålda tomter skrivningar
2009
2009

71,4
15,0
44,6
198,3
20,0

Nettoresultat
2009

-71,4
-15,0
-44,6
-198,3

-71,4
-15,0
-44,6
-198,3

1 390,5

-154,5
-627,4

300,0
620,0

-1 213,6

145,5
-1 221,0

7 032,6

-3 663,9

4 810,0

-6 390,4

-5 244,3

426,6
254,7

-179,7
-254,7

3 878,0
48,0

-179,7
3 623,3
48,0

2 540,0
11 993,6

-4 700,5

9 656,0

-8 112,9

-3 157,4

Delar av de nedskrivningar som görs under 2009
beror på en felaktig bokföring under 2008 och av
rensning av gamla restvärden för sålda tomer.
Av den nedskrivning som görs på Södra Galgberget avser ca 3,5 mnkr kostnadsöverskridanden
utöver budget.
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Osålda
tomter 2009- Bofört värde
12-31
osålda tomter

1

150,0

5
4
3

615,0
316,6
630,0
129,8
2 130,0
567,1
246,9

7
6

26,0

2 540,0
7 325,4

PERSONALREDOVISNING
ramar. Kommunstyrelsens ökning förklaras av utökade uppdrag i form av övertagande av boende för
ensamkommande flyktingbarn samt en pool för
vikarietillsättning riktad till personlig assistans.

ANTAL ANSTÄLLDA OCH
ÅRSARBETARE
De anställda, d.v.s. antalet fysiska personer, förändras hela tiden under året. Vi kan inte få en bild av
hur personalen ser ut under året eftersom den förändras varje dag. Vi har därför valt samma mätpunkt som för Sveriges Kommuner och Landstings
löne- och sysselsättnigsstatistik, den 1 november.

ARBETSTID

Timavlönade
Timavlönades arbetstid omvandlat till årsarbeten

Uppgifterna avser såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

550

525

525

500

Månadsavlönade

484

450

432
Antal anställda

Servicenämnden
Kultur o Ungdomsnämnden
Miljönämnden
Omvårdnadsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Trafik och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Totalt Falu kommun

Antal anställda
2009

Förändring
antal anställda från

Kvinnor
153

Män
61

Totalt
214

2008
-5

50

35

85

-2

16

12

28

0

1 000

71

1 071

-75

1 468

389

1 857

-120

545

142

687

-24

34

67

101

1

142

129

271

32

3 403 905 4 308

-191

Antal årsarbetare
2009

Förändring
antal årsarbetare från

400
350
300
2006

2007

2008

2009

(1 årsarbete = 1700 timmar)

Antal timavlönade motsvarar 432 årsarbeten. Det är
en minskning med 52 årsarbeten eller 11 % jämfört
med 2008. Merparten av timavlönade är anställda
av vikarieförmedlingen under kommunstyrelsen.

Sysselsättningsgrad
Antal årsarbetare

Servicenämnden
Kultur o Ungdomsnämnden
Miljönämnden
Omvårdnadsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Trafik och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Totalt Falu kommun

Kvinnor
136

Män
59

Totalt
194

2008
-3

46

33

79

0

16

12

27

1

869

64

933

-65

1 382

381

1 763

-103

508

136

645

-20

32

63

95

2

135

126

261

33

3 123 874 3 997

2009-11-01
Månadsavlönade
Antal heltidsanställda
Antal deltidsanställda
Andel heltidsanatällda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

Totalt

Kvinnor

Män

2008-11-01
KvinTotalt
nor
Män

3 074

2 299

775

3 191

2 386

805

1 321

1 180

141

1 505

1 330

175

69,9

66,1

84,6

68,0

64,2

82,1

30,1

33,9

15,4

32,0

35,8

17,9

92,0
%

91,0%

95,8
%

91,4
%

90,4%

95,0
%

-159

(Antal årsarbetare = antal anställda multiplicerat med sysselsättningsgrad)

Andelen heltidsanställda har ökat med 1,9 procentenheter till 69,9 % och medelsysselsättningsgraden
har ökat med 0,6 procentenheter till 92,0 %.

2009 fanns i kommunen 4 308 personer, varav
3
858 tillsvidareanställda och 450 visstidsanställda.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 136
personer och antalet visstidsanställda har minskat
med 55 personer sedan 2008. Detta kan till viss del
förklaras med skolans omorganisation och anpassning av verksamheten till drastiskt minskade elevkullar samt anpassning och effektiviseringar för att
anpassa verksamheten till minskade ekonomiska
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Andel heltidsanställda per nämnd,
månadsavlönade

Pensionsavgångar
Under 2009 var det 88 pensionsavgångar i kommunen. De kommande fem åren kommer ca 634
medarbetare att gå i pension och flertalet av dessa
återfinns inom skola, social- och omvårdnadsnämnderna. De flesta avgångar behöver återbesättas, men
framför allt inom administrationen påtalas en förändrad kompetensstruktur eller att tjänsterna inte
ersätts.

2008
2009

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Rekrytering

20%

Via kommunens elektroniska rekryteringsverktyg,
rekryteringsmodellen, kan vi utvärdera organisationens rekryteringsarbete för alla vakanta tjänster
avseende perioder över minst tre månader. Via
intressepoolen kan medarbetare anmäla intresse om
nytt arbete eller ny arbetsplats inom kommunen.
Under 2009 ser vi att andelen internrekryteringar,
både via intressepoolen och på annat sätt, står för
merparten av tillsättningarna.
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Andel heltidsanställda ligger på 69,9 % för kommunen totalt. Andelen deltidsarbete varierar stort
mellanförvaltningarna. Deltidsarbete är betydligt
vanligare hos kvinnor, 33,9 % än hos män, 15,4 %.

Andelen externa och interna rekryteringar under 2008
och 2009
Intern
Extern

ÅLDERSFÖRDELNING
Medelålder
Det är ingen större förändring i åldersfördelningen
jämfört med tidigare år. Andelen medarbetare över
60 år har ökat med en procentenhet och andelen
medarbetare 0-29 år har minskat i motsvarande
omfattning. Totalt är 47 % av kommunens månadsavlönade medarbetare 50 år eller äldre.

64%
55%
45%
36%

Åldersintervall i procent av totalt antal anställda

2008

Av totalt antal rekryteringar under 2009 har 64 %
tillsatts med interna sökanden, detta är en ökning
med 9 procentenheter jämfört med 2008. 18 % av
de internt tillsatta tjänsterna har 2009 rekryterats
via intressepoolen.
32%

15%

14%

25%

25%

20%

ARBETSMILJÖ
Frisknärvaro
Frisknärvaron utgörs av de personer som haft max
fem dagars sjukfrånvaro under en 12-månadersperiod. 2009 ligger totalsiffran på 64,7 %, 61,7 %
för kvinnor och 76,3 % för män. Ingen stor förändring har skett under de senaste åren.

8%

9%

20%

32%

2 008
2 009

0-29

2009

30-39

40-49

50-59

60-70

Medelåldern för samtliga medarbetare är 47,0 år,
för kvinnor 46,9 år och för män 47,5 år.
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Kort- och lång sjukfrånvaro fördelad på ålderskategori.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att minska, under 2009
med 0,7 procentenheter till 4,8 %.

6%

lång
kort

5%

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per
nämnd för år 2008 och 2009

1,3%
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Sjukfrånvaro uppdelad på ålder manar till uppmärksamhet och ytterligare analys av korttidsfrånvaron hos våra yngre medarbetare.
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Kvinnor och män

Trenden med sjunkande sjukfrånvaro fortsätter och
vi kan konstatera att alla nämnder, utom kommunstyrelsen, har en lägre sjukfrånvaro 2009 än 2008.
Ökningen för kommunstyrelsen kan förklaras av att
ett fåtal individer haft långa sjukskrivningsperioder.
Riskanalyser är genomförda och pekar inte på några
långsiktiga hälsorisker.

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid uppdelad på
kvinnor och män
Kvinnor
Män
Linjär (Män)
Linjär (Kvinnor)

Den korta och långa sjukfrånvaron

7,8%
7,1%

Den totala sjukfrånvaron uppdelad på
kort (<59 dagar) och lång (>60 dagar)
8,0%

6,1%
5,3%
4,4%

4,0%

3,4%

3,0%

Lång
Kort

7,0%

2006

2007

2008

2009

6,0%
5,0%

4,3%
4,0%
2,9%

4,0%

Mellan åren 2006 och 2009 har kvinnors sjukfrånvaro minskat med 2,5 procentenheter och männens
har minskat med 1,4 procentenheter. En förklaring
till detta är minskningen i den långa sjukfrånvaron,
där kvinnorna varit starkt överrepresenterade.

2,1%

3,0%
2,0%
2,7%

2,4%

2,6%

2,7%

2006

2007

2008

2009

1,0%
0,0%

Rehabilitering

Den långa sjukfrånvaron har halverats under de
senaste fyra åren, medan den korta sjukfrånvaron
ligger på ungefär samma nivå. Den totala sjukfrånvaron har under samma period minskat med 2,2
procentenheter.

Under året har särskilda rehabiliteringsåtgärder
satts in för medarbetare med lång sjukfrånvaro.
Fortsatta insatser för att förankra ett mer aktivt rehabiliteringsarbete knutet till ”Manualen för tidig
återgång” kommer att behövas.
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intjänandet som utgörs av avgiftsbestämd pension
uppgår till 4,25 % av lönen och utbetalas till den
förvaltare som den anställde själv valt. Denna del
av pensionen är därmed färdigbetald utifrån arbetsgivarens synvinkel. I enlighet med pensionsavtalet
kommer procentsatsen successivt att höjas för att
uppgå till 4,5 % av lönen år 2010.

Jämställdhet / likabehandling
Under 2009 har en kommunövergripande ”Plan för
jämställdhet, likabehandling och motverkande av
diskriminering” antagits. Under året har kommunen
också beslutat underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå (CEMR)

Den förmånsbestämda pensionen intjänas på löner över 7,5 inkomstbasbelopp och avsätts i kommunens balansräkning. På alla pensionskostnader
tillkommer särskild löneskatt, vilken uppgår till
24,26 %.

Medellön räknat på heltidslöner inklusive fasta tillägg
Totalt
Kvinnor
Män

2006

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

2009

25 234

23 310

2008

22 805

24 227

22 334

2007

21 834

22 680

20 904

20 416

22 168

20 051

20 509

Total pensionsförpliktelse
Avsättningar (inkl. särskild
löneskatt) för pensioner och
liknande förpliktelser
86,3
74,0
Ansvarsförbindelser (inkl. särskild
löneskatt), d.v.s. pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland avsättningar
1 443,2 1 407,9

2009

2006

2007

2008

2009

-2 117

-2 264

-2 393

-2 429

90,45

90,02

90,12

90,37

2008

Totalt
Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel

Årligen genomförs lönekartläggning för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader på grund av
kön existerar. 2009 års kartläggning har inte identifierat några sådana löneskillnader.

Återlånade medel

Total personalkostnad

1 529,5 1 481,9

0,0

0,0

1 529,5 1 481,9

Pensionsmedlen är i sin helhet återlånade hos
kommunen som investeringar i anläggningstillgångar. Pensionsförpliktelserna överstiger dock
betydligt kommunens egna kapital, som per den 31
december 2009 uppgår till 741,8 mnkr (737,1
mnkr).

Kommunens totala personalkostnad uppgår 2009
till 1 756,7 mnkr (1 784,5 mnkr), vilket innebär en
sänkning med 1,6 %. Sänkningen är ett resultat av
ett antal faktorer vilka följande kan nämnas; sänkta
sociala avgifter, minskat antal årsarbetare med 159,
minskat antal timavlönade motsvarande 52 årsarbeten, privatisering av verksamhet, löneökningar på i
genomsnitt 4,4 % och ökade pensionskostnader.

För ytterligare redogörelse för kommunens pensionskostnader på 132,3 mnkr (125,7 mnkr) se not
3 och not 8 till resultaträkningen.

Pensionsförpliktelser
Falu Kommuns redovisning av pensionsåtaganden
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det
innebär att pensionsåtaganden som intjänats t.o.m.
1997 redovisas som ansvarsförbindelser. Kostnaden
redovisas på det år som utbetalning av intjänad
pensionsrätt sker. Pensionsintjänande fr.o.m. 1998
redovisas som en skuld i balansräkningen och kostnadsförs det år de intjänas.
Enligt pensionsavtalet KAP-KL, som trädde i kraft
2006, består intjänandet av två delar, avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. Den del av
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Befolkningsförändringar 1990-2009

OMVÄRLDSANALYS
750

Samhällsekonomiska förutsättningar

638 616

500

Efter kollapsen hösten 2008 på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det
därmed sammanhängande fallet i svenska företags
produktion, har återhämtningen under 2009 varit
förhållandevis svag. De dystra siffrorna till trots har
en betydande omsvängning skett i hushållens och
företagens förväntningar. Under loppet av fjolåret
har optimismen inför framtiden gradvis skruvats
upp. Till det ska läggas att fallet i sysselsättningen
har stannat av och ser inte ut att bli så omfattande
som tidigare befarat. Många prognoser pekade i
början av året på att det skulle bli ett svårt och kärvt
år men i efterhand har 2009 varit mycket bättre än
vad man befarade.
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ARBETSMARKNAD
Under sommaren 2008 skedde ett trendbrott i
utvecklingen av antalet arbetslösa i Falu kommun. Andelen öppet arbetslösa låg fram t.o.m.
sommaren 2008 hela tiden under föregående års
nivå, men har sedan ökat och ligger nu, i december 2009, på 2005 års nivå: det vill säga 4,7 % av
befolkningen i åldrarna 16-64 år är öppet arbetslösa.

Kommunsektorns utveckling
En lägre ökningstakt för skatteintäkter, en måttligt
demografiskt driven efterfrågan samt förhållandevis
låg inflation har även för 2009 påverkat förutsättningarna för den kommunala sektorn.
Den avtagande ökningstakten för skatteintäkterna
sker från en relativt hög nivå, men den sker i en
sådan takt och omfattning att hela kommunsektorn
tvingas till tuffa prioriteringar i sin verksamhet. Den
låga efterfrågeökning som följer av befolkningssammansättningen har sin lägsta nivå under 2008
till 2010, för att sedan öka relativt kraftigt då andelen äldre i befolkningen ökar.

Falun. Öppet arbetslösa månadsvis 2005-2009
Andel av bef 16-64 år
2005
6

2006

2007

2008

2009

Procent

5
4

En följd av den lågkonjunktur som nu råder är att
priserna på varor och tjänster pressas även inom den
kommunala sektorn.

3
2
1

När vi här talar om lågkonjunktur förtjänar det att
framhållas att det inte är lågkonjunktur inom sektorn utan det är efterfrågan på konsumtionsvaror
och kapitalvaror som sjunker. För Falu kommun har
2009 varit ett bra år jämfört med prognoserna som
gavs under året.
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BOSTADSMARKNAD
Under år 2009 färdigställdes cirka 60 bostäder i
kommunen, samtliga i småhus. Under samma år
inkom 51 ansökningar om bygglov för småhus.

BEFOLKNING
Den 31/12 2009 uppgick Falu kommuns folkmängd
till 55 685 personer, vilket innebär att folkmängden
under året ökade med 388 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott på 111 personer, ett
inflyttningsöverskott på 280 personer, samt justeringar på -3 personer. Flyttnettot fördelade sig på
dessa regioner: Dalarna + 59, övriga län – 56 samt
utlandet + 277 personer. Åldersmässigt skedde de
största förändringarna i åldrarna 6-15 år: - 128, och
65-79 år: + 326 personer.

Antalet outhyrda lägenheter i Kopparstaden AB:s
bestånd uppgick i november 2009 till 168 stycken, motsvarande en vakansgrad på 2,7 %.
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Färdigställda bostäder 1980-2009
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NÄRINGSLIV
Mellan 2007 och 2008 förändrades dagbefolkningen, personer med arbetsplats i kommunen, och nattbefolkningen, förvärvsarbetande med bostad i
kommunen, mycket lite. Dagbefolkningen uppgick
2008 till 27 552 personer och nattbefolkningen till
26 924 personer. Inpendlingsöverskottet uppgick
till drygt 600 personer.

Sysselsättning 1990-2008
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Av tillgänglig officiell statistik framgår att Falu
Kommuns ekonomi uppvisar högre kostnader för
kärnverksamheterna än vad som kan antas vara
rimligt med hänsyn tagen till de strukturella
kostnadsfaktorer som råder inom Falun. Med
strukturella kostnader avses sådana kostnader
som beror på faktorer som Falun inte själv kan
påverka, exempelvis åldersstrukturen, invånarnas
sociala bakgrund m.m. Utifrån detta perspektiv
finns således möjligheter att minska kostnadsutvecklingstakten och på så vis skapa reserver så
att kommunens ekonomi kan fortsätta konsolideras.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Nedan lämnas en redogörelse för det ekonomiska
utfallet under 2009.

Sammanfattning av det ekonomiska läget
Årets resultat uppgår till 4,7 mnkr (17,7 mnkr år
2008), vilket är 30,7 mnkr sämre än budgeterat
resultat på 35,0 mnkr.
Kommunens nämnder har en sammantagen nettokostnadsutveckling på 3,1 % jämfört med år 2008.
Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 2,1
% jämfört med föregående år. Om kommunens
ekonomiska situation ska förbättras krävs att kostnadsutvecklingen ligger på en lägre nivå än intäktsutvecklingen. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter ligger på en farligt hög nivå, 100,5 %
(99,5 %), vilket är för högt för att klara av att värdesäkra eget kapital och hantera ökade pensionsutbetalningar.

Sett ur ett generationsperspektiv, d v s att varje
generation själv ska bära kostnader för den service som den konsumerar, samt det faktum att reserver måste byggas upp för att klara framtida
pensionskostnader måste arbetet med att öka
produktiviteten och effektiviteten samt klara
omställning av verksamheterna fortsätta med en
än högre intensitet än tidigare.

Det är även värt att notera att personalkostnaderna
under året sänkts med 1,6 % (ökade med 0,3 %
2008), medan övriga kostnader stigit med 11,9 %.
Detta medför att tyngdpunkten på kostnadssidan har
förskjutits från personalkostnaderna, som för 2009
utgjorde 58,8 % av verksamheternas bruttokostnader. Under 2008 och 2007 uppgick personalkostnadernas andel av verksamheternas bruttokostnader
till 61,8 % respektive 66,0 %.

Resultat
Årets resultat uppgår till 4,7 mnkr (17,7 mnkr år
2008). I jämförelse med budget har resultatet
påverkats negativt av lägre skatteintäkter, 42,0
mnkr, och av kraftiga budgetöverskridanden av
främst skolnämnden, 39,3 mnkr och socialnämnden, 21,3 mnkr. Även stora positiva avvikelser
kan noteras, som sänkta arbetsgivareavgifter till
äldre och yngre, 14,8 mnkr och sänkta avtalsenliga arbetsgivareavgifter, 23,0 mnkr. Resultatet i
förhållande till budget har även påverkats positivt
av att i budgeten beslutade pensionsavsättningar
på 10,0 mnkr inte har genomförts.

Kraftiga budgetöverskridanden kan avläsas för
skolnämnden, 39,3 mnkr, och socialnämnden,
21,3 mnkr. De flesta av dessa verksamheters kostnadsutveckling är till stora delar knutna till en rad
olika rättighetslagar, varför kommunen inte alltid
kan bringa ned ökningstakten till en mer rimlig nivå
i det korta perspektivet. Även trafik & fritidsnämnden redovisar ett större underskott i år, 6,7 mnkr,
jämför med föregående år, 3,2 mnkr. Omvårdnadsnämndens redovisar ett underskott, 4,6 mnkr, i nivå
med föregående år, - 3,6 mnkr.

Resultatutveckling
mnkr
70,0
61,3
60,0

50,0

Det sammantagna demografiska trycket på kommunens verksamhet kommer under de närmaste
åren vara tämligen lågt. Inom verksamheterna kan
dock avläsas större förändringar baserat på den
demografiska utvecklingen, vilket bl.a. betyder att
antalet elever minskar i gymnasieskolan samtidigt
som behoven inom äldre- och handikappomsorgen
tenderar att öka. Denna utveckling ställer stora krav
på anpassning av verksamheter för att inte leda till
ökade kostnader. Denna utveckling måste också
återspeglas i de anslag som fullmäktige har att besluta om i de kommande årens budgetar.
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Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr)

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter uppgick till 477,0 mnkr,
vilket är 24,2 mnkr eller 5,3 % högre än föregående
år. Ökningen består i huvudsak av ökat uttag av
avgifter inom flera olika områden.

2009

2008

477,0
5,3%

452,8
1,1%

Personalkostnader
Förändring

1 756,7
-1,6%

1 784,5
0,3%

Övriga kostnader
Förändring

1 142,9
11,9%

1 021,7
11,5%

Avskrivningar
Förändring

88,7
7,4%

82,6
6,0%

Bruttokostnad
Förändring

2 988,3
3,4%

2 888,8
4,1%

Nettokostnad
Förändring
Dito exkl. jämförelsestörande
poster

2 511,3
3,1%

2 436,0
4,7%

4,7%

4,7%

16,2

5,0

Intäkter
Förändring

Verksamhetens bruttokostnader uppgick till
2 988,3 mnkr, vilket är 3,4 % eller 99,5 mnkr högre
än föregående år.
Kommunens totala personalkostnad uppgår 2009
till 1 756,7 mnkr (1 784,5 mnkr), vilket innebär en
sänkning med 1,6 % (ökning 0,3 %). Sänkningen är
ett resultat av ett antal faktorer av vilka följande kan
nämnas; sänkta sociala avgifter, minskat antal årsarbetare med 159, minskat antal timavlönade motsvarande 52 årsarbeten, privatisering av verksamhet, löneökningar på i genomsnitt 4,4 % och ökade
pensionskostnader. Justeringen av semesterlöneskulden, skulden för okompenserad övertid och för
förändrat PO-påslaget mellan 2009 och 2010 har
påförts förvaltningarna fullt ut. Från om med 2009
har även justeringen för upplupna löner bokförts
direkt på förvaltningarna.

Finansnetto mkr

Skatteintäkter
Årets skatteintäkter uppgick till 2 168,7 mnkr,
vilket är en ökning med 28,5 mnkr eller 1,3 %
jämfört med 2008. Jämfört med budget så minskade skatteintäkterna med 38,4 mnkr, vilket i
första hand beror på en negativ prognos för 2009
års kommunalskatteavräkning.

Pensionskostnaden, exklusive finansiell värdesäkring för ännu ej utbetalda pensioner, inklusive förvaltningsavgift exklusive löneskatt, uppgick till
102,1 mnkr (98,9 mnkr). I pensionskostnaden ingår
dels utbetalning av pensioner med 43,8 mnkr
(42,1 mnkr) till dem som redan gått i pension dels
57,2 mnkr (56,0 mnkr) som utgörs av den pensionsrätt vilken intjänas under året av nu anställda. Förvaltningsavgift till KPA tillkommer på 0,8 mnkr
(0,8 mnkr). På den totala pensionskostnaden utgår
särskild löneskatt, vilken beräknats uppgå till
25,3 mnkr (25,1 mnkr).

Skatteintäkterna periodiseras, vilket innebär att
redovisade skatteintäkter för innevarande år delvis baseras på ett prognostiserat utfall. Differensen mellan prognos och faktiskt utfall bokförs
sedan kommande år. För år 2009 prognostiseras
en negativ slutavräkning, vilket ger minskade
skatteintäkter med -67,0 mnkr. Slutavräkning för
2008 uppgår till – 11,4 mnkr, vilket har gett en
korrigeringskostnad på 2009 på 1,9 mnkr. Totalt
uppgår alltså kostnaderna för justering av skatteavräkningar under 2009 till en kostnad på
65,1 mnkr.

Övriga kostnader ökade under året med 121,2 mnkr
(105,1 mnkr), vilket motsvarar en ökning på 11,9 %
(11,5 %), och uppgick till 1 142,9 mnkr (1 021,7
mnkr).
Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår till
88,7 mnkr, vilket är 6,1 mnkr högre än föregående
år.

Skatteutjämning
Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa
likvärdiga förutsättningar för kommuner att
genomföra det åtagande som en kommun har,
oavsett inkomstförhållande och strukturella kostnadsskillnader. Utjämningssystemen gav sammantaget ett nettobidrag på 331,1 mnkr, vilket är
en ökning med 22,6 mnkr från 2008.
Under 2009 fick Falu Kommun 295,9 mnkr i
inkomstutjämningsbidrag, vilket utslaget per
invånare var 5 314 kr (5 387 kr).
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Ränteutgiften för externa lån uppgick till
25,6 mnkr (30,4 mnkr), av dessa har 2,1 mnkr
(3,0 mnkr) aktiverats. Kalkylerad genomsnittlig
ränta för hela lånestocken uppgick till 4,05 %
(4,37 %). Lånestocken minskade under året med
65,0 mnkr. Utgående lånestock uppgick per
2009-12-31 till 630,0 mnkr (exkl. lån förmedlade
till koncernbolag).

Utjämningssystemet för LSS-kostnader innebar
ett bidrag på 16,2 mnkr, vilket i jämförelse med
2008 var en ökning med 11,6 mnkr.
Från och med 2008 redovisas intäkter får kommunala fastighetsavgifter separat i kommunens redovisning. Dessa uppgår i årets bokslut till 83,5 mnkr
(72,6 mnkr). Regleringsavgifterna har minskats
med 2008 års belopp, 72,6 mnkr.
Avgift till kostnadsutjämningssystemet uppgick
till 37,4 mnkr (34,3 mnkr). Avgiftens storlek baseras på att Faluns strukturellt betingade kostnader,
främst inom verksamheter för barnomsorg, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg, klassats
som lägre i jämförelse med riket i övrigt.

Utveckling av lånestock mnkr
800

700

Regeringen anger i budgetpropositionen nivån på
statsbidragen till kommunerna nästkommande år.
Om det uppstår en skillnad mellan den anslagna
nivån och den totala summa pengar som behövs för
att garantera alla kommuner 115 procent av medelskattekraften (plus kostnader för vissa andra statsbidrag och minus avgiftsintäkterna för de kommuner som ligger över den garanterade nivån) regleras
detta genom lika stort avdrag eller tillskott i kronor
per invånare, regleringsbidrag/avgift. För år 2009
uppgick denna avgift till 486 kr (457 kr) per invånare, vilket för Falu kommun totalt blev en kostnad
på 27,1 mnkr (25,3 mnkr).

Nettok ostnad
Avsk riv ningar
Pension er
Finansn etto
T otalt
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Under året har andelen lån med rörlig ränta ökat
från 11 % till 20 % av lånestocken, vilket räntemässigt gynnat kommunen. Andelen kortfristiga
lån, med en förfallotid på maximalt 1 år, och
andelen långfristiga lån har i princip legat fast.
Under senare delen av 2008 skedde en medveten
upplåning för att säkerställa kommunens likviditet fram till slutet av år 2009, detta med anledning av den finansiella krisen, härigenom har
aktiviteten inom finansverksamheten varit lägre
än normalt under året.

Av nedanstående tabell framgår kommunens kostnadsmassa i relation till skatteintäkter och bidrag.
Verksamhetens nettokostnad, exklusive avskrivningar och pensioner, uppgick 2009 till 91,8 %
(91,0 %) av skatteintäkter och bidrag, vilket är högre än föregående år. Även den totala nettokostnaden
i förhållande till skatteintäkterna ligger något högre
än föregående år, 99,8 % (99,3 %). Detta är dock en
alldeles för hög nivå för att på sikt klara reinvesteringar och värdesäkring av det egna kapitalet.
2 00 9
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Användning av skatteintäkter och bidrag

Andel av skat teintäkter
och bidrag

695

Andelen swapavtal, varigenom en i grunden rörlig ränta bytts mot en fast med löptider om 5 - 10
år, har ökats från 59 % av lånestocken till 62 %.
Lånestockens genomsnittliga förfallotid har ökat
från 2,4 till 3,1 år, dock är förfallotidpunkten
avseende räntebindningen 4,3 år. Skillnaden
beror på konstruktionen av låneavtalen som möjliggör val av olika förfallotidpunkter. Andelen
kortfristiga lån utgör vid årsskiftet 29 % av lånestocken.

2 00 7

91 ,8% 91 ,0% 91 ,0%
3 ,5%
3 ,4%
3 ,3%
5 ,1%
5 ,1%
5 ,1%
-0 ,6% -0 ,2% -0 ,1%
99 ,8 % 99 ,3% 99 ,3%

Finansiella intäkter uppgick till 55,5 mnkr
(46,2 mnkr). Av beloppet utgör 30,2 mnkr ränta
från Falu Stadshus AB baserad på den revers som
utfärdades 1997 med anledning av förändrad
bolagsbildning. Ränteintäkten utgör avkastning
på det kapital som binds i el- och energibolagen.

Finansiellt resultat
Finansiella kostnader uppgick under år 2009 till
39,3 mnkr (41,2 mnkr), vilket jämfört med 2008 är
en minskning med 1,9 mnkr.
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Det senare kan innebära att kommunen helt tar
över det ekonomiska ansvaret för bolagens löpande verksamhet alternativt försöker avyttra
bolagen. En försäljning kan i sig innebära att
förluster uppstår i det fall priset inte uppgår till
kommunens bokförda värde på aktierna i bolagen.

Balanskrav och reglering av underskott
Under år 2000 kompletterades reglerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning med ett
krav på en balanserad budget. Från och med 2005
ändrades reglerna i kommunallagen såtillvida att ett
underskott senast ska återställas under de närmaste
tre åren. Om synnerliga skäl finns kan en kommun
frångå kravet på reglering av ett negativt resultat.
Från och med år 2008 har Falu Kommun inga gamla underskott som ska återställas i enlighet med
balanskravet. Årets resultat innebär inte heller att
några nya underskott uppkommer.

Borgensåtaganden
Falu Kommun har ett omfattande borgensåtaganden
som uppgår till 2 861 mnkr. Mot Kopparstaden AB
är borgensbeloppet 1 514 mnkr. Mot övriga helägda
företag uppgår borgensbeloppet till 1 179 mnkr. Av
beloppet utgör 141 mnkr förmedlade lån, vilket kan
likställas med en borgen.
Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall
verksamheterna skulle ha svårt att fullgöra sina
betalningar till gäldenärerna. En bedömning av
dessa risker ger vid handen att åtagandet mot eloch energibolagen torde ha lägst risk då kostnaderna och intäkterna i dessa verksamheter visar
en stabil intjänandeförmåga över tiden. Åtagandena
mot bostadsbolaget torde däremot innebära en större risk genom det beroende som finns av en mer
föränderlig marknad, där samhälls- och privatekonomi spelar en större roll för efterfrågan än vad som
är fallet för energibolagen.
Risken i borgensåtagandet mot övriga bolag, moderbolagen i koncernen, är förknippad med den risk
som finns att dotterbolagen inte kan lämna de koncernbidrag som erfordras för att täcka moderbolagens kostnader avseende i huvudsak räntor på lån.
Den risk som borgensåtaganden innebär kan medföra att kommunen i ett första steg måste inrikta sig
på att inom bolagskoncernen lämna bidrag till företag som inte klarar sina åtaganden samt i ett nästa
steg att som ägare skjuta till kapital. Den maximala
storleken på dessa kapital-tillskott kan på kort sikt
bedömas utifrån vilka kostnader bolagen har för
ränta på lånen då kommunen genom att täcka räntekostnaden, till del eller helt, kan ge bolagen tillräcklig betalningsförmåga gentemot gäldenärerna. På
längre sikt kan denna metod inte användas utan ett
kapitaltillskott måste göras om bolagen inte klarar
att återställa sin betalningsförmåga.
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RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not 1
Not 2, 3,

Avskrivningar

Not 4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 5
Not 6
Not 7
Not 8

2009
mnkr

2008
mnkr

477,0
-2 899,6

452,8
-2 806,2

-88,7

-82,6

-2 511,3

-2 436,0

2 168,7
331,1
55,5
-39,3

2 140,2
308,5
46,2
-41,2

4,7

17,7

ÅRETS RESULTAT

Not 2. Verksamhetens kostnader

Not 1. Verksamhetens intäkter
2009
Verksamhetens intäkter, brutto
Verksamhetens finansiella intäkter

2008

1 081,0
-0,3

998,1
-0,3

Avgår interna intäkter

-603,7

-545,0

Verksamhetens intäkter, netto

477,0

452,8
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2009

2008

Verksamhetens kostnader, brutto
Verksamh. finansiella kostn.
Avskrivningar
Interna räntekostnader
Interna kostnader
Justering upplupna timlöner
Justering semesterlöneskuld
PO-påslag arbetsgiv.avgifter
Kostnad arbetsgivaravgifter
PO-påslag avtalade arb.giv.avg
Kostnad avtalade arb.givaravg
PO-påslag pension
Kostnad pensioner
Diverse omkostnadsminskn.

-3 643,8
1,6
88,7
58,6
603,7
0,0
0,0
385,2
-370,3
26,6
-3,6
81,1
-127,4
0,0

-3 456,2
0,0
82,6
55,8
545,0
-1,3
2,0
388,7
-382,5
26,8
-28,0
84,8
-124
0,1

Verksamheternas kostnader,
netto

-2 899,6

-2 806,2

____________________________________________________

Not 3. Avtalspensioner inkl. särskild löneskatt
2009
Avsättn. för pensioner, exkl ÖK-SAP
Avsättning för pensioner, ÖK-SAP
Utbetalning av förmåner intjänade
fr.o.m. 1998
Utbetalning av förmåner intjänade
före år 1998
Utbetalning av pensioner ÖK-SAP
Förvaltningsavgift KPA
Avgiftsbestämd ålderspension
Årets pensionskostnad, exklusive
finansiell del
Särskild löneskatt avgiftsbestämd ÅP
Särskild löneskatt pensionsutbetalningar
Särskild löneskatt pensionsavsättn.

Resultaträkning

___________________________________________________

Not 5. Skatteintäkter
2008

-6,3
1,3

-5,4
2,5

-2,4

-2,1

-40,1
-1,6
-0,8
-52,2

-37,3
-2,7
-0,8
-53,1

-102,1

-98,9

-12,2

-12,4

-10,7
-2,4

-11,6
-1,1

-127,4

-124,0

Preliminära skatteintäkter
Justering slutskatteavräkning 2007
Justering slutskatteavräkning 2008
Prognos slutskatteavräking 2009

2009

2008

2 233,8
0,0
1,9
-67,0

2 157,2
-3,6
-13,4
0,0

2 168,7

2 140,2

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning
2009

2008

Inkomstutjämning
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/nivåjustering

295,9
16,2
83,5
-37,4
-27,1

290,9
4,6
72,6
-34,3
-25,3

331,1

308,5

2009

2008

1,6
37,2
2,4
10,8
3,1
0,4

2,9
38,5
3,3
0,0
0,0
1,5

55,5

46,2

2009

2008

-32,7
-4,9
-1,7

-39,3
-1,7
-0,2

-39,3

-41,2

Not 7. Finansiella intäkter
Not 4. Avskrivningar
2009

2008

73,9

68,5

14,8

14,1

88,7

82,6

Avskrivningar
- Anläggningar, byggnader, mark
- Maskiner, inventarier

Utdelning på aktier och andelar
Ränta från koncernbolag
Ränta på utlåning, övriga
Borgensavgifter fr koncernbolag
Utdelnin från SKL
Övrigt

Avskrivning av nya investeringar påbörjas vid den tidpunkt
när anläggningen tas i bruk.
Normalt tillämpas följande avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter och anläggningar för
affärsverksamhet
Publika fastigheter o anläggningar *)
Maskiner och inventarier

Not 8. Finansiella kostnader

20-50 år
15-33 år
10-33 år
3-10 år

Räntekostnader
Ränta pensionsavsättning
Övrigt

*) Med publika fastigheter avses bl a gator, vägar och
parker.
Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk,
mark eller pågående investeringsprojekt.
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
- maskiner och inventarier
- pågående arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2009
mnkr

2008
mnkr

0,0

0,0

2
3
4
5

1 181,6
57,2
40,1
610,3
1 889,2

1 135,4
54,6
62,3
627,8
1 880,1

Not 6
Not 7
Not 8

9,5
207,6
123,8
340,9

11,0
227,7
61,8
300,5

2 230,1

2 180,6

737,1
4,7
741,8

719,4
17,7
737,1

Not 1
Not
Not
Not
Not

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Not 9
Not 10

86,3
13,4
99,7

74,0
15,1
89,1

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 11
Not 12

771,0
617,6
1 388,6

771,0
583,4
1 354,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 230,1

2 180,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
- pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
- övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

2009
1 443,2
2 860,7
4 303,9

Not 13
Not 14
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2008
1 407,9
2 563,3
3 971,2

____________________________________________________
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Not 3. Maskiner och inventarier

NOTER TILL BALANSRÄKNING
Not 1. Immateriella tillgångar
IB anskaffningsvärde
UB anskaffningsvärde
IB avskrivningar
UB avskrivningar
Bokfört värde

2009
0,5
0,5

2008
0,5
0,5

-0,5
-0,5

-0,5
-0,5

0,0

0,0

Not 2. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2009

2008

IB ankaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar till OT
UB anskaffningsvärde

2 151,0
136,6
-22,9
-1,0
-12,2
2 251,5

2 002,3
152,7
-3,6
0,0
-0,4
2 151,0

IB avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
UB avskrivningar

-1 015,5
-73,9
18,6
0,9
-1 069,9

-949,6
-68,5
2,5
0,0
-1 015,6

Bokfört värde

1 181,6

1 135,4

2009

2008

74,2

77,4

123,0

130,3

523,5
17,8

506,6
14,7

256,8
12,7
130,7
42,9

267,5
15,5
81,6
41,8

1 181,6

1 135,4

Bokfört värde

2009

2008

IB ankaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Försäljningar
Utrangeringar
UB anskaffningsvärde

289,3
17,7
-0,4
-17,9
288,7

306,2
17,6
-0,5
-34,0
289,3

IB avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
UB avskrivningar

-234,8
-14,8
0,4
17,7
-231,5

-255,1
-14,1
0,5
33,8
-234,8

57,2

54,5

Bokfört värde

Inventarier och övriga anskaffningar, som har en anskaffningsutgift som är mindre än 20 000 kr eller en nyttjandeperiod
understigande tre år, kostnadsförs direkt.

Not 4. Pågående arbeten

IB anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Investeringsbidrag
Aktiveringar under perioden
UB anskaffningsvärde

2009

2008

62,3
134,3
-2,2
-154,3
40,1

115,3
130,8
-13,5
-170,3
62,3

2009
30,7
0,3
8,7
0,2
0,0
0,2

2008
49,7
1,2
10,7
0,1
0,7
0,0

40,1

62,3

Fördelning per förvaltning

Fördelning på tillgångsslag
Markreserv, bostäder, förvaltningsfastigheter m.m.
Lokaler för äldre- och särskild
omsorgsverksamhet
Lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet
Övriga fastigheter
Gator, vägar och övriga kommunikationsanläggningar
Park- och förrådsanläggningar
Anläggningar för fritidsverksamhet
Övrigt

____________________________________________________

Trafik- & Fritid
Skolförvaltningen
Kommunfastigheter
Stadsbyggnadskontoret
Beslutsorgan
IT/Organisation
Bokfört värde

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar samt
investeringsinkomster.
Ränta har påförts större investeringar med tillämpad internränta på 5,0 %.
Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras inom en
femårsperiod redovisas som omsättningstillgångar.
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Not 5. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar, bostadsrätter
Aktier i AB Dalatrafik
Övriga aktier
Andelskapital i Dala Vindkraft
Ekonomisk förening
Andelskapital i Kommuninvest
Ekonomisk förening
Bostadsrätter
Aktier i koncernföretag
Falu Stadshus AB
Dala Airport AB
VisitFalun AB
Falun Digital Park AB
Västra Falun Fastighets AB
Falu P AB
Långfristiga fordringar
Utlämnade lån, koncernföretag
Utlämnade lån, övriga
Utlämnat lån, Vägverket
Bokfört värde

Not 7. Kortfristiga fordringar

2009

2008

2,2
0,4

2,2
0,4

2,3

2,3

1,6
0,3
6,8

1,6
0,3
6,8

0,5
3,5
0,2
1,0
4,0
0,1
9,3

0,5
3,5
0,2
1,0
4,0
0,0
9,2

591,0
3,2
0,0
594,2

591,0
3,3
17,5
611,8

610,3

627,8

2008
2,4
0,0

0,5

0,4

Exploateringsfastigheter

7,3

8,2

Bokfört värde

9,5

11,0

2009
19,4
3,7
2,2
12,6
3,1
30,9
9,9
1,6
4,8
24,6
0,4

2008
18,1
1,3
1,4
0,0
0,0
55,7
9,0
0,2
4,6
25,5
0,2

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

94,4

111,7

207,6

227,7

*) Kundfordringar mellan 6 mån och 1 år gamla har skrivits
ned med 50 %. Kundfordringar äldre än 1 år har skrivits ned
med 100 %. Reservation för osäkra kundfordringar har gjorts
med 1,3 mnkr(0,8 mnkr 2008).

Not 8. Kassa och bank

2009

2008

Kassa
Bank, övriga
Koncernkonto SEB

0
0,3
123,5

0
1,4
60,4

Bokfört värde

123,8

61,8

2009

2008

Falu kommun
Kopparstaden AB
Falu Stadshus AB
Falu Kommuns Förvaltning AB
Falun Future Tech AB
Falu Energi & Vatten AB
AB Falu Elnät
Falu Industrihus AB
Förv.bol. Högskolefast. Lugnet KB
Falu Organisation AB
Dala-Floda Förvaltning AB
Västra Falun Fastighets AB
Upplupen ränta, ofördelad

123,5
5,3
0,4
-3,7
0,2
-9,3
-6,9
1,3
12,2
0,2
0,7
-0,8
0,1

60,7
9,0
0,6
-3,6
0,2
0,9
-2,1
1,0
6,3
0,1
0,0
0,0
0,0

Totalt tillgodohavande

123,2

73,1

Koncernkonto i SEB:
Parternas tillgodohavande (+)
resp skuld (-) per balansdagen;

Not 6. Förråd och exploateringsfastigheter
2009
1,5
0,2

Kundfordringar *)
Skattekonto
Statsbidrag, momskompensation
SKL
FORA
Kortfr fordringar hos KC-företag
FH Lungnet KB, resultatandel
Tomtlikvider
Utlägg för annans räkning
Mervärdesskatt, Jönköping
Övriga kortfristiga fordringar

Bokfört värde

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
därefter beslutat om insatsemission om 0,4 mnkr för Falu
kommun. Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening uppgår 2009-12-31 till 2,0 mnkr (1,8
mnkr).

Förråd kommunservice
Lager asfaltsmassor
Övriga förråd

____________________________________________________

Kommunen är huvudkontohavare och därmed kontohavare
gentemot SEB. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 125,0
mnkr. Dessutom har kommunen en checkräkningskredit hos
Nordea Bank AB om 70,0 mnkr.
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Not 12. Kortfristiga skulder

No t 9 . A vsä ttning a r fö r p ensio ner o ch lik na nd e
fö rp lik telser
2009

Kortfristig del av lån

2008

A vsat t t ill p ensioner
A vsat t t ill garant i- och visst idsp ensioner
A vsät t ning löneskat t 24,26%

66,2

55,3

3,2
16,9

4,2
14,5

Bokfört värde

86,3

74,0

Ingående avsät t ningar

74,0

68,3

P ensionsut bet alningar

-4,0

-4,8

N y int jänad p ension

9,6

6,7

Ränt e- och basbelop p sup p räkning
F örändring av löneskat t

4,5
2,4

2,6
1,2

Ä ndring av försäkringstekniska
grunder

-0,1

0,0

Utgåe n de avsättn i n gar

86,3

74,0

____________________________________________________

Förmedl. lån kommunala bolagen,
kortfristig del
Leverantörsskulder *)
Mervärdesskatt
Personalens skatter och avgifter
Betald preliminärskatt
Projektmedel från utomstående
Övriga kortfristiga skulder
Upplupen okompenserad övertid
Upplupna löner, inkl PO-påslag
Upplupna semesterlöner
Uppl särsk. löneskatt pensioner
Upplna sociala avgifter på
semesterlön och okomptid
Upplupna räntor
Upplupna pens.kostn. individuell del
Konjunkturstöd
Skatteavräkningar
Upplupna kostnader, förutbetalda
intäkter, övrigt

Värdering av p ensionsförp likt elser har gjort s med
t illämp ning av RIP S 07.

2009

2008

0,0

65,0

0,0
170,0
2,0
56,8
-22,5
6,6
11,8
5,1
17,2
75,4
35,6

25,0
180,9
0,4
57,2
-20,3
1,8
7,2
6,7
19,9
73,3
35,9

31,5

32,4

4,7

7,3

50,5
54,3
78,4

51,3
0,0
13,4

40,2

26,0

617,6

583,4

Not 10. Andra avsättningar
2009

2008

Avsättning för stadens prydande med
konst
Avsättning för parkeringsanläggning

0,7
12,7

0,9
14,2

Bokfört värde

13,4

15,1

2009

2008

Bokfört värde

*) En faktura från Hedemora kommun på 7,7 mnkr, avseende
den s.k. Hedemoradomen, har värdereglerats i sin helhet,
vilket innebär att fakturan tas upp till 0 kronor.

Not 13. Ansvarsförbindelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

Not 11. Långfristiga skulder

Lån hos banker och kreditinstitut
Förmedlade lån till de kommunala
bolagen, långfristig del

630,0

630,0

2009
Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulder eller avsättningar
1 161,5
Löneskatt 24,26%
281,8

141,0

141,0

Bokfört värde

Bokfört värde

771,0

771,0

Förändringar under året
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Aktualisering
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatt
Övrigt

1 133,0
274,9

1 443,2

1 407,9

1 407,9

1 392,6

-40,1
-0,6

-37,3
0,0

77,2
6,9

51,7
3,0

-8,1

-2,1

1 443,2

1 407,9

Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med
tillämpning av RIPS 07.
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För en förvaltningschef har överenskommelse träffats om
särskild ålderspension, vilken ersatte tidigare intjänad visstidspension. Från och med maj 2004 slutade berörd förvaltningschef sin anställning och en särskild ålderspension har börjat
betalas ut till denne.

Not 14. Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
och övriga ansvarsförbindelser:
Kommunalt bostadsbolag
Kopparstaden AB
Övriga kommunala helägda
företag *)
Delägda företag
Egna hem **)
Byggnadsfören. Falu Nya Folkets
Hus u.p.a.
Föreningar och organisationer
Summa övriga ansvarsförbindelser

2009

2008

1 513,9

1 503,9

1 179,3
37,3
3,9

891,7
33,6
5,0

51,9
74,4

52,3
76,8

2 860,7

2 563,3

____________________________________________________

Två kommunalråd samt ett oppositionsråd omfattas av visstidspension, alternativt avgångsersättning, enligt pensionsbestämmelser PBF from 2003.
Åtta förtroendevalda ordförande i styrelser/nämnder omfattas
även av visstidspension/avgångsersättning enligt pensionsbestämmelser PBF from 2003.

*) Inklusive förmedlade lån
**) Under året har inga borgensåtaganden infriats

Faluns kommun har i september 1994 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 200912-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har
ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret.
Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Falu kommun hade vid årsskiftet
2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,75
procent. 2009-12-31 uppgick låneskulden till 1 866,0 mnkr
(1 701,0 mnkr).
Borgen för hyresavtal mellan Falu Elnät AB och SEB Finans
AB (publ) avseende kraftvärmeverk (KVV 1) på Ingarvet i
Falun löper t.o.m. år 2014-03-31 och borgen på leasingavtal
mellan Falu Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB
(publ) avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på Ingarvet i Falun
löper t.o.m. 2021-12-31.

Visstids- och befattningskontrakt
Förvaltningschefer anställs fr.o.m. 1995 tillsvidare i kommunen med befattningskontrakt, normalt sett i fyra år som chefer.
Vid årsskiftet 2009-12-31 har 8 förvaltningschefer och 8 kontorschefer samt 1 kommundirektör rena tillsvidaretjänster med
befattningskontrakt.
En kontorschef har tillsvidareanställningar med tidigare intjänad visstidspension som kan utlösas om kontorschefen säger
upp sig/sägs upp och lämnar Falu kommun. Enligt avtalen skall
sådan visstidspension samordnas med annan förvärvsinkomst.
Tre tidigare förvaltningschefer, fortfarande anställda i kommunen, har vilande visstidspension som kan utlösas om de lämnar
Falu kommun.
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KASSAFLÖDESANALYS
2009
mnkr

2008
mnkr

4,7
110,6
-5,0

17,7
91,6
-6,0

Medel från verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

110,3

103,3

Minskning/ökning av förråd och varulager
Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1,5
20,1
34,2
166,1

-2,8
43,3
24,1
167,9

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar

Not 1
Not 2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not 3
Not 4
Not 5

-132,1
12,3
-0,1
-119,9

-117,3
4,8
-4,0
-116,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av långfristiga skulder
Erhållna amorteringar av långfristiga fordringar
Ökning av avsättningar pga. erhållna inbetalningar
Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9

0,0
17,5
0,0
-1,7
15,8

-25,0
25,2
5,1
0,0
5,3

62,0

56,7

61,8
123,8

5,1
61,8

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Not 1. Ej likvidpåverkande poster
2009
Justering för avskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Realisationsvinst byggnad, mark
Realisationsvinst maskin, invent.
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster:
- Utrangeringar
- Omklassifcering expl.fastigheter
- Ränta på fonderingar
Avrundning på årets resultat

2008
Erhållen amortering från de
kommunala bolagen
Vägverket
Övriga

25,0
0,0
0,2

17,5

25,2

0,3
12,2
0,1
0,0

0,2
0,4
0,6
-0,1

Not 8. Ökning av avsättningar pga. inbetalningar

110,6

91,6

Inbetalningar till fondering för
parkeringsanläggning

2009
-5,0

2008
-6,0

-5,0

-6,0

Parkeringsanläggningar
Konstverk f stadens prydande

För specifikation av posten hänvisas till investeringsredovisningen.

Not 4. Försäljning av materiell anläggningstillgång
2009

2008

12,3
0,0

0,2
4,6

12,3

4,8

Not 5. Investering i finansiell anläggningstillgång
2009

2008

0,0
0,1

-4,0
0,0

0,1

-4,0

Not 6. Amortering av långfristiga skulder
2009

2008

Amortering av lån upptagna för de
kommunala bolagen räkning

0,0

-25,0

0,0

-25,0

Aktier i Västra Falun Fastighets
AB
Falu P AB

0,0
17,5
0,1

82,6
11,7
-3,6
-0,2

Not 3. Investering i materiell anläggningstillgång

Mark och byggnader
Maskiner och inventarier

2008

88,7
17,3
-8,0
0,0

Not 2. Minskning av avsättningar pga utbetalning

Utbetalda pensioner

2009
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2009

2008

0,0

5,1

0,0

5,1

1,6
0,2

0,0
0,0

1,7

0,0

5 ÅR I SAMMANDRAG

2009

2008

2007

2006

2005

55 685

55 297

55 220

55 267

55 274

44 893

44 283

42 391

40 372

38 172

22,31

22,31

22,41

22,41

22,41

A nläggningstillgångar kronor per invånar e

31 395

31 450

30 825

29 776

29 061

O msättningstillgångar kronor per invånare

5 943

5 272

5 386

4 071

3 852

37 339

36 722

36 211

33 847

32 913

35,7

36,3

36,0

37,6

35,3

2 499,9

2 448,7

2 340,8

2 231,2

2 109,9

V erks am hetens nettokostnader inkl finansnetto 2 527,5

2 441,0

2 324,0

2 170,0

2 070,9

101,1

99,7

99,3

97,3

98,2

Å rets resultat (m nkr )

4,7

17,7

16,8

61,3

39,0

- andel av skatteintäkter %

0,2

0,7

0,7

2,7

1,8

11 314

12 568

11 409

11 128

11 045

36,0

40,0

37,0

37,4

38,0

A ntal invånar e 31/12 resp år
S katteintäkter, utjäm nings- och
statsbidrag, kr onor per invånare
S kattesats

T otala tillgångar kr onor per invånar e
S oliditet ( eget kapital i % av totala tillgångar)
S katteintäkter och skatteutjäm ning ( mnkr)

- andel av skatteintäkter %

L ånes kuld kronor per invånar e
L ånes kuld i % av anläggningstillgångar
V id b erä kning av nyc ke lta len ha r eliminering
gjorts avse ende förm edlade lån till komm unala
helä gd a bo la g.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats före
år 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i
resultaträkningen.

Regelverk
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) Därutöver
lämnar Rådet för kommunal redovisning anvisningar och rekommendationer för kommunsektorns
redovisning.

Pensionsförmåner som har intjänats fr.o.m. år 1998
redovisas som avsättning vad gäller särskild avtalspension (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp) och
visstidspensioner.

Periodiseringar

Förmånsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.

Redovisade skatteintäkter består av tre delar:
•
•
•

Den särskilda löneskatten redovisas enligt samma
principer som gäller för redovisning av pensioner
enligt den kommunala redovisningslagen.

Preliminära månatliga skatteinbetalningar under
inkomståret.
Prognos för avräkningslikviden innevarande år.
Justering av avräkningslikviden för föregående
år.

Långfristiga skulder
Kommunen har, i avsikt att sprida ränterisken i
lånestocken, löpande förfall av externa lån, vilket
innebär att lånen sätts om regelbundet med relativt
korta intervall. Från och med 2009 betraktas lån
som ska sättas om som långfristiga. Endast lån som
inte kommer att sättas om har i redovisningen hanterats som kortfristiga. Jämförelsesiffrorna för balansräkningen och kassaflödesanalysen avseende
2008 har justerats med utgångspunkt från denna
nya princip.

Statsbidrag av väsentlig storlek, för täckande av
driftkostnader hänförliga till perioden, har periodiserats, medan statsbidrag till investeringar följer
kontantmetoden. Externa utgifts- och inkomsträntor
har periodiserats. Övriga utgifter och inkomster av
väsentlig storlek har periodiserats.

Löner och arbetsgivaravgifter
Personalomkostnadspålägg har, i samband med löneredovisningar under året, påförts förvaltningarna
med ett procentuellt påslag på 40,45 %.

Anläggningstillgångar
Anslutnings- och anläggningsavgifter har redovisats som intäkter i resultaträkningen.

Från och med 2009 har redovisningsprinciperna för
hantering av upplupna timöner och ej utbetalda
retroaktiva löner ändrats. Förändringen under året
av skulden bokförs nu hos styrelsen och nämnderna
i samband årsbokslutet. Tidigare bokfördes förändringen central. Årets förändring har inneburit intäkter på totalt ca 2 mnkr för styrelsen och nämnderna.

Kommunen har ej ingått avtal t.o.m. den 31 december 2009 som redovisas som finansiell leasing.

Sammanställd redovisning
I samband med att rekommendation 8.2, sammanställd redovisning, från Rådet för kommunal redovisning uppdaterades under 2009 tillkom skärpta
rekommendationer kring gemensamma redogörelser
i årsredovisningen för både kommunen och de
kommunala bolagen. Kommunen lever ännu inte
upp till rekommendationen fullt ut, utan avviker
inom några områden. I årsredovisningen är förvaltningsberättelsen delvis gemensam, emedan kommunkoncernens resultat och ställning liksom tidigare redovisas i ett eget avsnitt.

För upplupna sociala avgifter per den 31 december
2009 på olika typer av löneskulder har ett personalomkostnadspålägg på 39,08 % använts, vilket motsvarar det från SKL rekommenderade pålägget
under 2010.

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998
redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.
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KOMMUNSTYRELSEN
byggnaden har antagits.

STYRELSENS UPPDRAG
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens
verksamhet och har i det arbete uppsikt över övriga
nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har också uppsikt över den
kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform
och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Styrelsen följer de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen gör även de framställningar som behövs hos
fullmäktige, övriga nämnder och myndigheter.

•

Förutsättningarna för handelns expansion har
diskuterats och kommunen håller fast vid riktlinjerna i Handelsstrategin. Arbetet med detaljplanering pågår för ett område vid Dalregementet och ett vid Tallen, mellan Falun och Borlänge.

•

Detaljplan för det brandskadade Egnellska huset har tagits fram, planen möjliggör återuppförande av byggnaden och nya kontorsytor.

•

Ett planförslag för ett större bostadsområde i
Lilla Källviken har arbetets fram för samråd.

Kommunstyrelsens beslutsorgan

Det ligger även på styrelsen att bereda eller yttra sig
i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha
hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställa
fullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag
som fullmäktige lämnar till styrelsen.

•

Arbetet har fortsatt med att stärka den regionala
utvecklingen genom samverkan inom Falun –
Borlänge regionen.

•

Etablering har skett av Förlagssystem i Falun.

VIKTIGA HÄNDELSER

•

Idrottshallen i Enviken har öppnats.

Nedan redovisas årets viktigaste händelser inom de
av kommunstyrelsens egna verksamheter som direkt riktar sig mot kommunens medborgare:

Arbetsmarknads- och integrationskontoret
•

ESF har beviljat två 3-åriga projekt under 2009,
”Insteget” och ”Kulturarvet – vägar till sociala
företag”. ”Insteget” har som mål att förkorta tiden för nyanlända flyktingars inträde på arbetsmarknaden. ”Kulturarvet – vägar till sociala
företag” ska leda till att en alternativ arbetsmarknad för personer som har begränsad arbetsförmåga upprättas i form av s.k. sociala företag.

•

Länsstyrelsen har beviljat medel för genomförande av projektet ”Mamma-barn” 2009-2010.
Aktiviteter är riktade till gruppen föräldralediga
nyanlända mammor och deras barn för att skapa

Stadsbyggnadskontoret
•

Arbetet med Södra Centrum har fortsatt. Förberedelser för att via ett EU-projekt söka finansiering av ett resecentrum har pågått liksom utredningar kring förutsättningar för att förverkliga
Rubinen – ett nytt komplex i centrum med ytor
för handel, kultur m.m.

•

Förutsättningar för Landstinget att utveckla
lasarettsområdet har skapats genom att ett planprogram för hela lasarettsområdet har färdigställts. En detaljplan för den planerade vård-

Nyckeltal
Antal inkom na ansökningar om bostadsanpass nings bidrag
Nyaktiverade företag
Inflyttade företag/arbets tillfällen
Svens kt Näringsliv - rankinglista
Antal nya ärenden hos överförmyndarverksam heten
Kons um entrådgivning antal kontakter

Tjänster, tkr
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Kultur och Fritid
Pedagogisk verksamhet
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Gemensamt
Resultat

Utfall
17 351
94 373
14 791
18 057
16 267
4 542
26 915
192 296

2009
Budget
18 751
95 803
16 021
18 788
15 390
4 681
32 926
202 360
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Avvikelse
1 400
1 430
1 230
731
-877
139
6 011
10 064

Utfall
16 352
83 344
15 157
16 642
20 095
4 504
25 782
181 876

2009
522
388
132
164
129
2 080

2008
535
461
130
207
110
1 960

2008
Budget
16939
92 096
16 504
16641
19 731
4 728
28 890
195 529

Avvikelse
587
8 752
1 347
-1
-364
224
3 108
13 653
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sociala och språkliga kontakter under sin föräldraledighet. Projektet genomförs i samarbete
med studieförbundet Sensus.

Statskansli och K-direktör
Ekonomikontor
Personalkontor
Personalpolitiska åtgärder
IT/org
Kommunfastigheter
FCU

1,4 mnkr
0,4 mnkr
0,3 mnkr
0,0 mnkr
0,6 mnkr
3,7 mnkr
0,0 mnkr

•

Kombo, ett boende för ensamstående flyktingbarn, har övergått från Kommunalförbundet för
vård och behandling av unga till Kommunstyrelseförvaltningen, AIK.

•

Ungdomspraktikcenter, UPC, har upprättats
under året. UPC, som bedrivs i samverkan med
socialförvaltningen, förhindrar ungdomar att bli
passivt bidragsberoende.

Totalt

Vuxenutbildningen har arbetat med att vidareutveckla yrkesförberedande utbildningar, Yrkesspåret, anpassade till flyktingar/invandrare.

För stadsbyggnadskontoret har resultatet påverkats
positivt av att planering, bygglov och mät & karttjänster har gett ett större överskott, beroende på
den fortsatt goda efterfrågan på dessa tjänster.

•

Avvikelserna kommenteras under respektive avsnitt
nedan.

Näringslivskontoret

Antal ärenden beträffande bostadsanpassningsbidrag ligger kvar på samma nivå som 2008. Däremot
har kostnaderna varit högre beroende på att ett antal
ärenden varit kostsamma.

• Den ombyggda Falangallerian, med flera viktiga
butiksetableringar, invigdes under året.
• Den positiva utvecklingen kring sjön Runn fortsatte med en ökad turism.

Resultatet för beslutsorgan beror på att anslaget för
Företagsamma Falun och medfinansieringsanslaget
har nyttjats i en mycket liten utsträckning. Dessutom har inte samtliga medel inom evenemangsrådet
använts.

• Högskolan Dalarna beslutade sig för att satsa på
ett nytt bibliotek och nya kontorslokaler på
Lugnetområdet.
• Länsrätten i Falun byggs ut efter sammanslagning med länsrätten i Gävle.

Det ekonomiska resultatet för ej förvaltningsanknuten verksamhet är ett överskott mot budget på 2,0
mnkr. De enskilt största posterna som har påverkat
överskottet är att räntekostnader, 1,1 mnkr, avseende utlåning till Vägverket, inte tagits i anspråk då
vägbygget i Norr Amsberg inte påbörjats i den omfattning som det var tänkt och att Falu Tennisklubb
inför 2009 ansökt om medel till en 110-metersbana,
vilken inte påbörjades under året.

• Landstinget Dalarna beslutade att investera i ett
nytt vårdblock som stärker Falu lasarett.

KS miljö- och folkhälsoarbete
• Falun har utsetts att anordna 2011 års nationella
Safe Community konferens.
• Ett antal lyckade utåtriktade informationsaktiviteter har genomförts; Vintercyklisten, Seniormässa, Hur svårt kan det va? och Not Buying It.

Kommunfastigheter har sålt fastigheter under året,
bl.a. Ingarvsanläggningen, Övertänger skola, Främby Udde, Främby gamla skola. Försäljningarna har
gett ett överskott på 7,2 mnkr.

• Dialog om framtida transporter – ”Från Ord Till
Handling”.

Energikostnaderna översteg budgeten med 0,5
mnkr. Förbrukningen mätt i MWh blev 1400 lägre
än 2008, en minskning på 2,7 % och en besparing
på 1,2 mnkr. Det är arbetet med energieffektiviseringar som gett positivt resultat. Under året har
kostnaderna för elcerifikat stigit med ca 2 öre/kWh,
vilket har gett en ökad kostnad på ca 0,5 mnkr för
året.

EKONOMI
Totalt redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 10,1 mnkr. Avvikelsen fördelar
sig på verksamheterna enligt följande:
Stadsbyggnadskontoret
Bostadspolitiska åtgärder
Arbetsbefrämjande åtgärder och
integration
Ej förv.ankn. verksamhet
Näringslivskontoret
Ks miljöarbete
Överförmyndarverksamheten
Beslutsorgan

10,1 mnkr

0,9 mnkr
-1,6 mnkr

Investeringar
Kommunstyrelsens investeringar, exklusive kommunfastigheter, uppgår till netto 2,3 mnkr och utgörs av IT-investeringar.

-0,2 mnkr
2,0 mnkr
0,2 mnkr
0,0 mnkr
- 0,1 mnkr
2,4 mnkr

Kommunfastigheters totala investeringsvolym uppgår till 59,5 mnkr. De största investeringrna under
året var ombyggnaden av Svärdsjöskolan med totalt
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Ung Utveckling, rekrytering sker i samverkan med
socialförvaltningen och gymnasieskolans IVprogram. Antalet ungdomar i behov av insatser
liknande Ung Utveckling, är mycket stort och kan
inte tillgodoses inom tjänsten.

35 mnkr, Danholnsskolan 17,3 mnkr, Främbyskolan med 13,4 mnkr, Bjursåsskolan integrering av
förskola 10 mnkr samt Västra skolan 6,8 mnkr.
Under året har 2,8 mnkr investerats i ombyggnaden
av Mormorsgatan till Familjecentral. Totalkostnaden för projektet beräknas bli 29 mnkr fram till
färdigställandet vid årsskiftet 2010/2011.

Studiearenan, efterfrågan på tjänsten är stadigt
ökande och kan tillgodoses inom nuvarande ram.
Flykting/integration, antalet flyktingar som anländer till Falun regleras i ett avtal med Migrationsverket. Antalet mottagna flyktingar under 2009,
109 personer, ryms inom givna ramar. Projektet
”Insteget” och upphandlat komplement till Sfi,
genom yrkessvenska, innebär att allt fler, allt snabbare, får inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Fastigheten Västra Falun 15 (Egnellska) har köpts
in för 1 mnkr. Projektering har påbörjats under året
och ombyggnationen beräknas vara klar våren
2011, till en totalkostnad av 89 mnkr.

STADSBYGGNADSKONTORET
Verksamhet

Ensamkommande flyktingbarn, antalet barn regleras genom avtal med Migrationsverket. Samverkan
med överförmyndaren, socialförvaltningen, skolan
och det omgivande samhället fungerar mycket väl
och är en framgångsfaktor. De flesta barn, flickor
och pojkar, kommer nu från Afghanistan och Somalia, detta innebär krav på vidgad kulturkunskap för
personalen.

Efterfrågan har varit fortsatt hög på stadsbyggnadskontorets tjänster och någon konjunkturavmattning
har inte kunnat skönjas. Detaljplanering – som ofta
är finansierad av beställaren och därför prioriterad –
har tagit stora resurser i anspråk och därför finns
fortfarande en eftersläpning avseende översiktlig
planering och utredningar.

Utveckling/Framtid

Arbetslösa vuxna, målgruppen kommer från arbetsförmedlingens JOB. Riktlinjen för arbetet har varit
att förhindra övergång till Fas 3. Resultatet har varit
över förväntan – 15 mot förmodade 25.

En fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster förutses.
Exploateringen av Slättaskogen kommer att resultera i 53 nya kommunala villatomter.

Arbetshandikapp, olika lönesubvetionerade anställningar ger personer med olika former av arbetshinder en plats på arbetsmarknaden. Under 2009 har ca
200 personer haft någon form av subventionerad
anställning.

BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER
Verksamhet
Kommunen är enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag skyldig att lämna bidrag till anpassning av
bostäder till personer med funktionshinder, för att
ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Bidraget skall avse åtgärder såväl i bostaden som i
den yttre miljön och avse bostadens fasta funktioner.

Arbetslös ungdom, anvisningarna från arbetsförmedlingen har inte varit aktuella under året p.g.a.
förändrade regler för arbetsförmedlingen. UPC har
förmedlat ca 120 praktikplatser till gymnasieungdomar under året.
Skolungdom, Sommar- och Vinterskolan har fortsatt stort intresse för skolungdomar, liksom feriearbeten i övrigt. Efterfrågan på feriejobb är mycket
större än tillgången på arbetsplatser.

Utveckling/Framtid
En åldrande befolkning innebär sannolikt att kostnaderna för bostadsanpassningar kommer att vara
fortsatt höga eller öka ytterligare.

Utveckling/Framtid

ARBETSMARKNADS- OCH
INTEGRATIONSKONTORET

Den utveckling som innebär att många arbetstillfällen inom industrin minskar och att många ungdomar lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg
gör att efterfrågan på utbildningsplatser inom vuxenutbildningen kommer att bestå under 2010 och
framåt. Falu Kommun har fått 5.6 mnkr i stadsbidrag för Yrkesvux för 2010, vilket innebär 112
helårsstudieplatser.

Verksamhet
Efterfrågan på de tjänster kontoret tillhandahåller
varierar med inriktning på tjänsten. Efterfrågan är
dock stor inom både vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.
Vuxenutbildning, antalet studieplatser har ökat
genom Yrkesvux, efterfrågan är större än antalet
tillgängliga platser.

Under våren 2010 förväntas riksdagen fatta beslut
om det framtida mottagandet av nyanlända flyktingar. Förslaget innebär att stora delar kommer att
överföras till arbetsförmedlingarna med start den 1
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december 2010. I nuläget är inga detaljer kända,
men mycket tyder på att kommunernas åtaganden
kommer att minska väsentligt. Detta kommer att
innebära en övertalighet av personalen.

Utveckling/Framtid
Näringslivskontoret planerar att under 2010 genomföra 500 företagsbesök, tio företagarfrukostar och
Faluns Företagarvecka. Kontoret tänker också bygga en egen kompetens kring att driva EU-projekt.

Ett ökat samarbete med arbetsförmedlingen och
socialförvaltningen innebär att fler platser för praktik och arbetsträning kommer att behövas redan
under 2010.

KS MILJÖ- OCH
FOLKHÄLSOARBETE

I budget för 2010 har anslagits 1 mnkr för ungdomssatsning. Medlen kommer att användas för
fortsatt verksamheten inom UPC samt för en utökning av feriearbeten.

Verksamhet
Energi- och Trafikinformation. Ett stort antal frågor
har besvarats via telefon och e-post genom energioch klimatrådgivningen. En välbesökt föreläsning
om solenergi genomfördes under året. Rådgivningen till företag påbörjades genom ett tiotal företagsbesök samt telefon/e-post. Samarbete med Vägverket sker genom Trafikparaplyet. Resultatet av resvane- och attitydundersökningen som gjordes 2008
har sammanställts i en rapport (resvanor, attityder
till olika färdsätt, framtida scenarier) och kommer
att utgöra underlag för trafikstrategin för Falun.
Vintercyklisten lockade 197 deltagare som antog
utmaningen att cykla minst tre km tre dagar/vecka,
under perioden oktober - mars. Gå och cykla projektet har utvecklats genom ökad närvaro och samarbete med skolan. Information om fysiska förändringar och kopplingen till Hållbar trafik har skett
genom tematiska artiklar i nya kommuntidningen
Vårt Falun och genom ett nummer av informationsbladet Falu Trafik.

En alternativ arbetsmarknad för personer som har
begränsad arbetskapacitet blir nödvändig när alla
behövs på grund av stora pensionsavgångar. AIK
undersöker möjligheter att starta sociala företag,
kooperativ, etc. för att möta behovet.

EJ FÖRVALTNINGSANKNUTEN
VERKSAMHET
Verksamhet
Ej förvaltningsanknuten verksamhet avser anslag
till en rad skilda ändamål, dels av kommunövergripande karaktär, dels bidrag till olika verksamheter
som har ett allmänintresse och därför hänförs till
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Största
verksamheter under detta område är Räddningstjänsten Dala Mitt, Folkets hus, Reg Kulturinstitut,
Turistbyråverksamheten, Flygtrafik, Region Dalarna och Högskolan.

Folkhälsoinformation. Folkhälsoveckan genomfördes för andra året. Inom aktiviteten Not buying It
(ungas delaktighet och inflytande) genomfördes
bl.a. en föreläsning för kommunens gymnasister
(Shoppingracet) och Klädbytardag på Arenan. Seniormässan rönte stort intresse från allmänheten,
deltagare och media.

NÄRINGSLIVSKONTORET
Verksamhet
Näringslivskontorets uppdrag är att stimulera en
attraktiv, tydlig och långsiktig tillväxt, med fler
jobb och fler invånare inom Falu kommun, i samverkan med det lokala näringslivet. Falun har 4 949
företag, för vilka kontoret genomför kontaktskapande aktiviteter som t.ex. företagarfrukostar och
företagsbesök. Andra verksamheter som är värt att
nämna är det fortsatta samarbetet med Falun/Borlänge-regionen, förmedling av lokaler och
mark och Faluns Företagarvecka, höstens stora
satsning där politiker och tjänstemän deltog i företagsbesök, lunchseminarier och företagarträffar.
Projekt som kontoret drivit eller medverkat i under
året är bl.a. kompetensutvecklingsprojektet GävleDala utvecklingsstråk (samverkan med kommunerna utmed riksväg 80 för infrastrukturförbättringar
och informationssatsningar), landsbygdsprojekt
Leader Falun Borlänge och Runnprojektet.

Strategisk miljö och folkhälsa. Utvecklingen av
samarbetet mellan de tre programmen för hållbar
utveckling har fortsatt. Fem möten med Folkhälsorådet och tre med Miljörådet har genomförts. I råden har förslag på genomförandeorganisationer
inom miljö- och folkhälsoprogrammen tagits fram.
Intern miljöledning. Kartläggning av kommunorganisationens resande har genomförts inom ett forskningsprojekt i samarbete med Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH).

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET
Verksamhet
Antal nya ärende har ökat med 17 % i jämförelse
med 2008. Utbyggnaden av hemsidan har medfört
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ökad nytta och tillgänglighet för överförmyndarverksamhetens kunder.

Utveckling/framtid
Ytterligare service via hemsidan kommer att ges.
Ett pågående arbete kring gemensamma rutiner i
länet fortsätter.
Kompetenshöjande åtgärder för handläggare och
ställföreträdare kommer att genomföras.
En pågående översyn av överförmyndareverksamheten i länet kan medföra förändringar i organisationen.

KOMMUNFASTIGHETER
Verksamhet
Kundtjänstfunktionen har vidareutvecklats genom
bemanning med personal med teknisk kompetens
och genom utökad tillgänglighet på Intranet.
Förändringar och översyn av inhyrda lokaler från
externa hyresvärdar sker löpande. Lokalkontrakt
som har sagt upp är 21 stycken motsvarande
2,8 mnkr i hyra. Lokalkontrakt som tillkommit är
43 st motsvarande 4,6 mnkr i hyra, varav 26 hyresobjekt hyrs på Ingarvsvägen för 1,5mnkr (såldes
2009). Allaktivitetshuset i Rönndalen hyrs för
1,0 mnkr och nya lokaler för Näringslivskontoret
hyrs för 0,3 mnkr. För fyra inhyrda objekt har överenskommelse om lägre hyra träffats med besparing
på 0,4 mnkr per år.

Utveckling/framtid
Tomställning av lokaler ökar till följd av uppsägningar och medför ett intäktsbortfall för kommunfastigheter, ett bortfall som kommer att sjunka i takt
med att åtgärder vidtas för försäljningar, lokalomflyttningar och uppsägningar av externa lokalkontrakt.
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SKOLNÄMNDEN
varit att lösa en övertalighetssituation. Ca 60
personer har fått möjlighet härtill.

NÄMNDENS UPPDRAG
Skolnämndens verksamhetsområden består av förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenundervisning samt dans- och musikskolan.
Skolförvaltningen skall skapa förutsättningar för
måluppfyllelse och utveckling utifrån de nationella
och kommunala styrdokumenten där barn- och
elevperspektivet sätts i fokus.

VIKTIGA HÄNDELSER
•

•

Under hösten 2008 påbörjades en översyn av
skolförvaltningens administration och ledning
bland annat i syfte att minska de administrativa
kostnaderna. Målet med översynen var att
åstadkomma en modern och väl fungerande
skolorganisation.
Skolnämnden fattade i april beslut om ny organisation innebärande en frångång från den
tidigare geografiskt indelade skoldistriktsorganisationen till en skolformsinriktad organisation, vilken trädde i kraft hösten 2009. Verksamheten i förskolan leds nu av en förskolechef, i grundskolan och särskolan av en grundskolechef och i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan av en gymnasiechef. Dessutom har
formerats stödenheter till skolformerna, en
elevhälsoavdelning, en utvecklings- och kvalitetsavdelning och en administrativ avdelning,
vilka leds av var sin verksamhetschef.
Krav har ställts på effektivisering genom
minskning av kostnader för administration, lokaler, lokalvård mm förutom sedvanlig anpassning av personal vid minskat antal elever.
För att minska personalstyrkan har förvaltningen gått ut med ett generellt erbjudande om
avgångsvederlag – men med individuell prövning – för att kunna minska kostnaderna.
Grundförutsättningen har då i varje enskilt fall

Tjänster, tkr
Skolnämnden
Dans- & Musikskolan
Bjursåsbadet
Öppen förskola
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem exkl lokaler
Förskoleklass exkl lokaler
Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymansiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
SFI, Svenska för invandrare
Resultat

Utfall
1 031
12 391
485
3
229 531
20 429
2 079
37 675
12 734
502 933
19 252
256 618
18 628
5 202
-607
1 599
2 333
1 122 315

•

Ny lagstiftning gäller från årsskiftet 2008/2009
för personer som utförsäkras från Försäkringskassan, innebärande att ansvaret för berörda
successivt går över till tidigare arbetsgivare.
Detta har inneburit och kommer att innebära
extra åtaganden för förvaltningen.

•

Beslut har fattats om införande av avgift för
personalens pedagogiska luncher i grundskolan.

•

Reglering av vistelsetiden på förskolan för de
barn som vistas på förskolan 15 timmar i veckan infördes hösten 2009.

•

Genom kompetensutvecklingsprogrammet ’På
lika villkor’ är nu 35 kommunala förskolor/skolor i Falu kommun jämställdhetsmärkta.
Inom ’På lika villkors’ ram certifieras även
förskolor/skolor från andra kommuner. År
2009 har tre enheter i Hedemora kommun certifierats.

•

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom
’GYSAM’ tecknas. Det är kommunerna Falun,
Borlänge, Gagnef, Leksand, Rättvik och Säter
som ingår avtal om samverkan omkring gymnasieutbildningarna.

•

Dans- och Musikskolan har erhållit 500 tkr i
bidrag från Statens kulturråd dess satsning på
’Skapande skola’. Medlen skall användas inom
årskurserna 7-9 inom projektet ’Dans i skolan’.

2009
Budget
1 126
12 419
475
503
227 327
20 442
2 748
37 784
15 893
481 091
20 065
246 497
15 110
5 430
-39
1 358
1 480
1 089 710
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Avvikelse
95
28
-9
500
-2 205
13
670
109
3 159
-21 842
813
-10 121
-3 518
228
568
-241
-852
-32 605

Utfall
940
11 581
432
0
223 475
20 261
2 353
37 043
12 339
495 735
17 462
243 285
16 243
5 001
-826
1 391
276
1 086 992

2008
Budget
1 098
11 944
470
610
212 038
22 271
2 712
42 848
15 824
474 344
25 505
239 273
17 340
5 203
-172
1 610
1 360
1 074 278

Avvikelse
158
363
38
610
-11 437
2 009
359
5 806
3 485
-21 391
8 043
-4 013
1 097
202
654
219
1 084
-12 713

Skolnämnden
•

•

hör för undervisning samt för läromedel i de yrkesinriktade programmen.

Utvecklingsarbetet med ’Den goda skolan’
påbörjas. Den goda skolan är ett varumärkesarbete som omfattar hela den kommunala förskole/skolverksamheten i Falun. Arbetet inriktar
sig på att inom information och kommunikation sätta elever, föräldrar och övriga medborgare i fokus.

MEDARBETARE
Personalnyckeltal

Utifrån ny lagstiftning ’Bidrag på lika villkor’
och kommunens styrmodell arbetar skolförvaltningen fram en ny resursfördelningsmodell. Skolnämnden fastställer i slutet av året
bidrag till barn och elever i förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor och gymnasieskolor.

2009

Årsarbetare *)
Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män
Dito kvinnor
Medelålder

2008

1 636

1 698

3,5
2,6

4,0
3,1

3,7
48,5

4,3
48,1

* ) Årsarbetare räknat som snittet av antalet 15/2 o 15/9 resp år

EKONOMI

Antalet årsarbetare har minskat med 62 jämfört med
2008. Minskningar har skett framför allt i grundskolan till följd av färre elever men också viss rationalisering.

Skolnämndens omsättning uppgick till netto
1 122,3 mnkr, kostnader 1 270,1 mnkr – intäkter
147,8 mnkr. Budgeten uppgick till netto 1 089,7
mnkr innebärande en avvikelse med -32,6 mnkr. I
resultatet ingår kostnader för ovan nämnda (ej budgeterade) beslut om avgångsvederlag med
17,7 mnkr och 3,9 mnkr för utförsäkrade personer,
sammantaget 21,6 mnkr. Kostnaderna har belastat
de olika verksamheterna som redovisas nedan.

Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har glädjande
nog fortsatt att minska även 2009.
Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år
20-29 30-39
-

Exkluderas ovan nämnda kostnader av engångskaraktär och till följd av ny lagstiftning blir avvikelsen mot budget -11,0 mnkr motsvarande 1 % av
förvaltningens omsättning.
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Åldersstrukturen mellan 2008 och 2009 har endast
ändrats marginellt.
För de kommande åren ser vi ett rekryteringsbehov
i yrkeskategorier som förskollärare och gymnasielärare i yrkesämnen och i unika ämneskombinationer.

Avvikelsen mot budgeten har även påverkats negativt med ca 13 mnkr för tidigare ställda besparingskrav på bland annat minskade hyror, 9 mnkr, och
minskade lokalvårdskostnader, 2 mnkr, men med
endast marginellt positiv effekt på 2009 års resultat.
Förvaltningen arbetar vidare med att minska lokalytor och nytt avtal för lokalvård är under framtagande.
Ersättningar för elever från andra kommuner och
till andra kommuner och fristående skolor avviker
från budget med -9,1 mnkr, varav huvuddelen avser
gymnasieverksamheten. Kostnader för skolskjutsar
överskred budget med 1,5 mnkr, för transporter av
post, livsmedel mm 0,4 mnkr och hyror för Lugnetanläggningar med 0,7 mnkr. Jämfört med budget så
var kostnaderna lägre för barn i behov av särskilt
stöd med 3,7 mnkr, för undervisning, läromedel och
skolmåltider 2,2 mnkr samt för ledning och administration 3,9 mnkr. Övriga poster +3,9 mnkr.

Som ett resultat av den organisationsförändring
som genomförts under 2009 inom Skolförvaltningen har ett arbete startat att ta fram en intern rektorsutbildning. Utbildningen skall ge ett funktionellt
och strategiskt stöd i syfte att öka ledarskapskvaliteten inom gruppen rektorer. Utbildningens längd är
två år och skall inte förväxlas med den statliga rektorsutbildningen. Utbildningen drivs i skolförvaltningens regi i samarbete med Högskolan Dalarna.
Den statliga satsningen, ”Lärarlyftet” fortgår. Målsättningen är att vid projekttidens slut, (dec. 2010)
skall 100 lärare inom förskoleklass och årskurserna
1-6 har genomgått en högskoleutbildning på 15
poäng antingen i ämnena matematik, naturvetenskap/teknik eller moderna språk. Dessutom skall 24
lärare inom grundskolans årskurser 7-9 samt gymnasiet ha genomgått en utbildning på 30 högskolepoäng i önskvärd ämnesmässig kompetensbreddning eller fördjupning.

Investeringar
Årets investeringar i inventarier uppgick till
5,2 mnkr, vilket är 2,9 mnkr lägre än budgeterade
8,1 mnkr. Återhållsamhet råder. Investeringarna
avser i huvudsak investeringar i datorer med tillbe45
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Tjänster (tkr)

Under 2009 har 65 lärare deltagit i lärarlyftet till en
kostnad av 6,0 mnkr varav Skolverket bidragit med
3,8 mnkr.

Öppen försk ola
F örskola
F am iljedaghem

Förskolelyftet som gäller från hösten 2009 ger motsvarande möjlighet för förskolan. Det är en fortbildning för ökad kompetens i barns språkliga och
matematiska utveckling. Förskollärare, pedagogiska
ledare och barnskötare kommer att omfattas av
denna fortbildning. Skolförvaltningen har sett över
behoven.

Re sultat

Barn-, elev- och personaluppgifter som redovisas i
nedanstående nyckel avser ett snitt av vårens och
höstens siffror.

Förskola inkl familjedaghem 1-5 år
Förskolan har satsat på utbildning i den så
kallade Reggio Emiliapedagogiken. Den innebär bland annat en fokusering på miljön i förskolans lokaler och att man ägnar sig mycket åt
skapande verksamhet.
Inom kompetensutvecklingsprogrammet ”På
lika villkor” certifierades ytterligare 15 förskolor under 2009. Sammantaget är nu 31 förskolor certifierade.

Nyckeltal
Investerin gar, tkr
Ko stn exkl lokaler/förskoleb, tkr
Fö rskolebarn/personal
Ba rn i förskola och familjedagh
Ba rn i fristående förskolor
Årsarbeta re

2009

2008

1 004
8 0,0
5,8
2 611
105
544

8 07
78,1
5,8
2 6 20
83
5 49

Avv

3
229 531
20 429
249 963

503
227 327
20 442
248 272

500
-2 205
13
-1 691

Grundskola, inkl förskoleklass och skolbarnsomsorg samt särskola

VERKSAMHET

•

Budget

I förskoleverksamheten redovisas en avvikelse mot
budget med -1,7 mnkr. Avvikelserna beror bl.a. på
ovan nämnda kostnader för avgångsvederlag och
utförsäkrade med -3,6 mnkr och på ej klarade besparingskrav på hyres- och städkostnader mm -2,9
mnkr. Bland övriga poster kan nämnas ett positivt
netto för sålda och köpta barnomsorgsplatser med
0,7 mnkr och minskade kostnader för barn i behov
av särskilt stöd 1,5 mnkr. Kostnaderna för ledning
och administration blev 0,9 mnkr lägre än budget
och övriga poster 1,7 mnkr också lägre än budget.

Barnskötarutbildningen ”Barns lärande och utveckling, barnskötarnas yrkesroll i förskolan” är en satsning i Kommunals regi. Utbildningen syftar till att
alla barnskötare och dagbarnvårdare ska stärkas i
sin yrkesroll och ha kunskaper som gör att de är
rustade att arbeta för att nå målen i förskolans läroplan. Utbildningen är på två terminer och 20 personer startar varje termin.

•

Utfa ll

•

Gruvrisskolan får som sjätte skolenhet i Falun,
Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

•

Kvarnbergsskolan avvecklades efter vårterminen 2009.

•

Sågmyraskolan verksamhetsanpassas för att
inrymma både förskole- och grundskoleverksamhet.

•

På försök utbildas elevråden vid Hälsinggårds, Svärdsjö- och Britsarvsskolan i demokrati
och inflytande. Elevråden ska även fungera
som remissinstanser i lämpliga frågor till skolnämnden och kultur- och ungdomsnämnden.

•

En intern rektorsutbildning i samverkan med
Högskolan Dalarna påbörjas för grundskolans
rektorer för att ge rektor stöd och utveckling
för det pedagogiska ledarskapet.

Nyckeltal
Investeringar
Undervisningk ostnad/elev
G runds koleelever / lärare
Elever ink l förskolek lass
Elever i s ärs kola
Barn i fritids hem
Årsarbetare

Antalet barn i förskoleverksamheten minskade med
nio barn och ökade i fristående förskolor med 22
barn. Jämfört med budget för 2009 blev det en
minskning med totalt 53 barn.

2009

2 008

2 730
33,2
14,5
5 612
59
1 578
736

3 027
32,7
14,0
5 818
64
1 557
780

Antalet elever i grundskolan inkl särskola fortsätter
att minska i skolförvaltningen, år 2009 med 211 till
5671 (5882), i första hand till följd av färre elever i
de högre årskurserna. Jämfört med budget var
minskningen 41 elever. I friskolorna ökade antalet
elever med 54 till 582 (528).
I fritidshemmen ökade antalet barn med 21 till
1 578 (1 557) beroende på viss elevökning i de
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lägsta årskurserna. Jämfört med budget var ökade
antalet barn med sju.

Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
•

På Haraldsbogymnasiet har lärarnas intresse
för det nätbaserade lärandet – i praktiken
blockläsning - varit utmärkande. Blockläsning
innebär att lärare i olika ämnen samverkar

•

Inom Lugnet- och Kristinegymnasiet har anpassning av lokaler skett till p.g.a. av flytt av
vissa gymnasieprogram. Lugnetanläggningar
disponeras i betydligt mindre utsträckning efter
förhandlingar med Trafik & Fritid.

I friskolorna ökade antalet barn med 15 till 192
(177) jämfört med 2008..
Antalet årsarbetare minskade med 44 till 736 (780)
till följd av dels elevminskningar men även genom
effektivitetsökning. Elever per lärare ökade från
14,0 till 14,5.
Betyg: Av de elever som lämnade grundskolan
efter vårterminen 2009 så saknade 17,0 % fullständigt slutbetyg, vilket är en förbättring jämfört med
år 2008 (19,0 %). På riksnivå så var siffrorna klart
sämre, 23,8 % år 2009 och 23,4 % år 2008. I fullständigt betyg ingår samtliga ämnen.

Nyckeltal
Investeringar, tkr
Undervisningkostnad/elev
G ym nasieelever / lärare
Elever i skolförvaltningen
- varav fr andra kom m uner
Elever i andra kom m uner
Elever i fristående gy-skolor
Elever i skolf. gy-särskolor
Årsarbetare

För kärnämnen finns också officiell statistik. Av
eleverna som slutade årskurs 9 efter vårterminen
2009 så saknade 4,2 % (riket 3,4 %) betyg i svenska, 7,5 % (riket 7,8 %) i matematik och 6,7 % (riket
6,5 %) i engelska. Jämfört med år 2008 är det en
försämring i samtliga ämnen.
Tjänster (tkr)

U tfall

Ö ppen fritidsverksam he
2 079
F ritidshem exk l lok aler
37 675
F örskoleklass exkl lok.
12 734
G rundskola
502 933
G rundsärsk ola
19 252
Re sultat

574 672

B udget
2
37
15
481
20
557

2009

2008

1 146
42,6
10,8
2 346
462
251
437
43
303

1 806
41,3
10,9
2 435
506
236
418
35
309

Antalet ungdomar i gymnasieålder har minskat de
senaste åren och kommer att ytterligare minska
kraftigt de kommande åren. Jämfört med 2008 var
antalet elever i skolförvaltningen 89 färre (jämfört
med budget 85 färre). Elever från andra kommuner
i skolförvaltningens verksamhet minskade med 44.
Elever som går i andra kommuner och fristående
skolor ökade med 34.

Avv

748
67 0
784
10 9
893
3 15 9
091 -2 1 84 2
065
81 3
581 -1 7 09 1

Tjänster (tkr)

Ovanstående verksamheter är ofta väl integrerade
med varandra. Avvikelsen gentemot budget på 17,1 mnkr beror bl.a. på ovan nämnda kostnader för
avgångsvederlag och utförsäkrade med -12,4 mnkr
och ej effekt av besparingskrav för lokalhyror och
städkostnader mm med ca -7,1 mnkr. Nettot av
intäkter för elever från andra kommuner och kostnader för elever i andra kommuner och fristående
skolor gav en avvikelse gentemot budget med -1,4
mnkr. Kostnader för barn i behov av särskilt stöd
var 2,2 mnkr lägre och för ledning och administration 1,8 mnkr lägre än budget. Kostnaderna för
undervisning, elevvård, måltider och läromedel var
2,2 mnkr högre än budget och för skolskjutsar
0,5 mnkr. Övriga poster positiv avvikelse,
+2,5 mnkr.

Gym nasieskolan
Gym nasiesärs kola
Re sultat

Utfall

Budget

Avv

256 618
18 628
275 246

246 497
15 110
261 607

-10 121
-3 518
-13 639

Avvikelsen gentemot budget på -13,6 mnkr beror
bland annat på ovan nämnda avgångsvederlag och
kostnader för utförsäkrade med -5,3 mnkr och ej
effekt av besparingskrav för lokalhyror och städkostnader mm med -3,4 mnkr. Intäkter för elever
från andra kommuner understeg budget med -3,3
mnkr till följd av färre elever medan kostnaderna
för elever i andra kommuner, i landsting och fristående skolor överskred budget med 5,2 mnkr dels till
fler elever än budgeterat men även högre kostnader
per elev. Skolskjutskostnaderna blev till följd av
högre priser 1,0 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för undervisning, läromedel och skolmåltider
var 4,3 mnkr lägre än budgeterat samt för ledning
och administration 2,2 mnkr lägre än budget. Hyran
av Lugnetanläggningarna blev 0,7 mnkr högre än
budgeterat. Övriga poster -0,2 mnkr.

Vuxenundervisning
Vuxenundervisningen som bedrivs i kommunal regi
inom Komvux (organisatoriskt tillhör gymnasieskolan) omfattas av grundläggande vuxenutbildning,
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svenska för invandrare (SFI) och särskola för vuxna. Gymnasieskolorna bedriver dessutom viss uppdragsutbildning. Totalt har ca 340 deltagit i utbildningarna.
Nyckeltal
Inves teringar, tkr
Å rsa rbetare

2009

2008

275
21

501
22

väntas våren 2010. Detta kommer att innebära
ett aktivt förändringsarbete inom förvaltningen.

Antalet årsarbetare minskade marginellt 2009.

•

Allmän förskola för treåringar införs juli 2010.

•

Skolförvaltningen arbetar vidare med att implementera den nya organisationen samt verkställa fattade förändringsbeslut.

•

Det nya skolkontoret kommer att flytta till
Kristinegymnasiet.

•

Lärarlyftet fortsätter under 2010 med ca 40
deltagare från skolförvaltningen.

Tjänster (tkr)

Utfall

Budge t

Avv

•

Grundläggande vux
Gym nasial vux utb
S ärvux
S FI, Sv för invandrar

5 20 2
-60 7
1 59 9
2 33 3
8 52 7

5 430
-39
1 358
1 480
8 229

22 8
56 8
-24 1
-85 2
-29 7

Förskolelyftet kommer från skolförvaltningen
ha ca 17 deltagare våren 2010.

•

Fortsatt aktivt arbete med att utveckla och förbättra information och marknadsföring av våra
verksamheter bland annat genom utvecklingsprojektet ”Den goda skolan”.

•

Informationen på förvaltningens hemsida skall
utvecklas och förbättras.

•

Ett utvecklingsprojekt bedrivs i samverkan med
Högskolan Dalarna avseende stöd till barn och
unga i behov av särskilt stöd.

•

Fortsatt arbete för hög måluppfyllelse, förbättra
och utveckla arbetet med barnens och elevernas
övergångar mellan de olika skolformerna och
stadierna.

•

Tidiga insatser, främjande och förebyggande
arbete i samverkan med andra aktörer runt barn
och unga.

Re sultat

Verksamheterna är delvis integrerade med varandra. Sammantaget redovisas en avvikelse med
-0,3 mnkr jämfört med budget.

Dans- och Musikundervisning
Dans- och musikskolan har som målsättning att ha
en omfattande utåtriktad verksamhet där eleverna
ges möjlighet att medverka i små och stora sammanhang. Samarbete sker med grundskolan, särskolan och Haraldsbogymnasiets estetiska program.
Tjänster säljs internt och då i första hand till Haraldsbogymnasiet.
Nyckeltal
Investerin gar, tkr
Elever
Årsarbeta re

2009

2008

18
1 050
31

24
1 0 50
32

Antalet elever som personalen möter är i nivå med
år 2009 liksom. Liten minskning av antalet årsarbetare jämfört förra året och budgeterat antal.
Tjänster (tkr)

D ans- o Musik
Re sultat

Utfa ll

Budget

Avv

12 391
12 391

12 419
12 419

28
28

Avvikelsen gentemot budget är endast marginell.

UTVECKLING/FRAMTID
•

Ett förslag på ny skollag har presenterats under
våren 2009. Förslaget är ute på remiss, beslut
48

OMVÅRDNADSNÄMNDEN
•

NÄMNDENS UPPDRAG
Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god
vård, omsorg och service till äldre och personer
med funktionshinder, som bedöms ha behov av
olika stödformer i sin dagliga livsföring.

•
•

Omvårdnadsnämnden bedriver en verksamhet som
utgår från Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och kommunala politiska beslut.

Förbereda
verksamheterna
för
intäktsfinansiering dvs. verksamheterna får medel för
utfört arbete t.ex. belagd vårdplats och utförd
hemtjänsttimme.
Förberedelser för ”Lagen om valfrihet” (LOV).
Fortsatt utvecklingen av sociala mötesforum.

VERKSAMHET
All personal inom förvaltningen har under året
utfört ett mycket engagerat och bra arbete som ger
kunderna mervärde.

Verksamheten är indelad i tre sektioner, ordinärt
boende, särskilt boende och sektion för kvalitet och
utveckling.

Sektion särskilt boende

Omvårdnadsförvaltningen ska ha en konkurrenskraftig kostnadsnivå i förhållande till jämförbara
kommuner och externa utförare.

Två enheter drivs av Carema och en enhet av
TemaBo. Förvaltningen har gott samarbete och
erfarenhetsutbyte med de privata utförarna.

VIKTIGASTE HÄNDELSER
Budget 2010 innebär en minskning till 2008 års
kostnadsnivå. Det innebar konsekvenser i
verksamheterna
redan
under
2009,
när
anpassningarna påbörjades. Anpassningen har
inneburit:

Efterfrågan på särskilt boende har svängt väldigt
mycket under hela året. Första hälften av året fanns
det tomma platser och sista hälften har det varit
brist på platser. Förvaltningen har därför varit
väldigt flexibel och stängt och öppnat platser efter
behov.

•

Förvaltningen har trots detta haft stora kostnader
för utskrivningsklara på Falu lasarett och dessutom
köpt platser hos externa utförare.

•
•
•
•
•
•

Minskat antal assistenter och ökat antal
enhetschefer.
Minskning av antalet sjuksköterskor.
Samordning av kvälls- och nattpatruller vilket
innebär en minskning av antalet personal.
Minskning av antalet anställda på förvaltningskontoret.
Påbörjad minskning med 44 vårdplatser i
särskilt boende.
Hemtjänsten har ökat antalet timmar med ca
26 000 och antalet kunder med 84 st. Sektionen
har nu 1 280 kunder.
Fortsatt införande av TES och TES mobil som
är ett databaserat planeringsverktyg för att
effektivisera den dagliga planeringen inom
hemtjänsten och för att säkerställa insatserna
och tiden till kunderna.

Mål
• Beläggningsgraden blev 95 % och målet var
98 %.
• Merparten av kunderna som har ett permanent
boende har en arbetsplan/genomförandeplan.
Sektion ordinärt boende
Sektionen har ökat antalet timmar med 28 790 och
antalet kunder med 84 st. Sektionen har nu 1 280
kunder varav HomeMaid, Omsorgshuset och
Svartnäs tillsammans har 285 kunder.

Nyckeltal
Nyckeltal 1 Brukartid av total arbtid. (2008 tre enheter) 2009 samtiliga
Nyckeltal 2 Antal vårddygn
Nyckeltal 3 Nettokostnad per vårddygn

Tjänster, tkr
Hemtjänst
Larmcentral
Matdistribution
Dagverksamhet
Korttidsboende
Särskilt boende
Öppen verksamhet
LSS HSL
Politiken
Resultat

Utfall
182
6
1
4
24
297
1

981
810
670
488
846
652
237
152
759
520 595

2009
Budget
172
6
2
4
22
305
1

410
130
989
646
683
806
788
90
1 221
517 763
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2009
63,21%
183 562
1 622

Avvikelse
-10 571
-680
1 319
158
-2 163
8 154
551
-62
462
-2 832

Utfall
165
5
1
3
31
295
1

075
882
763
660
504
112
201
68
766
505 031

2008
Budget
162
5
2
3
40
286
1

137
046
101
373
174
033
253
136
1 220
501 473

2008
65,33%
181 535
1 626

Avvikelse
-2 938
-836
338
-287
8 670
-9 079
52
68
454
-3 558

Omvårdnadsnämnden

Sektionen arbetar aktivt med att införa TES som
planeringsverktyg vilket innebär en effektivisering
av verksamheten.

EKONOMI
Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på
2,8 mnkr jämfört med beslutad budget. Avvikelsen
beror dels på att personal-kostnaderna överskridit
budget, p.g.a. att hemtjänsttimmarna ökat, dels på
en merkostnad för utskrivningsklara.

MÅL
•

Tid till kund ska öka med 3 %, sektionen nådde
2,6 %.

Investeringar
Förvaltningens investeringsbudget uppgick till
3,6 mnkr. Genomförda investeringar uppgick till
3,5 mnkr, fördelat på reinvesteringar på särskilda
boenden 0,8 mnkr, nya kontorsplatser och utbyte av
kontorsmöbler 0,5 mnkr, nytt konferensrum 123 tkr
och möbler till allmänna utrymmen vid ombyggnad
av Skoghem 104 tkr. Vidare har inköp gjorts av
sängar, madrasser och sängbord för 0,9 mnkr och
ny- och reinvesteringar i datorer för 0,5 mnkr.
Hemtjänsten har fortsatt investera i nyckelskåp för
0,6 mnkr.

Larm
1 340 kunder har trygghetslarm. Larmcentralen har
under 2009 tagit emot ca 81 000 larm. Det innebär
ökning med ca 27 000 larm jämfört med 2008.
Dag- och kvällspatrullen har åkt på 5 182 larm
under 2009, vilket innebär i snitt 14 larm per
dag/kväll. Beslut har tagits att dag och
kvällspatrullen ska upphöra och att larmen ska
besvaras av respektive hemtjänstgrupp. Detta för att
få bättre kontinuitet och kortare inställelsetid till
kund.

MEDARBETARE

Matdistribution
Antalet kunder som har matdistribution är 270 st.
Möjlighet finns att välja mellan två rätter.
Dagverksamhet
Dagverksamheter finns i Grycksbo, Korsnäs samt
på Smedjan och på Lustigknopp. Antalet besök är
ungefär detsamma som tidigare år, ca 7 400.

Totalt ca 15 000 utbildningstimmar har genomförts
för chefer och anställda för att höja kompetensnivån
inom respektive verksamhetsområde. De största
utbildningsområdena har varit brandskydd,
förflyttningsteknik, olika datautbildningar, demens,
inkontinens, kost, dokumentation, personlig
utveckling och några stora föreläsningar.

Öppen Verksamhet
Under 2009 hade Träffpunkterna 11 873 besök. Det
är en ökning med 3 373 besök jämfört med 2008.
Målet att öka med 10 % är nått med råge.

44 stycken tillsvidareanställda vårdbiträden går via
Yrkesakademin, omvårdnadsprogrammet. Tre
enhetschefer går Högskolans utbildningsprogram
för chefer. Dessutom genomför förvaltningen en
ettårig utbildning för alla enhetschefer.

Kommunfixaren har gjort 53 kundbesök/månad
vilket är en ökning med tio besök/månad jämfört
med 2008.

Planeringsdagar genomförs i alla verksamheter.
Personalnyckeltal

2009

2008

Sektion bistånd, kvalitet och utveckling

Årsarbetare

961

1047

Sektionen har i uppdrag att dels ansvara för att
enskilda får framställningar om bistånd enligt
Socialtjänstlagen prövade och beslutade, dels
ansvara för att säkerställa de egenskaper och
kvaliteter som verksamheten ska ha för att
tillgodose enskilda eller gruppers behov i enlighet
med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen
och omvårdnadsnämndens målsättningar.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män

7,2
3.2

7.9
3,7

Dito kvinnor
Medelålder

7,5
46

8,2
46

Sektionen arbetar med följande projekt, kost och
nutrition, demens, det sociala innehållet och en
utvecklad rehabilitering.

Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år
20-29 30-39

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

1

Från den 1 januari, 2009 ingår omvårdnadsförvaltningens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och IT-enheten i sektionens verksamhetsområde.
50

154

207

40-49

50-59

60-

266

318

154

Omvårdnadsnämnden

Nämnden har
medarbetarna:
•
•

antagit

följande

mål

för

60 % av personalen ska ha kompetens
motsvarande gymnasiets omvårdnadsprogram
2010, resultatet 2009 blev 48 %.
Sjukfrånvaron skulle minska med 10
procentenheter, vilket har uppnåtts.

UTVECKLING/FRAMTID
Nämnden ser följande utveckling och framtid
inom kommande år:
•

Omvårdnadsförvaltningens
utvecklas.

•

Brukar- och anhörigenkäter, både interna och
externa, ska genomföras årligen för att
kvalitetssäkra förvaltningens mål.

•

Enheterna får betalt efter utförd
tjänsttimme och efter belagd plats.

•

Utvecklingen med hjälp av olika datastöd skall
drivas vidare.

•

Öka andelen personal med treårig omvårdnadsutbildning.

•

Särskilt boende ska arbeta flexibelt mellan
korttidsplatser – permanent boende, demens –
hög omvårdnad samt öppna och stänga platser
utifrån kundernas behov.

•

Förvaltningen skall arbeta vidare med vård och
omsorgscollege för regionen Falun/ Borlänge/
Säter.

•

En strategisk ”Boendeplan för äldre 2010 2030” skall utarbetas.

•

Samarbetet mellan Falun – Borlänge skall öka.

varumärke

ska

hem-
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SOCIALNÄMNDEN
NÄMNDENS UPPDRAG

MEDARBETARE

Socialnämnden skall leda, planlägga, samordna och
utveckla socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård, kommunal familjerådgivning, omsorg om de
psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Socialnämnden skall pröva tillstånd för och utöva tillsyn
av serveringsärenden enligt Alkohollagen och
kommunens riktlinjer. Socialnämndens utskottet
beslutar i enskilda ärenden enligt Socialtjänstlagen,
Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård
av missbrukare (LVM) samt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom tar utskottet beslut i vissa ärenden av principiell
betydelse. Sociala utskottet beslutar även i donationsärenden.

Nedan redovisas nyckeltalen för personalen inom
hela nämnden:
Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

673,2

671,5

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män

5,7
4,0

6,8

Dito kvinnor
Medelålder

6,2
43,7

43,0

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

LSS-SEKTIONEN

EKONOMI

Viktiga händelser

Socialnämndens budget 2009 var 445 mnkr, utfallet
blev 465 mnkr vilket är ett överskridande med
– 19,9 mnkr. Avvikelser mot budget:

Boendestöd LSS har tillförts sektionen från Vuxensektionen. En ny gruppbostad med 5 platser vid
Slätta centrum har startat. Det har genomförts en
granskning av Carema Orkidén AB:s enheter i
kommunen. Sektionens personalpool har avvecklats, arbetsuppgifterna har överförts till vikarieförmedlingen. Den dagliga verksamheten finns idag
utspridd på 12 platser och ett intensivt arbete har
genomförts för att skapa en större enhet för att kunna erbjuda brukare ett mer varierat innehåll. Sektionen har inbjudit till samverkan med landstinget
och intresseorganisationerna vid tre tillfällen under
året. Utbildning och införande av PA-systemet PSsjälvservice har genomförts i alla verksamheter.

Barn-och familjesektionen
Vuxensektionen
LSS-sektionen
Socialnämnd
Förvaltningsgemensamt

-3,3 mnkr
-15,3 mnkr
-3,8 mnkr
+0,3 mnkr
+2,1 mnkr

Avvikelserna kommenteras under respektive sektion.

Verksamhet
Det har skett en omfattande ökning av beslut om
bostad med särskild service under året och främst
Tjänster, tkr
Politisk verksamhet
Boende m särskild service, LSS
Personlig assistans
Daglig verksamhet
Externa placeringar LSS
Övriga insatser enl LSS
HVB-hem barn och unga
Familjehem
Öppna insatser barn och unga
Institutionsvård vuxna
Ekonomiskt bistånd
Kommunal psykiatri
Öppna insatser vuxna
Familjerätt och familjerådgivning
Utredningar och insatser
Gemensamma kostnader
Övriga kostnader
Ofördelade kostnader och intäkter
Resultat

Utfall
1 066
89 936
53 770
20 321
6 386
21 396
22 558
18 458
14 862
14 663
77 852
31 268
3 649
4 607
23 782
52 395
7 554
487
465 010

2009
Budget
Avvikelse
1 404
338
91 484
1 548
43 584
-10 186
21 345
1 024
6 584
198
21 424
28
20 979
-1 579
14 591
-3 867
16 571
1 709
10 700
-3 963
63 047
-14 805
34 142
2 874
4 215
566
4 523
-84
23 214
-568
56 765
4 370
10 493
2 939
0
-487
445 065
-19 945

52

Utfall
1 069
81 570
45 971
26 980
8 683
19 346
20 587
15 208
16 770
15 249
67 406
28 281
4 093
4 765
23 784
43 596
11 545
-521
434 382

2008
Budget
Avvikelse
5 298
4 229
82274
704
43 528
-2 443
20 629
-6 351
4 138
-4 545
21117
1 771
20 457
-130
14 101
-1 107
18 035
1 265
10 692
-4 557
58 801
-8 605
25 220
-3 061
3 798
-295
5 106
341
24 666
882
46 116
2 520
11 549
4
0
521
415 525
-18 857

Socialnämnden

av behovet av servicebostad för personer med autismspektra diagnoser. Behovet av gruppbostad
minskar något men det kan variera över tid.

valtningen och sex medarbetare har fått tjänster vid
vikarieförmedlingen. Samtliga enhetschefer kommer under 2009-2010 att ha handledning/chefsutveckling av St Lukas stiftelsen. Genom
centrala medel har sex assistansgrupper genomgått
en femdagars utbildning genom Svartnäsgården.
Antalet årsarbetare har minskat och det är en följd
av att Carema Orkidén AB har tagit över driften av
fem enheter. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden
har under året minskat från 7,64 % till 6,26 % och
ett aktivt samarbete mellan enhetschefer, personalkonsulter och företagshälsovården har gjort att ett
ökat antal personer återgått i tjänst. Åldersstrukturen påvisar inget omedelbart behov av rekrytering
under det kommande åren. Medelåldern ligger på
42 år och har bara förändrats marginellt under
2009.

Det finns ett påtagligt ökat behov av daglig verksamhet som omfattar såväl fast verksamhet inom
ramen för traditionell daglig verksamhet samt en
mer utåtriktad och individuellt anpassad daglig
verksamhet.
Antalet kontaktpersoner har ökat under året. Antalet
assistansärenden har ökat med netto tio ärenden
under 2009. Det har skett en tydlig förändring av
fördelningen mellan kommunala och externa utförare. Andelen externa utförare har ökat från 53 %
till 59 % av det totala antalet ärenden.

Ekonomi
Tjän ste r (Avvike ls e i tk r)
Bo end e enl LSS
Pe rsonlig assistans
Dag lig verksa mh et
Övriga insa tser L SS
Övrigt
Res ulta t

20 09
1 548
-1 0 186
1 024

2 008
70 4
-2 44 3
-6 35 1

28
3 829

2 43 5
70 2

-3 757

-5 65 5

Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

467,5

475,6

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män

6,3
4,7

7,6

Dito kvinnor
Medelålder

6,7
41,9

41,2

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

LSS-sektionens budget 2009 var 204,9 mnkr och
utfallet blev 208,7 mnkr, avvikelse –3,8 mnkr. Under året har det gjorts systematisk uppföljning av
verksamhet och ekonomi ur samtliga perspektiv.
Sektionen har haft mycket höga övertidskostnader.
Under 2009 har arbetats aktivt för att får ner övertiden och kostnaderna har minskat med 43 %. Övertidskostnaderna är högst inom personlig assistans,
71 % av totalkostnaderna. Boende enligt LSS visar
ett överskott på 1,5 mnkr och det beror på att en
gruppbostad startade sent på året. Daglig verksamhet visar ett överskott på 1,0 mnkr. Personlig assistans visar ett underskott på 10,2 mnkr för 2009.
Sektionen har arbetat aktivt med att ansöka om fler
timmar för personlig assistans då det i många fall
har utförts mer timmar än vad som beslutats från
Försäkringskassan. Långa handläggningstider på
Försäkringskassan gör att det finns många ärenden
som väntar på beslut om utökad tid. Regeringsrätten fastslog under året att kommunerna är skyldiga
att betala sjuklöner för externa utförares sjukskrivna personliga assistenter vilket har medfört en kostnad för kommunen på ca 0,8 mnkr.

Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år
20-29 30-39
0

79

146

40-49

50-59

60-

117

101

39

Utveckling/framtid
LSS-handläggarna och handläggaren av uppdragstagarna tillförs sektionen den 1 januari och placeras
direkt under sektionschefen. Ny servicebostad med
åtta platser för personer med diagnos Aspbergers
syndrom öppnar den 1 februari vid Tingsvägen 33 i
Gruvriset. Den nya dagliga verksamheten kommer
att starta under maj/juni i Järlindens gamla skola.
Personlig assistans kommer att öka men i vilken
omfattning är idag svårt att säga. Det är rimligt att
anta cirka tio nya ärenden per år. Vi ser en tendens
till ökade kommunala kostnader i nya ärenden på
grund av en hårdare bedömning från Försäkringskassan för utbetalning av LASS - ersättning. Det
finns även en tydlig tendens att flera brukare väljer
externa utförare. Bland kommande brukare finns
flera med svåra funktionshinder och omfattande
behov. Personalen har i dag inte tillräcklig kompetens för att kunna ge stöd och service till den gruppen utan kommer att behöva både utbildning och
handledning. Under våren 2010 kommer propositionen som ska ligga till grund för den nya LSS lagstiftningen som antas träda ikraft 2011. Innan
lagförslaget presenteras är det svårt att bedöma vad

Medarbetare
Sektionen har avvecklat poolen med 17 medarbetare, tagit emot 13 personer som valt att inte fortsätta
sin anställning inom Carema Orkidén AB samt 16
personer som blivit övertaliga i samband med att
brukare med assistans valt en extern utförare. Samtliga personer har erbjudits andra tjänster inom för53

Socialnämnden

den nya lagstiftningen kommer att innebära för den
kommunala verksamheten.

BARN- OCH FAMILJESEKTIONEN

tionen har under några år arbetat med att implementera BBIC, ett dokumentations- och uppföljningssystem. Under år 2009 har sektionen beviljats ordinarie licens av socialstyrelsen.

Viktiga händelser

Ekonomi

Sektionen har haft en kraftig behovsökning när det
gäller anmälningar kring barn som far illa. Behovsökningen leder i sin tur till behov av fler insatser
och fler barn/ungdomar som behöver vårdas utanför
hemmet. För att klara de lagstadgade kraven gällande utredningstider har personal från bemanningsföretag anlitats för att göra barnavårdutredningar. Orsaken till det ökande antalet anmälningar
beror bland annat på ökade samhälleliga förväntningar och ambitioner på barn och ungdomsvården.
Lagstiftningen och krav på utveckling gällande
barnavården har kontinuerligt skärpts. Man kan
samtidigt inte utesluta att en del av behovsökningen
har orsakats av att fler barn och unga far illa och
behöver samhällsinsatser. Falun har tillsammans
med några av länets kommuner startat en gemensam social jour. Huvudman för verksamheten är
Borlänge kommun.

Sektionens utfall är 77,9 mnkr. Det är en avvikelse
med -3,3 mnkr. Underskottet finns på HVB-vård
för barn och unga 1,6 mnkr och det beror på ökat
antal vårddygn. HVB står för Hem för vård och
boende. Familjehem visar på underskott 3,8 mnkr
och det är också orsakat av behovsökning av antalet
vårddygn. Personalkostnader visar på ett överskott
och det beror framförallt på att det varit svårt att
rekrytera personal och besparing i form av vakanshållning inom förebyggande enheten.

Verksamhet

Medarbetare

Nya målgrupper som tillkommit i sociallagstiftningen och i samhället under senare år är t.ex. ensamkommande flyktingbarn, unga som utsätts för
hedersrelaterat våld, unga brottsoffer m.fl. Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla bra stödinsatser för dessa grupper. Under 2009 ansökte socialnämnden om tvångsvård för barn och ungdomar i
17 ärenden, vilket är en hög siffra och det har krävt
stora personalresurser. Två enheter, familjebehandlare och intensivstödjare har slagits ihop till en
enhet som framförallt arbetar med miljöterapeutiskt
arbete, förändringsinriktade samtal och ett intensivt
stöd till ungdomar. Enheten har arbetat i 50 familjer
och 18 ungdomar har fått intensivstöd. På Ungdomsviva har den största målgruppen varit ungdomar mellan 15 – 18 år som använder främst alkohol
och hasch, men även blandar olika preparat. Barn
och ungdomssektionen har ett stort behov av att
rekrytera vanliga vuxna personer som är villiga att
ta på sig olika uppdrag som till exempel familjehem
eller kontaktperson och det behövs också olika
praktikplatser till unga som är dömda till ungdomstjänst. Svårigheten att rekrytera innebär att det leder
till en kösituation för unga som är i behov av insatser. En medarbetare i sektionen har utbildats för att
få specialkunskaper när det gäller ungdomar som är
utsatta för hedersrelaterat våld. Medarbetaren ingår
i en spetskompetensgrupp på Länsstyrelsen. Under
slutet av året kom nya allmänna råd för socialtjänstens arbete med våldsutsatta barn. Barnens behov
måste uppmärksammas mer av socialtjänsten. Sek-

Samtliga medarbetare har fått någon form av individuell fortbildningsinsats beroende på arbetsområde och behov. Alla medarbetare erbjuds regelbunden extern handledning. Det är svårt att rekrytera
erfarna socionomer till vissa enheter och vikarier
till korta vakanser. Bemanningsföretag har därför
anlitats för att klara arbetstoppar.

Tjän ste r (Avvikels e i tkr)
HVB-he m
Familjeh em
Öppna insa tser
Utredningar och insatser
Övrigt
Resulta t

20 09

2 008

-1 579
-3 866
1 710
52
377
-3 306

-13 0
-1 107
1 26 5
-13 2
1 59 3
1 48 9

Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

67,2

64,5

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män

3,8
2,2

3,4

Dito kvinnor

4,3

Medelålder

43,5

43,8

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid
Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år
20-29 30-39
11

20

40-49

50-59

12

23

608

Utveckling/framtid
Regeringen har i olika lagar och utredningar tryckt
på betydelsen av snabbare insatser för brottsaktiva
barn/unga. Stödcentrum för medling och unga
brottsutsatta kommer att starta under början av
2010. Det ökade antalet tvångsomhändertaganden
av barn och lågkonjunkturen kommer sannolikt att
medföra ökade vårdkostnader för socialnämnden
54
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även under kommande år. Det är viktigt att fortsätta
satsa på ”hemmaplanslösningar” för att i möjligaste
mån undvika dyrbara externa placeringar. Satsningen på en familjecentral är en sådan positiv åtgärd.
Regeringen har i en utredning föreslagit att bestämmelserna som rör barn i socialtjänstlagen och
samtliga bestämmelser i lagen om vård av unga ska
föras samman i en särskild lag (lagen om skydd och
stöd för barn och unga, LBU). Förslaget stärker
barnperspektivet och sätter barn och ungas behov i
centrum. Bland annat föreslås nya tidsangivelser,
krav på tätare uppföljning och särskilda socialsekreterare för placerade barn. Om förslagen antas
kommer personalförstärkningar att bli nödvändiga.
Barn- och ungdomssektionen har under de senaste
åren alltmer börjat samverka med andra kommuner
i länet inom vissa arbetsområden, t ex gemensam
jour, barnahus och adoptionsutbildning. Svårigheten att rekrytera olika praktikplatser aktualiserar
frågan om kommunen skall överväga att på något
sätt samordna detta uppdrag.

VUXENSEKTIONEN

Kostnaden för ekonomiskt bistånd blev 68,7 mnkr,
avvikelse mot budget -15,8 mnkr och en ökning
med 10,7 mnkr jämfört med 2008. Institutionsvård
för missbrukare uppgick till 14,8 mnkr, en budgetavvikelse -3,9 mnkr.

Medarbetare
Införandeprojektet av de Nationella riktlinjerna
inom missbruks- och beroendeområdet omfattar
kompetensutvecklingssatsningar. Under året har
även medarbetare inom sektionen deltagit i den
kompetensutveckling som erbjudits i samarbete
med Högskolan inom kvinnofridsområdet.
Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

112,9

106,9

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män

5,1
2,8

6,0

Dito kvinnor

5,7

Medelålder

49,0

48,6

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

Viktiga händelser
De ekonomiska förutsättningarna inför 2009 var
sämre än på mycket länge. Reglerna för sjuk- och
arbetslöshetsersättningarna har skärpts och förändrats. Kostnaden för det ekonomiska biståndet fortsatte att stiga och antalet biståndshushåll ökade.
Alkoholkonsumtionen är fortfarande hög vilket
påverkat behovet av och efterfrågan på behandlings- och stödinsatser inom missbruksområdet.
Egen öppenvårdsbehandling som alternativ till institutionsvård startade under våren. För psykiskt
funktionshindrade ställs krav på individuellt utformade insatser vilket ställer ökande krav på kommunens insatser. Mot slutet av året kom en lagändring
om individuella planer i Socialtjänstlagen (SoL
respektive Hälso- och sjukvårdslagen HSL) vilket
ytterligare skärper kravet om samverkan mellan
huvudmännen. Inom kvinnofridsområdet kom Allmänt Råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen
som tydligt betonar socialtjänstens myndighetsutövande funktion.

Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år

Institutio nsvård vuxna
Ekonomiskt bistånd
Kommunal psykiatri
Öppna insa tser
Utredningar och insatser
Övrigt
Resulta t

20 09

2 008

-3 963
-1 4 805
2 874
566
-695
701
-1 5 322

-4 557
-8 605
-3 060
-29 5
1 01 4
-2 537
-18 04 0
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20

Utveckling/framtid
En målsättning är att unga vuxna så långt som möjligt erbjuds andra försörjningsalternativ än ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet. Det påbörjade arbetet inom kommunala psykiatrin med att minska
antalet platser inom särskilt boende och istället
erbjuda boendestöd i ordinärt boende fortsätter.
Behov finns av att utveckla samverkan med omvårdnadsförvaltningen för att kunna erbjuda ett
antal personer med långvariga och i takt med stigande ålder alltmer omfattande stödbehov. Metodutveckling i samarbete med landstinget inom psykiatriområdet till följd av den kompetensutveckling
som sker om Case management under 2010. Beslutet om stödboende för kvinnor kommer att verkställas under 2010. Dagverksamhet för kvinnor med
samsjuklighetsproblematik saknas helt idag och får
därför anses utgöra ett utvecklingsområde.

Ekonomi
Tjän ste r (Avvikels e i tkr)

20-29

Utvecklingsprojekt
Implementeringsprojektet av de Nationella riktlinjerna - Falun skall tillsammans med fem kommuner i länet samt landstingets psykiatri och pri-
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märvård utveckla verksamheterna enligt riktlinjerna.

NYCKELTAL

Brobyggetprojektet - Landstingets primärvård och
öppenvårdspsykiatri har beviljats medel ur den s.k.
”sjukvårdsmiljarden” för att utveckla arbetsmetoder
inom respektive verksamhet för tidig upptäckt av
risk-/missbruk.

LSS-sektionen

2009

2008

139
82
160
190
177

129
68
137
153
158

Barn – och familjesektionen
Anmälningar
Vårddygn externa HVB-hem

1 402
5 924

940
5 034

Vuxensektionen
Biståndshushåll
Placeringar i inst.vård
Vårddygn extern inst.vård

1 763
97
8 402

1 624
101
12 487

Personer m. beviljad assistans
varav externa
Grupp-/serviceboende för vuxna
Daglig verksamhet
Kontaktperson

UU Ung utveckling – AIK-projekt i samarbete
med försörjningsenheterna. Unga vuxna som är i
behov av arbetsrehabiliterande stödinsatser deltar i
ett 12 v program.
RPC- Rehabpraktikcenter - Socialförvaltningen
har tillsammans med AIK beviljats projektmedel
från Finsam för att utveckla arbetsmetoder för personer som en längre tid stått utanför arbetsmarknaden och har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig
inkomst.
NU-projektet - Vid införandet av den nya lagstiftningen ”tvång i öppenvård” delade staten ut projektmedel till kommunerna med syfte att tillsammans med landstingspsykiatrin utveckla verksamheterna för att möta den nya målgruppens behov.
Case managementsprojektet - Landstinget har
tillsammans med kommunerna i länet beviljats
kompetensutvecklingsmedel med syfte att utbilda
baspersonalen i case management. Utbildningen
syftar till att utveckla samverkansmetoder med
klienten i centrum.
Projekt mansmottagning - Socialförvaltningen
har beviljats medel för att tillsammans med Borlänge kommun utveckla verksamhet för män som
slår.
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TRAFIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN
NÄMNDENS UPPDRAG

VERKSAMHET

Nämnden ska stödja och styra verksamheten inom
förvaltningen så att kommunens folkhälsomål ger
tydliga avtryck i det praktiska arbetet. En kommunal nollvision på trafikområdet ska kombineras med
ett genomtänkt miljöarbete och en ambition att
utforma, tillhandahålla och vårda fritidsanläggningar, parker och torg så att kunderna känner trygghet
och trivsel. Det lokala föreningslivet ska stödjas för
att uppnå en mångfald av fritidsverksamheter och
rekreation. I kravet på hög funktionalitet ingår även
den estetiska dimensionen. Trafik- och fritidsnämnden har formulerat följande uppdrag till sin förvaltning:

Efterfrågan ökar inom förvaltningens alla tjänsteområden. Inom färdtjänsten har antalet resor ökat
något under året medan personer med utfärdade
tillstånd har minskat.

•

Trafik- och fritidsförvaltningen skapar och
förvaltar gator, parker och anläggningar för fritid och rekreation.

•

Förvaltningen skapar vidare förutsättningar för
föreningslivet.

•

Förvaltningen ansvarar dessutom för färdtjänstfrågor och handhar hanteringen av kollektivtrafiken.

Inom gatans verksamhet har ett utvecklingsprogram
arbetats fram tillsammans med driftentreprenören
för både vinter- och sommarväghållning, vilket ger
kostnadseffektivare åtgärder.
Falu Kommun samarbetar med Borlänge Kommun
och Vägverket angående Hastighetsplan för tätorterna och Vägverkets vägar i kommunerna. I maj
anordnade förvaltningen en parkeringsvaktskonferens för kommunerna i norra Sverige. Bolaget FaluP bildades tillsammans med Parkera i Falun ekonomisk förening, där de större fastighetsägarna i
Falu tätort ingår.
Falun Kommun och Borlänge Kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam föreskrift i
samband med ledning och grävning i kommunens
gator. Förvaltningen har tillsammans med Stadskansliet påbörjat revideringen av kommunens ordningsföreskrifter. Tillgänglighetsinventering är
påbörjad tillsammans med Stadsbyggnadskontoret.
Förvaltningen arrangerade Gatukontorsdagarna i
maj.

VIKTIGA HÄNDELSER
•

Ombyggnation av Fisktorget

•

Slutförande
Gruvgatan

•

Hastighetsplan för Falu tätort ute på remiss hos
allmänheten

•

Campingen på Lugnet har arrenderats ut

•

Vintercyklisten

av

ombyggnation

Myntgatan-

Ett första verksamhetsår med Visitors center har lett
till ökat fokus på nya kundgrupper och flera nya
verksamhetsaktörer på Lugnet. Flera större evenemang har genomförts på Lugnet med goda resultat
såsom Världscup- och SM-tävlingar, mässor, större
konferenser och artistgalor.
Campingen har övergått till extern privat arrendator
den 1 juni 2009. En nybildad förening, Falu
Freeride Klubb har bildats och startat upp verksam-

Nyckeltal
Besök Lugnets simhall
Besök Slättabadet
Besök Bjursåsbadet
Förenings bidrag (tkr)
Väghållning per m 2 och år (kr)
Väghållning per inv och år (kr)
Parkverksamhet per inv och år (kr)
Underhålls beläggning av asfaltsbelagd yta i procent av total yta (mål 3%)

Tjänster, tkr
Trafik- & Fritidsnämnd
Campinganläggning
Gata & Trafik
Park
Föreningsstöd & Folkhälsa
Idrottsanläggningar Lugnet
Idrott- och Fritidsanläggningar övriga
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Resultat

Utfall
874
-615
70 891
17 767
10 424
43 790
13 877
8 906
38 467
204 381

2009
Budget
878
-1 189
65 645
18 441
9 728
39 583
12 207
8 603
41 518
195 414
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2009
95
27
13
8

212
750
500
054
30,1
1 057
307
2,7

Avvikelse
4
-574
-5 246
674
-696
-4 207
-1 670
-303
3 051
-8 967

Utfall
937
-1 478
64 222
14 293
10 762
39 145
12 787
8 364
40 857
189 889

2008
Budget
887
-1 260
66 060
17 675
9 689
32 777
11 530
8 605
40 703
186 666

2008
87
26
12
8

221
950
500
202
26,3
929
247
1,5

Avvikelse
-50
218
1 838
3 382
-1 073
-6 368
-1 257
241
-154
-3 223

Trafik- och Fritidsnämnden

het i slalombacken på Lugnet. Arbetet med att hålla
planeringssamtal med föreningar verksamma på
Lugnet har påbörjats vilket lett till bättre underlag
för gjorda och kommande investeringar och verksamhet. En informatör med tydlig inriktning mot
marknadsföring och destinationsutveckling har
anställts.

hållskostnader för hela Lugnetanläggningen samt
ökade kapitalkostnader för Källvikens skidanläggning.
Energikostnaderna har överstigit budget både för
gatubelysningen och idrottsanläggningar.
Färdtjänst visar 0,3 mnkr minus p.g.a. ökade kostnader för resande. Kollektivtrafiken visar ett resultat som ligger bättre än budget vilket förklaras av
att resandet ökat inom tätortstrafiken samt indexreglering av avtalet.

Antalet badbesökare på Lugnet uppgick under året
till över 95 000 personer, vilket är en ökning med
9 % jämfört med föregående år. Slättabadet ökade
med 3 % till nästan 28 000 besökare och Bjursåsbadet ökade med 8 %.

Investeringar

Kvalitetsarbetet ”Utmärkt Förening” har mottagits
positivt av kommunens föreningar och hela 25 föreningar har påbörjat kvalitetsarbetet, sex föreningar nådde målet med certifiering och kan kalla sig
”Utmärkt Förening”. Temagruppen "Fysisk aktivitet och goda matvanor" representeras från Falun av
Trafik- och Fritidsförvaltningen i det nationella och
internationella nätverket Healthy Cities. Här finns
direkta kopplingar till Folkhälsoinstitutet, vilket
medför stöd i det lokala arbetet med metoder, målgrupper, exempel på projekt och satsningar både
nationellt och internationellt.

Som ett led i genomförandet av Kollektivplan 2001,
har busshållsplatser i Slätta/Herrhagen tillgänglighetsförbättrats. Nya gång- och cykelvägar har
byggts längs med Nybrogatan, Karlslund och Kopparvägen.
Fisktorget byggs om i samverkan med fastighetsägarna och i samband med ombyggnationen av
Falangallerian rustades Kristinebron för att klara
ökad belastning. Även kajerna utanför folkets Hus
båda sidor har rustats.
Nya parkanläggningar har tillkommit och lekplatser
har utvecklats vid Tisken, Kålgården, Hästtorgsparken och Hagaparken m.fl.

Under senhösten startade cykelutmaningen vintercyklisten. Tanken med projektet var att få personer
som tidigare inte cyklat regelbundet vintertid att
testa vintercykling under fyra månader. Intresset
har varit stort och satsningen bygger på resultat från
en resvaneundersökning och en attitydundersökning
om resor och trafik som genomfördes bland
slumpmässigt utvalda invånare 2008.

Omfattande renoveringar och reparationer har genomförts på Lugnet däribland gamla entrén till
sporthallen och högspänningsställverk.
Förvaltningen har i samarbete med IFK Falu alpin
utökat Källviksbacken med pistmaskin och renoverat ankarliften.
Totalt uppgick förvaltningens investeringar till
36,2 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än årets budget
på 37,9 mnkr samt godkända överföringar från tidigare år på 5,8 mnkr.

EKONOMI
Trafik- och fritidsnämndens budget var 195,4 mnkr,
utfallet blev 204,4 mnkr vilket innebär ett överskridande med 9 mnkr.

Inom utvecklingsområdena uppgick budgeten till
32,7 mnkr, medan utfallet uppgick till 23,6 mnkr.
Avvikelsen beror bl.a. på att projekt som Myran
och Runns norra strand fortfarande väntar på beslut
för genomförande.

De största avvikelserna inom Gata & Trafik förklaras av att intäkterna har minskat p.g.a. ett uppsagt
nyttjanderättsavtal, att kostnaderna för vinterväghållningen har överskridit budget samt ökade kapitalkostnader. Det har prioriterats att nå beläggningsmålet för att minimera ytterligare värdeförlust
i gatuanläggningar. Park redovisade lägre kostnader
för isbanor samt färre insatser inom parkområde
Söder.

MEDARBETARE
Under året har förvaltningens medarbetarundersökning ”Medarbetarstjärnan” genomförts vid två tillfällen med uppföljande resultatbearbetning på arbetsplatsträffar. Glädjande är att NMI-index ökar.
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att uppgradera och implementera rutiner och arbetssätt inom
Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Inom tjänsten föreningsstöd och folkhälsa redovisas
även evenemang och avvikelsen mot budget avser
lägre intäkter än planerat för uthyrning av inventarier.
Avvikelsen inom fritidsanläggningar förklaras huvudsakligen av lägre hyresintäkter från Lugnetgymnasiet, ökade personalkostnader, ökade kostnader för snöproduktion, övriga drifts- och under-

I antalet årsarbetare 2009 ingår projektet Dala
Sports Academy med 4,1 årsarbetare. I siffran för
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Trafik- och Fritidsnämnden

årsarbetare 2007 ingår arbetsmarknadsåtgärden
”plusjobbare”.

av kvalitet och inriktning. Underhållsbehoven är
stora och ekonomiskt omfattande. Ombyggnation
och förnyelse är nödvändig för att behålla och öka
besöksfrekvensen på anläggningen. Framförallt är
det ishall och simhall som snabbt närmar sig slutet
på sin tekniska livslängd och måste inom de närmaste åren totalrenoveras.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare år
och det är den minskade sjukfrånvaron för kvinnor
som står för förbättringen. Förvaltningen fokuserar
på förebyggande insatser för att ytterligare öka
frisknärvaron. En friskvårdsplan med fokus på fysisk aktivitet har antagits av förvaltningsledningen,
i vilken bl.a. samtliga medarbetare deltog i en föreläsning om fysisk aktivitet.
Personalnyckeltal

2009

2008

2007

Årsarbetare

93,6

92,4

105,9

Sjukfrånvaro i procent av
arbetstid*

2,5

3,0

5,1

Dito män

2,3

2,3

5,0

Dito kvinnor

2,8

4,2

5,3

Medelålder

47,1

46,7

47,1

Vår samverkan med övriga aktörer på Lugnet ska
utvecklas och vi skall lägga mera fokus på marknadsföring och paketering av tjänster och erbjudanden. I fortsatt dialog med föreningslivet och näringsliv vill vi utveckla anläggningar som står rustade för framtidens behov.
Förvaltningen har ett uppdrag att, tillsammans med
skateboardföreningen, anlägga en skateboardanläggning/park.
Slättaintraprenaden fortsätter att utvecklas med ny
utrustning och nya ytor för att kunna erbjuda nya
verksamheter till nya kundgrupper. För att ytterligare öka utnyttjandet av anläggningarna planeras
ökad marknadsföring gentemot privatpersoner och
företag.

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid
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Folkhälsoarbetet inom området fysisk aktivitet riktar insatser mot nya målgrupper, t.ex. styrketräning
för styrketräningsovana seniorer, via olika aktörer i
samverkan. Trafik- och Fritidsförvaltningen har en
samordnande och coachande roll.

UTVECKLING/FRAMTID
Varje år tillförs förvaltningen nya och mer resurskrävande ytor att sköta. De anläggningar vi har idag
är i stort behov av upprustning för att klara kvalitetskrav och bibehållna anläggningsvärden. För att
kunna effektivisera drift och underhållsarbetet undersöks nya samverksansformer och längre entreprenadkontrakt.

Arbetet med utveckling av vår webb och vårt intranät fortsätter under 2010.
Dala Sports Academy fortsätter att utvecklas till ett
nationellt center för innovationer, entreprenörskap
och affärsutveckling inom idrott och hälsa.
Ett omfattande besparingsarbete har påbörjats under
2009 där vi förväntas se effekterna av detta under
2010 och 2011.

Med anledning av nya EU-bestämmelser och i syfte
att energispara kommer en översyn av gatubelysningen att göras. Fortsatt beläggning med miljöasfalt kommer att utföras.

En stor konsekvens för förvaltningen är principen
för hur nämnden fråntagits tidigare tilldelad ram för
kapitaltjänstkostnader. Eftersom beslutade investeringar är utförda och dessa inte kan rationaliseras
innebär det dubbel besparing för förvaltningen.

Utvecklingsprojektet ”Resecentrum” kommer att
påbörjas och utifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram kommer projektering och byggande
av Slättaskogen att påbörjas.

Ännu hårdare arbete med tydlig ekonomisk styrning och uppföljning kommer att ske där stor vikt
läggs på åtgärdsplaner vid eventuella budgetavvikelser. Framtida investeringar kommer att byggas på väl genomarbetade kalkyler. Inom de verksamheter som möjliggör intäkter ska vi utveckla vår
affärsmässighet. En ökad marknadsföring och paketering av tjänster förväntas ge stigande intäkter.

Stor vikt kommer att läggas på att leverera de lokala trafikföreskrifterna till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter. Färdigställande av bullersaneringsprogrammet samt deltagande i arbetet med
trafikstrategin kommer att vara viktiga insatser
under nästa år.
Hastighetsplanen ska antas och genomförandet
samordnas med Borlänge Kommun. Under 2010
ska parkeringsverksamheten övertas av Falu-P AB.
Med ny organisation fortsätter verksamheten på
Lugnet att utvecklas och anpassas till dagens behov
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SERVICENÄMNDEN
NÄMNDENS UPPDRAG

VERKSAMHET
• I början på året införde kommunförrådet elektroniska beställningsrutiner för sina kunder.
Rutinerna är ännu under implementering, men
ett delresultat i form av förbättrat underlag för
expediering av inkomna beställningar kan redan konstateras.
• Måltidsservice har under 2009 breddat sitt utbud till att omfatta två rätter. Samtidigt har
förberetts för återgång till leverans av huvudkomponent och sås fr.o.m. 2010. Förändringen
innebär att omvårdnadsförvaltningen svarar för
slutberedningen. Samtidigt som utbudet breddats inom måltidsservice, har en omfattande
neddragning av bemanningen genomförts
p.g.a. minskat elevunderlag i skolmåltiderna
och allmän anpassning till 2008 års kostnadsnivå.
• Skolförvaltningen har begärt omförhandling av
samtliga lokalvårdsavtal i syfte att radikalt reducera sina kostnader för denna tjänst. Ett nytt
samlat avtal har arbetats fram mellan parterna
som innebär en lägre intäkt. Inom ramen för
överenskommelsen återfinns även fr.o.m den 1
september 2009 f.d. Svärdsjö skoldistrikt som
tillkommande städobjekt.
• Fr.o.m. mars 2009 sköter kommunservice på
uppdrag från ekonomikontoret kommunens
samtliga fordon, vilket innebär avrop och administration av fordon, månatlig tvätt och skadekontroll. Samordningen syftar till att minska
kommunens kostnader för fordonsparken. Vid
utgången av 2009 rådde osäkerhet om verksamhetens fortsättning.

Servicenämnden har under året haft att som intern
utförarorganisation utföra följande arbetsuppgifter;
•
•
•
•
•
•
•

Produktion av måltider till pensionärer, barn
och skolungdom
Lokalvård och verksamhetsservice
Fordonshantering och transporttjänster
Förråds- och varudistribution, post- och reprotjänster
Arbetsträning och därmed sammanhängande
rehabilitering
Grönyteunderhåll och snickeriarbeten
TaTillvara-verksamheten

Det sammantagna målet för servicenämndens verksamheter är att bära de egna kostnaderna och uppnå
ett nollresultat. För år 2009 har det dock genom en
teknisk justering påförts ett avkastningskrav motsvarande den sänkta arbetsgivaravgiften, vilken inte
kunnat beaktas i prissättningen inför 2009.

VIKTIGA HÄNDELSER
•

•
•

Ekonomisk övertalighet till följd av kommande återgång till 2008 års prisnivå har definierats, varför servicenämnden den 25 augusti
2009 beslutade varsla om uppsägning av de
befattningar som inte kommer att kunna avvecklas på annat sätt under innevarande år. Till
årets slut har kommunservice bemanning reducerats med 8 % av personalstyrkan.
KSA har i juni 2009 beslutat om en översyn av
servicenämndens samlade verksamhet.
Anpassning till 2008 års prisnivå har genomförts under året, vilket resulterat i att kommunservice kunnat presentera önskad prisnivå inför
2010 och kostnadsbesparing under 2009.

Nyckeltal
Genomsnitt lagervärde i tkr
Producerat trycksidor
Städkostnader i kr per kvm
Städyta kvm
Tillgängl anvisningsplatser
Pris/anvisningsplats i tkr
Antal portioner (1000-tal)

Tjänster, tkr
MA-service 92082x
Måltidsservice 92083x
FM-tjänster 92085x
Arbetscenter 92086x
Resultat

2009
1 605
2 162
167
195 000
74
43
1 801

Utfall
-404
-734
-2 341
-522
-4 001

2009
Budget
-43
-139
-240
-33
-455
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Avvikelse
361
595
2 101
489
3 546

Utfall
752
279
-1 242
-220
-431

2008
Budget
0
0
0
0
0

2008
2 253
2 459
165
181 500
74
41
1 902

Avvikelse
-752
-279
1 242
220
431

Servicenämnden

EKONOMI

Kostpersonalen har genomgått ekologisk grundkurs
som ett led i arbetet med att öka kompetensen inom
ekologisk och vegetarisk kostproduktion.

Servicenämndens strategi under 2009 har varit att
använda innevarande år som ”landningsbana” inför
”2010 års verksamhet på 2008 års kostnads- och
intäktsnivå”. Detta arbetssätt har givit till resultat
att nämnden vid utgången av 2009 nått uppsatta
mål, dvs. ett resultat som minst motsvarar 2009 års
avkastningskrav om 455 tkr och en kostnadsnivå
som motsvarar 2008.

Beträffande friskvårdsinsatser kan konstateras att
tidigare inarbetad modell äger fortsatt tillämpning
med hänvisning till de goda erfarenheterna.

Den samlade verksamheten redovisar ett resultat
som är 3 546 tkr bättre än budget. Nämndens intäkter sista tertialet översteg tidigare prognoser, främst
p.g.a tilläggsuppdrag inom lokalvården och fortsatt
positiva försäljningssiffror för TaTillvara-verksamheten. Samtidigt har ansträngningarna att kapa
kostnaderna givit ett gott resultat redan före årsskiftet. Servicenämnden har genomfört ett drastiskt
sparbeting för att nå 2008 års kostnadsnivå inom
kommunservice samtliga verksamheter. Påbörjande
av genomförandefasen på en lägre kostnadsnivå
redan under första tertialet, har resulterat i ett positiv överskott i slutet av året.

Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

191,3

204,9

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*

5,8

7,3

Dito män

4,4

6,6

6,4
49,3

7,6
49,2

Dito kvinnor
Medelålder

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år
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Investeringar

1

Servicenämnden har tagit i anspråk ca 300 tkr av
den totala investeringsvolymen om 1 350 tkr. Motsägelsefulla besked om framtida verksamhet har
föranlett nämnden att avvakta med investeringarna.
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UTVECKLING/FRAMTID
Elektroniska beställningsrutiner har införts för förrådets, måltidsservice och livsmedelspackens kunder. Förutom att bemanningen redan minskats, förväntas åtgärden medföra ökad möjlighet för kunderna att följa upp gjorda beställningar och leveransunderlagets tillförlitlighet ökar. Den manuella
hanteringen minskar och monotona arbetsmoment
tas bort.

MEDARBETARE
Kommunservice hade vid årets början drygt 220
anställda. Under året har sex medarbetare gått i
pension. Till detta ska läggas tio personer som lämnat organisationen till följd av övertalighet. Av
dessa har åtta beviljats avgångsvederlag. Neddragningen av bemanningen har skett för att anpassa
verksamheten till 2008 års kostnads- och intäktsnivå.

Med hänvisning till pågående diskussion om framtida lösningar för servicenämndens olika verksamheter, görs inga antaganden inför 2011 och framåt.

För att stärka en personalgrupp som under en längre
tid varit utsatt för extrema påfrestningar, har det
under året genomförts ett utvecklingsprojekt för
kostpersonal med stöd av medel från personalkontoret och Kommunal. Projektet syftar till att dels
stärka arbetsgruppen, dels individen.
För att rusta städpersonalen inför omställningen till
ett ändrat städuppdrag inom skolans lokaler, har en
utvecklingsdag genomförts under hösten på temat
”Att möta utmaningen i den förändrade organisationen”.
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KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
NÄMNDENS UPPDRAG

VERKSAMHET

Nämnden skall driva biblioteksverksamhet där biblioteken skall fungerar som neutrala samlingsplatser. Vidare arbetar nämnden för bevarande av värdefulla kulturmiljöer och informerar och sprider
kunskap om världs- och kulturarvet samt genomför
konstutställningsverksamhet, hanterar kommunalkonst, offentlig konst samt Konstgrafiska verkstaden. Nämnden arbetar även med konstnärlig utsmyckning och ger bidrag till studieorganisationer
och kulturföreningar. I samarbete med omvårdnadsnämnden arbetar nämnden för en kommunal
omsorg med kulturupplevelser. Nämnden ger också
barn kulturupplevelser i form av scenkonst, litteratur, konst och kulturhistoria samt erbjuder möjligheter till eget skapande och tillhandahåller fortbildning för personal inom dessa områden. Nämndens
fritidsverksamhet är det givna alternativet till traditionell föreningsverksamhet och andra aktiviteter
för unga. I verksamheten på gårdarna är demokrati-,
livskvalitets- och folkhälsofrågor de högst prioriterade. Arenan och Ungdomens Hus är två träffpunkter för unga över grundskoleålder.

Allmänkulturverksamhet. Förvaltningen har haft
minskat besöksantal på sommarmuseerna. Beslut
har fattats att i ökad utsträckning rikta Gruvbäckens
verksamhet mot Världsarvet.
Bibliotek. Utlåning av media och besöksantal på
huvudbiblioteket är i det närmaste oförändrat jämfört med år 2008.
Fritidsgårdar. Förvaltningen har sett ett ökat besöksantal på Arenan, speciellt avseende arrangemangsverksamheten. Skolfritidsverksamheten har
återförts till huvudmannen, skolförvaltningen,
fr.o.m. 2010. Discoresor har anordnats till Cozmoz
i Borlänge vilket är ett exempel på samverkan med
andra kommuner. Antalet funktionshindrade ungdomar i korttidstillsynen har ökat något. Via uppdrag från skol- och socialnämnderna erbjuder förvaltningen fritidsverksamhet till ungdomar i åldrarna 10-12 år samt till funktionshindrade ungdomar,
som beviljats korttidstillsyn.

EKONOMI
Förvaltningens totala överskott jämfört med budget
uppgår till +19 tkr. Avvikelserna på förvaltningsnivå i intäktsslag respektive kostnadsslag är följande:
intäkter + 0,5 mnkr, personalkostnader +1,4 mnkr,
lokalkostnader – 1,0 mnkr, kapitalkostnader + 0,3
mnkr och övriga driftskostnader – 1,2 mnkr.

VIKTIGASTE HÄNDELSER
Allmänkulturverksamhet. Hyresavtalet för Gruvbäckens barnkulturcentrum är uppsagt.
Bibliotek. Bokbussen har riktat sin verksamhet mer
till barn och unga. Kostnadsfritt internet har införts
på biblioteken och fler program har erbjudits.

Bibliotek. Avvikelsen är – 0,8 mnkr beroende av
bl. a. minskade intäkter från Länsbibliotek Dalarna
respektive uteblivna internetavgifter, ökade lokalkostnader relaterat till den nya entrén, brandskyddsåtgärder i huvudbiblioteket och ITkostnader.

Fritidsgårdar: ”Granny goes street” på Arenan
fick status av årligt återkommande arrangemang.
Envikens fritidsgård har flyttat in i den nybyggda
sporthallen.

Förvaltningens gemensamma administration.
Avvikelsen är + 0,5 mnkr bl. a. beroende på vakanser.

MEDARBETARE
Pensionsavgångarna var tre stycken under 2009. År
Nyckeltal
Antal lån, m edia
Antal besök, huvudbiblioteket
Antal lån/invånare
Antal besök/invånare, huvudbiblioteket

Tjänster, tkr
100 Nämnden
310 Stöd till studieorganisationer
315 Allmän kulturverksamhet
320 Bibliotek
350 Fritidsgårdar
390 Förvaltningens gem. adm.
Resultat

2009
459 919
272 676
8,3
4,9

Utfall
1
5
21
13
2
45

488
666
617
515
414
702
402

2009
Budget
Avvikelse
561
73
1 864
198
5 628
11
20 726
-789
13 447
33
3 195
493
45 421
19
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Utfall
559
1 626
5 658
20 706
12 811
2 722
44 082

2008
468 785
275 093
8,5
5,0

2008
Budget
Avvikelse
535
-24
1 826
200
5 008
-650
20255
-451
13 414
603
3 132
410
44 170
88

Kultur- och ungdomsnämnden

2010 kommer pensionsavgångarna att vara lika
många.

läggning av verksamheten mot färre och större gårdar, alternativt ökade ekonomiska resurser.

Mellan åren 2010 - 2015 är pensionsavgångarna 19
stycken eller ca 23 % av förvaltningens anställda.
Hälften av pensionsavgångarna berör biblioteksverksamheten. Förvaltningen bedriver friskvårdsarbete genom att bl. a. ekonomiskt stödja motionsaktiviteter på fritiden. För närvarande förekommer
inga långa sjukskrivningar.

Arenan behöver få större lokaler, så att arrangemangen kan kompletteras med ett större utbud av
öppen verksamhet i egen eller extern regi.

Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

77,9

78,9

3,2
1,8

3,9
3,2

4,3
47,4

4,4
49,1

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män
Dito kvinnor
Medelålder

Svärdsjö fritidsgård flyttar in i nya lokaler på
Svärdsjöskolan.
Skolan har sagt upp alla avtal gällande 10-12åresverksamheten för omförhandling. Det vikande
elevunderlaget märks till viss del även inom den
traditionella fritidsgårdsverksamheten. Ett pilotprojekt har startats där Svärdsjöskolan, Svärdsjö fritidsgård och föreningslivet i Svärdsjö ingår. Syftet
är att hitta samverkansmöjligheter med barn och
unga i fokus.
Gruvbäckens barnkulturverksamhet kommer att
delta mer i fritidsgårdsverksamheten.
För att möta ungdomars behov av fritidsverksamhet
pågår en översyn av den traditionella fritidsgårdsverksamheten.

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år 20-29 30-39
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Britsarvets fritidsgård kommer att stängas och resurserna omdisponeras.

6017

Framtidens ekonomi

UTVECKLING/FRAMTID

De ekonomiska reserver som förvaltningen har haft
måste tas i anspråk för att bl. a. återbesätta vakanser
och att täcka underskott inom barnkultur- och biblioteksverksamheten. Härutöver måste ytterligare
kostnadsminskningar genomföras. Effekten kan bli
minskad verksamhet och/eller öppethållande. I detta
arbete har förvaltningen som målsättning att ytterligare prioritera verksamheten för barn och unga.

Förvaltningen försöker att genomföra fler åtgärder
från det kultur- och fritidspolitiska programmet
med biblioteksplan.
Stöd till studieorganisationer. Under 2010 skall
nya bidragsregler arbetas fram. Reglerna skall bl.a.
stimulera till fler offentliga kulturarrangemang.
Allmänkulturverksamhet. Under 2010 skall nya
bidragsregler arbetas fram. Reglerna skall bl.a.
skapa närmare kontakt mellan kommunen och kulturföreningarna. Barnkulturverksamheten skall
ytterligare berika fritidsverksamheten och få ett
ännu närmare samarbete med biblioteket. Verksamhetens ekonomiska resurser stämmer inte överens
med verksamhetens mål, varför verksamheten måste ändra inriktning alternativt få kraftigt ökade resurser.

Förvaltningens personella- och ekonomiska resurser kommer att i ökad utsträckning riktas mot kärnverksamheten.

Bibliotek. Ett nytt biblioteksdatasysten skall upphandlas. Det trådlösa nätverket på stadsbiblioteket
skall startas. En medieplan skall göras i syfte att
effektivisera mediehanteringen och bättre tillgodose
brukarnas behov. Webbaserade tjänster skall vidareutvecklas.

Fritidsgårdar. Förvaltningen strävar efter ökad
samverkan med bl.a. skolan om lokaler för barn och
ungdomar på fritiden. Ökad kvalitet och utbud på
fritidsgårdarna kommer att ställa krav på en om63

MILJÖNÄMNDEN
Förvaltningen har medverkat i en statligt finansierad undersökning av Sågudden (förorenat område).
En länsomfattande inspirationsdag, ”Produktvalsprincipen i praktiken” har genomförts, denna riktade sig bl.a. till företag. Ett projekt angående kemikalier i detaljhandeln har genomförts, tio företag
besöktes och 50 företag har fått information. Tillsyn har skett av återvinningsstationer och förpacknings- och tidningsinsamlingen. Detta resulterade
bl.a. i ett föreläggande om att ta fram en åtgärdsplan för förbättringar vid återvinningsstationerna.
En enkät om avfallshantering på företag har genomförts och ett 20-tal nedskräpningsärenden har hanterats. Länsgemensamma riktlinjerna för enskilda
avlopp har slutförts. Avloppsfrågor och saneringsområden har fortsatt att vara i fokus. Ytterligare
utbildningsomgångar av avloppsentreprenörer har
genomförts.

NÄMNDENS UPPDRAG
Det övergripande målet för det samlade miljöarbetet är ett långsiktigt hållbart samhälle. Förutom den
för varje år planerade verksamheten - årets mål fastställs varje år långsiktiga målnivåer för miljönämndens olika arbetsområden. Här redovisade
nyckeltal är relaterade till bägge dessa sätt att uttrycka mål.
Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoarbete redovisas under kommunstyrelsen.

VIKTIGASTE HÄNDELSER
•
•
•
•
•
•
•

Bildande av naturreservatet Bjursås Prästskog.
Förstudie VA-plan genomförd.
Länsstyrelsens beslut om inrättande av allmänt
VA i Gårdvik.
Intresset för vindkraft fortsätter, miljönämnden
antar riktlinjer.
Principer för klassning av hälsoskyddsobjekt.
Kravet på godkännandeprövning togs bort för
flertalet livsmedelsobjekt.
Miljöpriset utdelat till två faluungdomar,
Annika Larsson och Maria Hammarbäck.

Den samlade insatsen inom området motsvarar
83 % av den planerade verksamheten och 77 % av
det långsiktiga målvärdet.

Hälsoskydd
Det har varit många klagomål och förfrågningar
angående djur (hundar, fåglar, grävlingar). I ett
länsprojekt har ett tiotal fotvårdare/tatuerare besökts. Tillsynen av undervisningslokaler har kommit igång, under året besöktes ca 40 skolor och
förskolor. Ännu ett utskick med erbjudande om
radonundersökning har genomförts. Tobakstillsynen har förberetts för överlämnande till socialnämnden bl.a. genom uppdatering av registret. Ett
större klagomålsärende om försäljning av tobak till
underåriga har hanterats.

VERKSAMHET
Miljöskydd
Strategi för miljötillsyn av lantbruk har färdigställds och Energitillsynsprojektet har avslutats.
Specialinriktad tillsyn har genomförts som planerat
gällande förbränningsanläggningar, kemikalier,
verkstadsindustrier och automatstationer. Tillsyn
har delvis genomförts som planerat gällande avloppsreningsverk, trä/pappersindustri samt verkstadsindustrier. Sex remissyttranden om nya bergtäktstillstånd har hanterats. Antalet anmälda värmepumpar har ökat med 34 % jämfört med förra året.

Den samlade insatsen inom området motsvarar
83 % av den planerade verksamheten och 46 % av
det långsiktiga målvärdet.

Nyckeltal
Tillsyn % av planerad tid
Tillsyn % av långsiktigt m ålvärde
Tillsyn miljöskydd
Tillsyn hälsoskydd
Tillsyn livs medel
Naturvård % av m ålvärde
Information mm % av målvärde
Antal ärenden

Tjänster, tkr
Myndighetsutövning Miljö och Hälsa
Hållbar utveckling
Resultat

Utfall
7 057
2 803
9 860

2009
Budget
7 050
3 035
10 085

64

Avvikelse
-7
232
225

Utfall
6 677
2 772
9 449

2009
85
69
77
46
80
68
46
1 929

2008
87
65
69
69
62
61
70
2 063

2008
Budget
6864
3 363
10 227

Avvikelse
187
591
778

Miljönämnden

Livsmedel

Den samlade insatsen inom området motsvarar
46 % av den planerade verksamheten och 45 % av
det långsiktiga målvärdet.

Riktlinjer för handläggning av livsmedelsärenden
har färdigställts. Tillsyn har skett av samtliga vattenverk, kommunala och enskilda. I samverkan med
länet har en utbildning för vattenledningsföreningar
genomförts. 183 kontroller har gjorts på 160 anläggningar med fokus på lokalutformning, underhåll, utbildning, rengöring, personlig hygien, råvaruhantering samt avfall. Två nyhetsbrev har skickats ut och en treårig kontrollplan har tagits fram.

EKONOMI

Den samlade insatsen inom området motsvarar
89 % av den planerade verksamheten och 80 % av
det långsiktiga målvärdet.

Miljönämnden lämnar ett överskott på 0,2 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på omfördelningar
inom tjänstegruppen Hållbar utveckling. Högre
kostnader för reservatsbildning Prästskogen än
budgeterat och lägre kostnader för miljöövervakning och information än budgeterat. Detta ger samlat ett överskott. Kostnadstäckningen inom miljönämndens verksamhet var under året 29 %.

Naturvård

MEDARBETARE

Naturvårdsprogrammets struktur tog slutlig form.
Data om kända naturvärden har lagts in i en databas. Stigen vid Kyrkbytjärn har flyttats och markfrågan för dammen har lösts genom fastighetsreglering till kommunal fastighet. Därmed kunde
ansökan om att få använda dammen lämnas in.
Några initiala åtgärder har vidtagits i det nya naturreservatet Prästskogen. En styrgrupp har bildats för
att förbereda för ett kulturreservat vid Harmsarvet.
Arbetet med återcertifiering (FSC) har påbörjats.
Kalkning har skett enligt plan.

Miljöförvaltningen har under 2009 fortsatt med det
utvecklingsarbete som påbörjades 2008 efter den då
genomförda medarbetarenkäten. Förvaltningen har
ett utvecklat samordnat Frisk- & Riskarbete och
under 2009 togs en ny plan fram för åren 20092010.

Den samlade insatsen inom området motsvarar
92 % av den planerade verksamheten och 68 % av
det långsiktiga målvärdet.

Personalnyckeltal

2009

2008

Årsarbetare

28,3

27,8

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid*
Dito män

1,5
0,8

2,8
0,8

Dito kvinnor
Medelålder

1,9
45,8

4,4
45,1

* Arbetstimmar enligt ordinarie arbetstid

Information
Åldersstruktur 2009-12-31
-19 år
20-29 30-39

En skogsdag genomfördes i Rottneby i samband
med avverkning enligt skötselplanen. Det kom
många besökare som tittade på de sju hästarna i
arbete. På naturreservatens dag genomfördes en
guidad vandring i Lugnets naturreservat. Ny version av en broschyr om metaller i Falun har tagits
fram. Ett 70-tal publiceringar av miljönyheter har
skett i media.
Den samlade insatsen inom området motsvarar
62 % av den planerade verksamheten och 49 % av
det långsiktiga målvärdet.
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UTVECKLING/FRAMTID
Följande områden kommer att bli föremål för förändring och utveckling inom de närmaste åren:
•
•
•

Miljöövervakning m.m.
Luftmätningarna har varit i drift kontinuerligt, med
undantag för en del avbrott i slutet av året. Den
tekniska grunden är lagd för att kunna presentera
data i realtid på webben. Bygglovsremisser, detaljplaner och strandskyddsdispenser har hanterats i
vanlig omfattning.

•
•
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Låta de lokala målen för hållbar utveckling i
allt högre utsträckning styra verksamheten.
Inrikta tillsynen alltmera mot områden där den
gör mest nytta – använda riskvärdering.
Utveckla tillsynsmetoderna mot allt större effektivitet – använda rätt metod.
Större tydlighet när det gäller vad som är tillsyn
och vad som är kommunens övriga miljöambitioner.
Öka kostnadstäckningen via avgifter inom tillsynen.

BYGGNADSNÄMNDEN
NÄMNDENS UPPDRAG

KUNDER

Byggnadsnämnden ansvarar för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) samt enligt
miljöbalken (MB), strandskyddsdispens m.m. Verksamheten utgörs av såväl myndighetsutövning som
service och rådgivning. Nämnden har även tillsynsansvar för obligatorisk ventilationskontroll (OVK),
hissar, tillsynsansvar i övrigt enligt PBL samt svarar för samråd och lämnar yttranden i fastighetsbildningsärenden Dessutom ansvarar nämnden för
tillståndsgivning avseende hantering av brandfarliga varor och är politisk ledningsgrupp för detaljplanering. Samverkan med Lantmäteriet bedrivs
inom fastighetsbildningsområdet enligt avtal och
tjänsterna utförs av stadsbyggnadskontorets mät- &
kartavdelning. Kartor tas fram för planering och
byggande, dessutom utförs mätning inom fastighetsbildningsprocessen och kartor upprättas. Utstakning av byggnader görs när så krävs.

En kundnöjdhetsundersökning genomfördes under
hösten tillsammans med ett 10-tal kommuner i
Bygglovalliansen (Stockholms- och Mälarregionen)
och gällde den del av verksamheten som hanterar
frågor kring bygglov, bygganmälan, tillsyn och
nybyggnadskartor. Resultatet blev mycket bra för
Faluns del, men smärre förändringar kommer att
genomföras som ett resultat av enkäten.
Bygglovguiden, ett hjälpmedel att via kommunens
hemsida få svar på vanligt förekommande bygglovfrågor, har installerats.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Inom myndighetsutövningen har uppsatta mål för
snabb ärendehantering och hög rättssäkerhet uppnåtts. Översyn av verksamheten för att möta de
aviserade förändringarna i plan- och bygglagen har
påbörjats. Enhandläggarsystem har införts vilket
innebär att kunden möter samma handläggare både
vad gäller bygglov och bygganmälan.

MEDARBETARE
Byggnadsnämnden saknar egen förvaltning. För
handläggning av byggnadsnämndens ärenden svarar stadsbyggnadskontoret som är en del av kommunstyrelseförvaltningen.

VERKSAMHET

Antalet ärenden om bygglov och bygganmälan har
ökat något jämfört med 2008 och beträffande mät &
karta ligger uppdragen kvar på samma nivå. Under
året inkom 51 ansökningar om bygglov för villor
jämfört med 63 under 2008.
Detaljplanering och myndighetsutövning för större
ny- och ombyggnadsprojekt i centrum har pågått
under året bl.a. Egnellska fastigheten, vårdbyggnad
och helikopterplatta vid Falu lasarett och domstolsbyggnaden på Kullen m.m.

UTVECKLING/FRAMTID
Inga tecken finns på konjunkturavmattning. Under
2010 kommer ByggR, ett handläggningssystem för
bygglovärenden att installeras. Detta tillsammans
med de förändringar som troligen träder i kraft med
Plan- och bygglagen vid årsskiftet 2010/2011
kommer att förändra handläggningsrutinerna. En ny
lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor
träder förmodligen i kraft 2010-10-01, vilket ger
kommunen ett tillsynsansvar. Under 2010 kommer
tillsyn också att ske av energideklarationer.

EKONOMI
Resultatet överensstämmer med budget.

Nyckeltal
Bygglov
Bygganm älan
Fas tighets bildning inkom na
Tills tånd brandfarliga varor
Detaljpl antg/laga kraft
Tecknade planavtal
Detaljplaner pågående

Tjänster, tkr
215 Byggnadsnämnd
Resultat

2009
Utfall Budget
Avvikelse
5 311
5 249
-62
5 311
5 249
-62
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Utfall
5 207
5 207

2009
799
802
96
35
14/14
12
54

2008
710
620
89
30
12/14
11
53

2008
Budget
5050
5 050

Avvikelse
-157
-157

KOMMUNENS REVISORER
Revisorerna har deltagit i olika former av kompetensutveckling, utbildning och utbyten med revisorer från andra kommuner

REVISORERNAS UPPDRAG
Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt
kontrollinstrument. Syftet är att pröva om kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas
på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om verksamheten
bedrivs enligt fastlagda politiska mål och intentioner samt om räkenskaperna är rättvisande och den
interna kontrollen tillräcklig. Enligt god revisionssed skall revisorerna även ha en rådgivande och
stödjande roll i förhållande till styrelse och nämnder, utan att därför inkräkta på sin oberoende
ställning. Revisorerna har under året biträtts i sitt
arbete av revisionsbyrån KPMG AB.

LEKMANNAREVISION
Revisorerna granskar också, genom lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunägda bolagen.
I Falu Kommun har lekmannarevisorerna i bolagen, med revisionsbyrån KPMG AB som biträde,
granskat följande områden under 2009:
•
•
•

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

•

Årets viktigaste händelser är avlämnandet av revisionsberättelsen för Falu Kommun och granskningsrapporterna för kommunens bolag. För att
kunna avlämna revisionsberättelsen och granskningsrapporterna har bl.a. följande granskningar
genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRAMTIDEN
Under de senaste åren har lagstiftningen och god
sed på revisionsområdet förändrats. Förändringarna ställer krav på granskningsinsatser som revisionen måste anpassa sig till. Detta innebär att
revisionen även kommande år kommer att arbeta
systematiskt med att utveckla sina arbetsformer,
revisionsplaner, väsentlighets- och riskanalyser,
arbetsordningar m.m. En tydlig målsättning som
kvarstår är att flytta fram positionerna inom lekmannarevisonsområdet och den samordnade revisionen i ett koncernperspektiv. Bland annat har
kommunen bildat nya bolag som kräver revisorernas uppmärksamhet.

Övergripande granskning av styrelse och
nämnder med fokus på intern kontroll
Skolhälsovårdens struktur och kvalitetssystem
Kommunens process och system för hantering
av styrdokument
Kommunens förnyade styrmodell för ekonomi
och verksamhet
Uppföljningsgranskning av fastighetsunderhåll
Kommunens system och rutiner för kontroll
av leverantörer/entreprenörer
Den särskilda kollektivtrafiken
Översiktlig granskning av skolförvaltningens
lokalförsörjning
Granskning av helägda bolags upphandlingsfunktion
Delårsrapport per 2009-08-31
Bokslut, årsredovisning och koncernredovisning

Under 2008 utarbetade revisorerna en policy och
nya mål för den kommunala revisionen. Under
2009 genomfördes uppföljningar av målen. Uppföljningarna visade på en god överensstämmelse
mellan mål och måluppfyllelse, men även på ett
antal utvecklingsområden som revisionen kommer
att prioritera under verksamhetsåret 2010. Revisionen har också ambitionen att med sin granskning bidra till god ekonomisk hushållning inom
kommunen.

Under året har revisorerna gjort studiebesök och
haft informations- och andra träffar tillsammans
med bl.a. presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder samt de kommunala bolagen.

Tjänster, tkr
Revision
Resultat

Utfall
1 670
1 670

Grunduppdrag med basgranskning
Helägda bolags upphandlingsfunktion (Falu
Stadshus AB, KopparStaden AB, Falu Energi
& Vatten AB och Falu Elnät AB)
Förstudie av informationssäkerhet i KopparStaden AB och Falu Energi & Vatten AB
KopparStaden AB:s ombyggnadskostnader
för huvudkontoret

2009
Budget
1 671
1 671
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Avvikelse
1
1

Utfall
1 642
1 642

2008
Budget
1641
1 641

Avvikelse
-1
-1

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Koncernen omfattar kommunen samt de bolag
som kommunen på grund av andelsinnehav eller
av annan anledning har ett bestämmande eller
väsentligt inflytande över. Kommunen förutsätts
kunna utöva ett väsentligt inflytande vid en röstandel av minst 20 %.

•

Falun Future Tech AB, vilande bolag.

•

Falu Organisation AB. Falu Kommun är
komplementär och Falu Organisation AB är
kommanditdelägare i Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB.

I kommunkoncernen ingår till 100 %:

Under hösten 2009 har arbetet med att fusionera
Falun Future Tech AB och Falu Industrihus AB
med Falu Kommuns Förvaltning AB gått vidare. I
januari 2010 erhölls klartecken från bolagsverket
till att genomföra fusionerna, vilket nu har påbörjats. När dessa fusioner är genomförda kommer
nästa steg i fusionsplanerna att påbörjas.

•

Falu Kommun

•

Falu Stadshus AB med dotterbolag

•

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten
Lugnet KB

•

Falun Digital Park AB, vilande bolag.

•

Västra Faluns Fastighets AB

En närmare beskrivning av respektive bolag redovisas på de följande sidorna.
I koncernredovisningen ingår inte intressebolagen
AB Dalaflyget, som driver Falun-Borlänge Flygplats, och det regionala utvecklingsbolaget Falun
Borlänge Regionen AB. Kommunen bedöms inte
kunna utöva ett väsentligt inflytande i dessa bolag.

De delägda bolagen, marknadsbolaget VisitFalun
AB och kommunalförbundet Räddningstjänsten
Dala Mitt ingår i koncernen motsvarande kommunens ägarandel däri. I slutet av december förvärvade VisitFalun AB 100 % av aktierna i Borlänge
& Co destinationsutveckling AB av Borlänge
kommun och Samarbete i Borlänge Ekonomisk
förening. Genom riktade nyemissioner under 2010
är de tidigare ägarna delägare i det förvärvade
dotterbolaget nu delägare i VisitFalun AB. I den
sammanställda redovisningen 2009 har vi valt att
liksom föregående år ta med endast moderbolaget
VisitFalun AB till 49 %. Nästa år kommer en det
att se annorlunda ut.

Det under året nystartade bolaget Falu P AB, i
vilket kommunen äger 49 %, ingår inte i den
sammanställda redovisningen på grund av bolagets marginella resultatpåverkan.

I årets sammanställda redovisning har vi valt att
inte konsolidera Dala Airport AB på grund av
bolagets storlek, även om ägd andel, 20,8 %,
överstiger 20 %.
Falu Stadshus AB med dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB förvaltar aktier i övriga
kommunala bolag. Dotterbolagen till Falu Kommuns Förvaltning AB utgörs av:
•

Falu Energi och Vatten AB, med dotterbolagen Falu Elnät AB och Dala Kraft AB. Innehavet i Dala Kraft (29 %) ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Under året har 100 % i Falu Kraft AB och 50 % i
Lennheden Vatten AB förvärvats.

•

Kopparstaden AB, med dotterbolaget Kopparstaden Förvaltning AB.

•

Falu Industrihus AB
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Falu Kommun

Falun Digital
Park AB

Västra Faluns
Fastighets AB

Räddningstjänsten
Dala Mitt(47,6%)
(Kommunalförbund)

Visit Falun AB
(49%)

Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheter
Lugnet KB

Borlänge & Co
destinationsutveckling AB

Dala Airport
(20,8%)

Falun Borlänge
Regionen AB
(36,4%)

Falu P AB
(49%)

AB Dalaflyget
(15%)

Falu Stadshus AB

Falu Kommuns
Förvaltning AB

Falu Industrihus AB

Falu Future Tech
AB

Falu Energi & Vatten
AB

Falu Organisation
AB

Kopparstaden AB

Falu Kraft AB

Falu Elnät AB

Lennheden Vatten AB
(50%)

Dala Kraft AB
(29,4%)

Kopparstaden
Förvaltning AB

Dala Elnät AB
(99,5%)

Säters Energi AB
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Enkla Elbolaget i
Sverige AB

Dala Datanät AB
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KONCERNRESU LTATRÄ KNING (mnkr)
2009

2008

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1 328,5
-3 424,0
-258,6

1 305,8
-3 348,6
-211,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-2 354,1

-2 254,7

2 168,7
331,1
-97,0

2 140,2
308,5
-112,3

48,7

81,7

-13,6

-11,9

35,1

69,8

Skatteintäkter
Skatteutjämning
Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Skatt
ÅRETS RESULTAT
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K O N C E R N B A L A N S R Ä K N IN G (m n k r)
T ILLG Å NG AR
A nläggningst illgån gar
Im m ateriella anläggningstillgångar
M ater iella anläggningstillgångar
-m ark, byggnader och tekniska anläggningar

2009

2008

0,4

0,7

3 185,6
1 163,8
171,1
86,1
4 607,0

3 087,2
1 022,0
221,4
90,9
4 422,2

23,1
253,4
0,2
138,3
415,0

24,9
280,1
0,7
90,0
395,7

5 022,0

4 817,9

808,8
35,1
843,9

741,8
69,8
811,6

98,3
153,0
251,3

84,5
145,3
229,8

3 062,1
864,7

2 802,1
974,4

S u m m a sk u ld er

3 926,8

3 776,5

S UM M A EG ET K APIT AL O CH S K UL DER

5 022,0

4 817,9

107,3
0,0
107,3

11,0
0,2
11,2

1 443,2
168,2
1 611,4

1 407,9
168,4
1 576,3

-m askiner och inventarier
-pågående arbeten
F inansiella anläggningstillgångar
S u m m a an läggn in gstillgångar
O m sät tningst illgån gar
F örråd m .m.
F ordringar
Ö vriga kortfr istiga placeringar
K assa och bank
S u m m a om sättn in gstillgångar

Not 1

S UM M A TILL G ÅNG AR
E G ET K AP ITA L, AVS ÄTTN ING AR O CH S K UL DER
B alanserat eget kapital
Å rets resultat
E get k apital

Not 2

A vsätt ningar
-avsättningar för pensioner och liknande f ör pliktelser
-andra avsättningar
S u m m a avsättn in gar
S k ulder
-långfristiga skulder
-kortfr istiga skulder

Not 3
Not 4

P ANT ER O CH AN SVA RSF Ö RB INDEL SE R
S tällda p an ter
F astighets inteckningar
F öretagsinteckningar
A nsvarsförbind elser
-pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
-övriga ansvarsförbindels er
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Not 5
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NOTER TILL KONCERNRESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (mnkr)
Not 5. Ansvarsförbindelser

Not 1. Fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kundfordringar
Övrigt

2009

2008

Borgen för egnahem m.m.
Borgen övriga

161,0
37,0

127,7
112,1

Pensionsförpliktelser

55,4

40,3

253,4

280,1

Not 2. Ege t kapital
2 00 9

20 08

8 11, 6

756 ,7

Juster in g p.g.a. att Dala Airpo rt ej
ko nsolideras

-2,2

0 ,0

Juster in g för värvsan alys Falu Eln ät
AB
20 08

0, 0

-14 ,9

-0,9

0 ,0

In gåend e eg et kapital

Up pskrivn in gsfon d V :a Falun s
Fastighets AB
Årets r esu ltat
Utgåen de eg et kapital

0, 3
35,1

69 ,8

8 43, 9

811 ,6

2009
3 062,1

2008
2 802,1

3 062,1

2 802,1

20 09
232 ,9
76 ,6

2 00 8
2 57, 4

445 ,0
0 ,0

3 69, 1
2 40, 0

110 ,2

1 07, 9

864 ,7

9 74, 4

Not 3. Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

N ot 4. Kor tfr istiga sku lder
L everantörssku ld er
Skatteskulder
Up plupn a kostnader, fö rutbetalda
intäkter
Ko rtfr istig del av lån
Övr igt
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2009
3,9
164,3

2008
5,0
163,4

1 443,2

1 407,9

1 611,4

1 576,3

_____________________________________________

Sammanställd redovisning

_____________________________________________

K A SSA F L Ö D E SA N A L Y S F Ö R K O N C E R N E N (m nkr)
2009

2008

35,1
258,6
13,8
7,7
-2,8

69,8
211,9
6,4
33,4
-14,9

312,4

306,6

F örändr ing av var ulager
F örändr ing av fordringar
F örändr ing av övriga kortfr istiga skulder
K assaf löde f rån den löp an d e verk sam heten

1,8
27,2
-109,7
231,7

-5,1
34,9
9,4
345,8

In vesterin gsverk sam het en
Invester./f ör säljn i materiella anläggningstillg. netto
Investering i imm ater iella anläggningstillgångar
Invester./f ör säljn. i f inansiella anläggningstillg. netto
K assaf löde f rån in vesterin gs verk sam heten

-448,2
0,0
4,8
-443,4

-431,2
-0,7
-4,1
-436,0

F in ansierin gs verk sam heten
N yupptagna lån/amorter ing netto
K assaf löde f rån finan sierin gsverk sam h et en

260,0
260,0

156,9
156,9

Å ret s kassaflöd e
L ik vida m ed el vid årets b örjan
L ik vida m ed el vid årets slut

48,3
90,0
138,3

66,7
23,3
90,0

D en löp an d e verk sam heten
Å rets resultat
J ustering för av- och nedskrivning
J ustering för avsättningar till pensioner
J ustering för övriga avsättningar
J usteringar för övr iga ej likvidpåverkande poster
K assaf löde f rån den löp an d e verk sam heten före
f örän dringar av rörelsek apital

Not 1. Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
2009
2008
AB
0,0
14,9
Justering IB

-2,8
0,0

0,0
14,9
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att dotterbolagsandelarnas anskaffningsvärden har avräknats mot deras
matematiska värde vid förvärvstidpunkten (förvärvat eget kapital). Vinstmedel hos dotterbolag inräknas ej bland koncernens disponibla vinstmedel, om
de skapats före den tidpunkt då dotterbolagen införlivades i koncernen. Därefter intjänat kapital räknas
in i koncernens egna kapital. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i koncernredovis-ningen.

Då resultatpåverkan är marginell från, Dala Airport
AB (20,8%), Falun Borlänge Regionen AB
(36,4 %) och Falu P AB (49,0 %) konsolideras ej
dessa bolag i 2009 års koncernredovisning. Kommunen har i sin redovisning för 2009 tagit upp dels
sina aktieposter dels sina driftsbidrag till bolagen.

I koncernredovisningen ingår kommunens helägda
bolagskoncern, Falun Digital Park AB, VisitFalun
AB, Västra Faluns Fastighets AB, Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB samt Räddningstjänsten Dala Mitt. I 2009:års koncernredovisning ingår inte Dala Airport AB.

Avskrivning på anläggningstillgångar

Koncernredovisningen för bolagskoncernen och
Falun Digital Park AB har upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid konsolidering av marknadsbolaget VisitFalun AB har endast 49,0 % av räkenskapsposterna för bolagen medräknats (proportionell konsolidering). Vid konsolidering av kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt har
47,6 % (47,6 %) av räkenskapsposterna medräknats, vilket motsvarar kommunens andel av medlemsavgiften 2008.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10-50

Koncernredovisningen har ännu inte fullt ut anpassats till de förändringar som gjort i rekommendation 8:2 Sammanställd redovisning från Rådet för
kommunal redovisning under 2009.

Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga
anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas
ekonomiska livslängd enligt följande:
År

Maskiner och inventarier

3-30

Skatt
Latent skatt har redovisats som avsättning. Skatt på
koncernbidrag och latent skatt på obeskattade reserver per 2009-12-31 har beräknats med 26,3 %.

Falu Kommun är komplementär i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB och svarar
för bolagets resultat medan Falu Organisation AB
är kommanditdelägare och svarar endast för bolagets resultat upp till sitt insatskapital om 1 tkr. Resultatet i kommanditbolaget har därför avräknats i
sin helhet i kommunens redovisning.
Innehavet i DalaKraft (29,4 %) har redovisats enligt
kapitalandelsmetoden. Att kapitalandels-metoden
använts motiveras med att Falu kommun inte har ett
bestämmande inflytande i bolaget. Kapitalandelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen
sker på separata rader i resultaträkningen och balansräkningen i den sammanställda redovisningen.
Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till
intressebolag redovisas i den sammanställda redovisningens balansräkning som eget kapital.
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FALU STADSHUS AB
Falu Stadshus AB är moderbolag för en koncern,
vilken är helägd av Falu kommun. Koncernen består av Falu Stadshus AB och dotterbolaget Falu
Kommuns Förvaltning AB (aktieförvaltande), med
sina dotterbolag Falu Energi & Vatten AB (produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, nätdistribution av el, bredbandsnät, renhållning samt
vatten och avlopp), KopparStaden AB (förvaltning
av bostadsfastigheter), Falu Industrihus AB, (förvaltning av industri- och kontorsfastigheter, bolaget
är under avveckling), Falun Future Tech AB
(vilande, bolaget är under avveckling) samt Falu
Organisation AB (förvaltning av industrimark, bolaget är under avveckling).
Falu Stadshus AB har endast förvaltande uppgifter.
Kostnaderna i bolaget består av räntor på det skuldebrev på 450 mnkr som bolaget ställt ut till Falu
Kommun samt ersättning till timanställd verkställande direktör. Från och med 2009 är bolagets räntekostnader inte skattemässigt avdragsgilla.
Bolaget har erhållit koncernbidrag för att täcka sina
löpande kostnader och anteciperat utdelningar på
30,2 mnkr från dotterbolagen för täckande av sina
räntekostnader.
Falu Stadshus AB redovisar nedan sin koncern och
moderbolag.
MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING (mnkr)
Rörelsens intäkter
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Erhållet koncernbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets skattekostnad
Årets resultat

Koncernens
resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Uppskjuten skatt
Skatt
Årets resultat

2009

2008

2007

-0,4
-0,4

-0,2
-0,2

-0,2
-0,2

30,6
-30,2
0,1
0,2

30,4
0,6
-30,2

30,4
0,6
-30,2

0,6

0,6

2009

2008

2007

919,7
-603,1
-176,6
140,0
-107,1
32,9
0,0
-10,2
22,7

916,1
-618,4
-135,7
162,0
-110,1
51,9
-2,6
-3,4
45,9

839,6
-570,0
-134,1
135,5
-99,3
36,2
-3,7
-7,7
24,8

MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING (mnkr)

2009

2008

2007

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

450,0
31,4
481,4

450,0
31,5
481,5

450,0
31,5
481,5

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1,2
450,0
30,2
481,4

1,3
450,0
30,2
481,5

1,3
450,0
30,2
481,5

Koncernens
Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 301,4
133,0
3 434,4

3 139,4
158,0
3 297,4

2 960,2
155,7
3 115,9

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a eget kapital & skulder

191,0
172,6
2 854,7
216,1
3 434,4

169,6
166,6
2 735,5
225,7
3 297,4

139,2
144,9
2 601,3
230,5
3 115,9
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FALU KOMMUNS FÖRVALTNING
AB
Falu Kommuns Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Falu Stadshus AB. Bolaget är moderbolag
i en koncern bestående av dotterbolagen Falu Energi & Vatten AB, KopparStaden AB, Falu Industrihus AB, Falun Future Tech AB samt Falu Organisation AB.
Falu Energi & Vatten AB har i sin tur dotterbolagen
Falu Elnät AB, Falu Kraft AB, Lennheden Vatten
AB (50 %) och DalaKraft AB (29,4 %). DalaKraft
AB har i sin tur dotterbolagen Enkla Elbolaget i
Sverige AB och Dala Elnät AB (99,5 %). Dala Elnät har i sin tur de helägda dotterbolagen SäterEnergi AB och Dala Datanät AB.
KopparStaden AB har i sin tur ett dotterbolag,
Kopparstaden Förvaltning AB.
Falu Kommuns Förvaltning AB har som föremål
för sin verksamhet att förvalta aktier i dotterbolagen. Falu Kommuns Förvaltning AB har en verkställande direktör som anställts på timbasis för ledning och administration.
Bolaget har erhållit koncernbidrag för täckande av
sina löpande kostnader. Bolagets finansnetto utgörs
av anteciperade utdelningar från dotterbolagen som
föreslås utdelas vidare till moderbolaget Falu
Stadshus AB.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Erhållet koncernbidrag
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

0,0
-0,2
0,0
-0,2
29,4
29,2
0,4
29,5

0,0
-0,1
0,0
-0,1
1,3
-0,6
0,6
0,0
0,6

0,0
-0,1
0,0
-0,1
1,2
-0,5
0,6
0,0
0,6

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

79,0
32,2
111,2

79,0
2,0
81,0

79,0
1,9
80,9

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a eget kapital & skulder

81,3
29,8
0,1
111,2

51,2
29,6
0,2
81,0

51,2
29,6
0,1
80,9
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Affärsområde vatten- & avlopps omsättning uppgick till 93,8 mnkr (91,4). En förklaring till ökningen är fortsatt behandling av gruvvatten.

FALU ENERGI & VATTEN AB
Bolaget är helägt av Falu Kommun och bedriver
verksamhet inom fjärrvärme, elproduktion, vatten
och avlopp, samt avfall. Via dotterbolaget Falu
Elnät AB bedrivs elnätsverksamhet och stadsnätverksamhet inom Falu kommun. Falu Elnät AB
redovisas separat.

Affärsområde krafts omsättning uppgick till
12,6 mnkr (9,1). Orsaken till den ökade omsättningen är en utökad elproduktion från vindkraft och
bra produktion från vattenkraftverken. Total elproduktion 18,1 GWh.

Falu Energi & Vatten AB äger 29,4 % av Dala
Kraft AB och är därmed den största ägaren. Bolaget
äger även 50 % av Lennheden Vatten AB, 12,5 %
av Vindela Ekonomisk Förening, 5,8 % av aktierna
i Dala Vind AB samt 15 andelar Dala Vindkraft
Ekonomisk Förening.

Årets resultat
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår
till 81,6 mnkr (87,5) det slutliga resultatet efter
nedskrivning av anläggningstillgångar i Stadsnät
med 27,3 mnkr uppgår till 54,3 mnkr. För bolaget
blev resultatet 60,2 mnkr (52,8). Avkastningskravet
för koncernen är lägst 36 mnkr och utdelningskravet är 31,8 mnkr samt 4,2 mnkr i borgensavgift.
Avkastningen på det egna kapitalet är för Falu
Energi & Vatten AB 23,2 % och för Falu Elnät AB
-3,5 % vilket beror på nedskrivning i Stadsnät.

Personalstyrkan för koncernen var totalt 164 personer (166), och för bolaget 128 personer (125). Vi
lägger stor vikt på frisk och motiverad personal, det
totala sjukskrivningstalet är 2,0 %, vilket vi ser
mycket positivt på.
Bolaget eftersträvar att med hög tillförlitlighet leverera våra lösningar inom energi, avfall, vatten &
avlopp och kommunikation till nytta för invånare
och verksamma i Falu kommun.

Resultatet för koncernen blev bättre än budgeterat
om vi bortser från nedskrivningen på 27,3 mnkr.
Samtliga verksamheter utom Stadsnät har gått bättre än budget. Det som mest påverkar resultatet är att
elproduktionen ökat med 15% mot 2008 och det
kompenserar det lägre elpriset som varit under året.
Av koncernens totala resultat på 81,6 mnkr kommer
47,6 mnkr från elproduktion och 7,9 mnkr från
industriavfall. Detta visar att Faluns invånare står
för en mycket liten del av resultatet. Resultatet för
Falu Elnät AB har förbättrats med den engångsintäkt om 6 mnkr, som avser första etappen av elnätsanslutningen av vindkraftparken på Tavelberget. Sedan har nedskrivningen av Stadsnät belastat
bolaget med 27,3 mnkr. Ekonomin är i fokus vilket
har lett till en ökad kostnadsmedvetenhet, som i sin
tur resulterat i ett förbättrat resultat.

Marknad
Årets omsättning för koncernen blev 592,1 mnkr
(595,7) och för bolaget 436,7 mnkr (419,9).
Affärsområde fjärrvärmens verksamhet omfattar
produktion av el samt produktion och distribution
av fjärrvärme i Faluns centrala delar, Grycksbo
samt centrala Svärdsjö och delar av Bjursås. Omsättningen uppgick till 235,4 mnkr (213,2) vilket är
en ökning med 8,3 %. Elproduktionen ökade med
6 % under året till 57,9 GWh (54,7), men intäkterna
från elproduktionen minskade med 2 mnkr till följd
av lägre elpriser. Leverans av fjärrkyla startade
under året med en total leverans av 0,6 GWh.

Resultatet fördelas på de olika verksamheterna,
fjärrvärme 47,5 mnkr (38,6), avfall 7,9 mnkr (6,0),
vatten & avlopp 0,2 mnkr (6,1), kraft 7,1 mnkr
(5,7), administration -2,6 mnkr (-3,6), elnät
28,7 mnkr (39,6), stadsnät -34,6 mnkr (-4,9). Investeringar under året har för koncernen uppgått till
132 mnkr (177) och för bolaget 76 mnkr (117).

Affärsområde avfalls omsättningen uppgick till
70,8 mnkr (87,0). Sänkningen av omsättningen
beror till stor del på försäljning av containerverksamheten. Värt att notera är att verksamhetens
kostnader har sänkts från ca 80 mnkr till ca
62 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)

2009

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Boklutsdisp,skatt
Årets resultat

436,7
-314,0
-46,4
76,3
-16,1
60,2
-44,1
16,1

2008

2007

419,9
-312,2
-39,3
68,4
-15,6
52,8
-42,7
10,1

384,1
-295,9
-38,4
49,8
-15,7
34,1
-24,1
10,0

Balansräkning (mnkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattader reserver
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital
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2009
802,5
133,2
935,7
94,3
224,7
72,2
544,5
935,7

2008

2007

769,1
133,7
902,8
78,5
180,3
90,1
553,9
902,8

690,4
113,0
803,4
78,5
141,6
98,2
485,1
803,4
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Årets viktigaste händelser
Falun Återvinning öppnades under våren med stor
fest. Anläggningen har blivet en av Sveriges finaste
och mest genomtänkta anläggningar och vi kan nu
konstatera att vi gått från soptipp till materialåtervinning. I en kundenkät som gick ut i hela länet
hösten 2009 utsågs Falu ÅVC till Dalarnas bästa
återvinningscentral. Anläggningen är en mycket
viktig del i vårt varumärkesbyggande.

Bolagets intjäningsförmåga är god trots låga prisjusteringar mot kund och trots mycket lågt elpris.
Framtida satsningar på vindkraft är viktig och vårt
nästa intressanta projekt är ett biokombinat (bioenergienergikombinat är att i kombination med el,
fjärrvärme, fjärrkyla också producera pellets, biodrivmedel etc. och på så sätt utnyttja kraftvärmeprocessens fulla potential).

Fjärrkylanläggning invigdes under våren och de
första kunderna kunde få sin kyla under sommaren.
Anslutning av en rad fastigheter har pågått under
resten av året. En mycket intressant klimatsatsning
för Falun, som väckt uppmärksamhet.

Organisatoriskt har bolaget börjat finna sina former,
men ännu återstår en del arbete att göra. Arbetet
med att stärka kundrelationer kommer att fortsätta.
Målsättningen är att arbeta med ständiga förbättringar och att leva upp till devisen ”Omtanke varje
dag”. Vi måste också bli bättre på att visa omvärlden vad vi gör och hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete. Här är det viktigt att vår ägare och dess
representanter har kännedom om bolaget så att vi
får hjälp att föra ut budskapet även på den politiska
arenan.

Utbyggnaden av fjärrvärme i Falun har fortsatt
under året och flera större industrifastigheter har
anslutits. Även en utbyggnad av fjärrvärmen i Bjursås har skett och där projekteras det för en ny panncentral.
Lennheden Vatten AB bildades under våren och är
det bolag som skall äga vattenverket och delar av
ledningen för Faluns framtida vatten. Bolaget ägs
av Falu Energi & Vatten AB och AB Borlänge
Energi.

Målavstämning
Ekonomimål
Koncernen har ett ekonomimål som innebär att
resultatet efter finansiella poster ska överstiga 13 %
av nettoomsättningen år 2010. Här exkluderas omsättningen på de självfinansierade verksamheterna.
För 2009 uppgår resultatet efter finansiella poster
till 16 % av nettoomsättningen för koncernen, exklusive nedskrivningar.

Affärsområdet Kraft som omfattar både vatten- och
vindkraften, har under året ökat sin elproduktion
markant, dels beroende på bra vattenföring vid
kraftverken och en bra vindkraftproduktion.
Kommentarer beträffande Elnät och Stadsnät se
Falu Elnät AB

Kundmål
Vi följer årligen utveckling enligt Nils Holgerssonmodellen, där vår målsättning är att ständigt
förbättra oss jämfört med andra kommuner/bolag.
Bolaget har förbättrat sina placeringar i Nils Holgersson jämförelsen med 32 placeringar (målet var
5 placeringar), och har på fyra år gått från plats 210
till plats 134. Våra prisökningar 2009 var så låga att
endast 30 av ca 260 bolag höjde priserna mindre än
oss.

Under hösten genomfördes ett stort strategiarbete
där det upprättades en plan för bolagets utveckling
fram till 2018. Arbetet visar på bolagets investeringsbehov för perioden. I november, genomfördes
District Energy Summit, ett förmöte till FNs Klimatmöte i Köpenhamn, där Falun och Falu Energi
& Vatten fick ett hedersomnämnande ”Certificate
of Merit” för arbetet inom klimat och miljöområdet,
bolagets mest prestigefulla erkännande någonsin.
Bolaget fick även ett hedersomnämnande av Svensk
Fjärrvärme vid dess årsmöte.

Medarbetarmål
Vi skall senast 2010 vara en av Faluns attraktivaste
arbetsgivare. För att uppnå detta mål arbetar vi bl. a
aktivt med att utveckla våra chefer i ett chefsutvecklingsprogram samt satsar på kompetensutveckling. Hälsoarbetet är ständigt prioriterat.

Framtid
Koncernen har ett bra utgångsläge att möta framtiden och några direkta hot kan inte ses i dagsläget.
Satsningar på elproduktion och fossiloberoende
gjort bolaget mindre sårbart vid tuff väderlek och
den lågkonjunktur som varit.

Klimat- & miljömål
Vår verksamhet ska vara klimatneutral med en
långsiktigt låg miljöpåverkan senast 2010. Vårt
arbete inom klimat och miljö har under 2009 fått
fler erkännanden, vilket visar att vi är på rätt väg.
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FALU ELNÄT AB
Stadsnät redovisade ett sämre resultat än budget,
beroende på att målet för nyanslutningar ej uppfyllts, samt att kapitalkostnaderna är för betungande
för verksamheten. Lågkonjunkturen har medfört att
det varit en tröghet i nyanslutningar, och därför har
en noggrann genomlysning av verksamheten skett,
vilket resulterat i en rad åtgärder. Diskussioner förs
även med Kopparstaden om möjligheterna att kunna sammanföra de båda stadsnäten till ett nät/bolag.

Bolaget är helägt dotterbolag till Falu Energi &
Vatten AB som är helägt av Falu Kommun.
Falu Elnät AB bedriver distribution av el och elnätstjänster samt stadsnätverksamhet inom Falu
kommun. Bolaget är delägare i Norrsken AB.
Personalstyrkan var vid årsskiftet 36 personer (41).

Marknad

Investeringarna under året har uppgått till 56 mnkr
(60).

Årets omsättning blev 170 mnkr (167), där Stadsnät
står för 18,9 mnkr (13,0). Nätomsättningen blev
578 GWh (580).

Årets viktigaste händelser

Falu Elnät AB har förutom ansvaret för elnätet,
även uppdraget att bygga och utveckla det optiska
fibernätet i kommunen. Arbetet inom Affärsområdet Elnät har främst fokuserats på att vädersäkra
elnätet, mätarbytesprojektet och elanslutning till
kommande vindkraftverk på Tavelberget.

Elnät
Inom affärsområde elnät har det enskilt största projektet som avslutades under året var anslutningen
av vindkraftsparken på Tavelberget. Projektet
kommer även pågå under 2010. En ny transformatorstation i Linghed har installerats på grund av
Tavelberget.

Årets resultat

Ca 22 km friledning har byggt bort i områderna
kring Skog, Grycksbo, Blixbo och Spaksjön.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till
21,4 mnkr, efter nedskrivning av anläggningstillgångar på Stadsnät med -27,3 mnkr blir det slutliga
resultatet -5,9 mnkr (34,7). Årets resultat inkluderar
Stadsnäts resultat med -7,3 mnkr samt nedskrivningen om -27,3 mnkr (-4,9). Koncernbidrag för
året som lämnas till ägare uppgår till 16,1 mnkr.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund uppgick
till 34,6 min (42,4 min 2008). Inga avbrottsersättningar har betalats ut under året.
Stadsnät
Inom affärsområde stadsnät har arbetet under året
framförallt fokuserats på anslutningar av hyreshus
och bostadsrättsföreningar. Anslutning av villakunder har varit trög, vilket även har påverkat årets
resultat negativt.
Med anledning av att verksamheten visat negativt
resultat flera år i rad och även utan speciella åtgärder skulle göra det i framtiden, startades en kraftfull
översyn av verksamheten. Den har resulterat i att en
omfördelning har skett mellan Stadsnät och Elnät
beträffande grävkostnader vid samförläggningar.

Elnät genomförde för 2009 en prisjustering på 4 %
som lades mot den fasta avgiften. Orsaken till prisjusteringen är att bolaget drabbats av kostnadsökningar på överliggande nät samt ökade kostnader
för nätförluster. Det har varit fortsatt stora investeringar i elnätet för att bygga säkrare nät samt för
bytet av samtliga elmätare. Mätarbytesprojektet
avslutades i april, då samtliga mätare var utbytta till
fjärravlästa mätare. Under 2009 debiterades en
anslutningsavgift om 6 mnkr, för elnätsanslutningen till vindkraftparken på Tavelberget. Detta återspeglar sig i resultaträkningen som ökad omsättning
samt ökat resultat.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

174,2
-111,3
-59,1
3,8
-9,8
-6,0
23,3
-4,7
12,6

175,8
-103,2
-28,8
43,8
-9,1
34,7
-16,9
-5,0
12,8

156,8
-98,8
-28,3
29,7
-8,7
21,0
-3,3
-5,1
12,6

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

515,7
40,8
556,5

515,1
43,3
558,4

483,6
47,1
530,7

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

19,1
77,6
205,7
254,1
556,5

18,4
75,5
229,0
235,5
558,4

18,3
65,4
212,1
234,9
530,7
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En ny riktprislista visar att fördelningen varit för
hög för Stadsnät, därför överförs 38 mnkr av investeringar från Stadsnät till Elnät. Vidare görs en
nedskrivning av anläggningstillgångar i Stadsnät
som bedöms inte kommer att användas, vilket försämrar bolagets resultat med -27,3 mnkr. Även en
organisatorisk översyn kommer att ske. Sammantaget bedöms detta förbättrar resultatet med ca
5 mnkr på årsbasis.

Kundmål
Vi följer årligen utveckling enligt Nils Holgerssonmodellen, där vår målsättning är att ständigt
förbättra oss jämfört med andra kommuner/bolag.
Våra priser ska vara bättre än medelkommunen
enligt Nils Holgersson 2010. Vi ska även förbättra
vår position med fem placeringar i snitt årligen. För
2009 har vi i koncernen förbättrat oss med 29 placeringar från plats 163 till plats 134, medel i Sverige är 163. För Elnät har placeringen 105.

Framtid
Vi ser positivt på framtiden, trots allt tuffare kundoch myndighetskrav. En organisation med en
blandning av ny kompetens och gedigen erfarenhet,
borgar för en spännande utveckling. Resultatet
inom affärsområde elnät kommer i framtiden att
minska p.g.a. fortsatt stora behov av investeringar.

Medarbetarmål
Vi skall senast 2010 vara en av Faluns attraktivaste
arbetsgivare. För att uppnå detta mål arbetar vi bl a
aktivt med att utveckla våra chefer i ett chefsutvecklingsprogram samt satsar på kompetensutveckling. Hälsoarbetet har en ständig prioritering så att
vi fortsatt kan håll våra låga sjukskrivningstal under
2%.

Elnät
En stor och viktig fråga för elnätsbolagens framtid
är hur den nya reglermodellen som Energimarknadsinspektionen (EI) kommer att tillämpa från
2012. Den bygger i korthet på att EI kommer att
bestämma hur mycket respektive elnätsbolag får
debitera sina kunder under en fyraårsperiod.

Klimat- & miljömål
Vår verksamhet ska vara klimatneutral med en
långsiktigt låg miljöpåverkan senast 2010. I takt
med att vi utökar vår produktion av miljöriktig el så
påverkar vi klimatet alltmer positivt. Elproduktionen i koncernen har under 2009 ökat från 66,8
GWh till 76,6 GWh.

Detta kommer självklart att kräva en anpassning till
den nya modellen och det är vad som pågår, både
på lokala nät, regionnät och hos Svenska Kraftnät.
Svenska Kraftnät som ansvara för de stora näten i
Sverige har annonserat en 100 % prisökning, vilket
kommer att påverka prisökningarna mycket på de
lokala näten de närmaste åren.

Stadsnät
Marknadsarbetet kommer att fortgå i enlighet med
den reviderade affärsplanen. Fokus är att få långsiktig lönsamhet i verksamheten med bibehållen samhällsnytta.

Målavstämning
Ekonomimål
Koncernen har ett ekonomimål som innebär att
resultatet efter finansiella poster ska överstiga 13 %
av omsättningen år 2010. För 2009 uppgår resultatet efter finansiella poster till 12,3 % av nettoomsättningen före nedskrivningar.

80

Koncernbolagens verksamhet

DALA KRAFT AB
Bolagets verksamhet omfattar köp och försäljning
av el.
Falu Energi & Vatten AB är den största delägaren i
bolaget med 29,4 % av aktierna. Andra stora delägare är Dala Energi AB 24 %, Ryssa Energi AB
19 %, Malungs Elverk AB 15 %. Övriga aktier är
fördelade på tre andra energibolag.
Bolaget är moderbolag i en koncern med det till
100 % ägda dotterbolaget Enkla Elbolaget i Sverige
AB och det till 99,5 % ägda dotterbolaget Dala
Elnät AB. Enkla Elbolaget säljer klimatvänlig el
och Dala Elnät har som verksamhet transitering av
el i Säters kommun.
Dala Elnät har två helägda dotterbolag, Säter Energi AB, vars verksamhet omfattar elproduktion samt
Dala Datanät AB, som äger och förvaltar fibernät.

Årets viktigaste händelser
I skuggan av den globala finanskrisen hade bolaget
en jämn och tillfredställande resultatutveckling.
Däremot var likviditeten under de inledande vintermånaderna hårt ansträngd på grund av fallande
marknadspriser och därmed ökade krav på säkerhet
för den finansiella elhandeln på elbörsen NordPool.
Den 8 juni tillträdde Carina Håkansson tjänsten
som koncernens vd. Carina kom närmast från vdposten på Stora Enso Skog AB.

Årets resultat
Energiomsättningen i koncernen ökade med drygt
8 % och årets resultat överträffade återigen budget.
Nettoomsättningen uppgick till 1 923 mnkr (1 413
mnkr), vilket är en ökning med 36 % jämfört med
föregående år.
Årets resultat i koncernen uppgår till 21,5 mnkr.

Resultaträkning, Kcn (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

2009

2008

2007

1 925,9 1 418,3 848,0
-1 869,9 -1 368,4 -800,8
-23,4
-15,6 -12,0
32,6
34,3
35,2
-3,2
1,0
-0,9
31,7
31,1
36,2
-10,1
-9,8
-9,7
21,6
21,3
26,5
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Balansräkning, Kcn (mnkr)

2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

260,4
579,3
839,7

271,7
630,3
902,0

173,9
327,3
501,2

Eget kapital
Minoritetsandel
Avsättningar
Långa skulder
Kortfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

201,6
0,5
41,5
60,7
535,4
839,7

188,3
0,4
43,0
75,3
595,0
902,0

181,5
0,4
41,3
30,9
247,1
501,2
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KOPPARSTADEN AB
I oktober drabbades vi av en brand på Kungsgårdsvägen på Övre Norslund, och två trapphus blev
delvis brandskadat och helt vattenskadat.

KopparStaden AB är ett bostadsföretag verksamt i
Falu kommun, och helägt av Falu Kommuns Förvaltnings AB. Bolagets affärsidé är att erbjuda nuvarande och blivande falubor bra och prisvärda
bostäder. Vår vision är att vara den attraktivaste
hyresvärden i regionen och en av de attraktivaste
arbetsplatserna i Falun.

Framtid
En av våra viktigaste uppgifter är att bidra till Faluns utveckling, och därför har vi startat planering
för produktion av nya bostäder, i två projekt som
kommer att upphandlas under första halvåret 2010.

Antalet anställda den 31 december 2009 var 115 st
(113 st)

Vi arbetar med ett effektiviseringsprogram för hela
företaget, och det skall resultera i 10 mnkr i resultatförbättring på årsbasis.

Marknad
Krisen är ännu inte över men glädjande nog ökar
Faluns befolkning, och därmed behovet av att producera nya bostäder, i vår affärsplan 2010-2012
planerar vi för ett bostadsbyggande med ca 40-50
lgh per år med början 2010 och klart för inflytt
2011. Våra vakanssiffror blev bättre än vi befarade
inför året, och arbetet med att effektivisera uthyrningen fortsätter.

Hyresavtalet för 2010 är ännu inte klart, vi har
skickat ärendet till central medling under förhandling och därefter har förhandlingarna slutat i en
tvist och vi har överfört ärendet för behandling i
HMK, och väntar besked från dem under slutet av
februari.

Målavstämning

Glädjande för oss så förbättrar vi resultatet i kundenkäten med 3 % enheter och andelen kunder som
rekommenderar oss som hyresvärd ligger också
högt, på hela 85%. Andelen omflyttningar har också minskat och ligger i år på 24 % (25 %).

Vårt övergripande verksamhetsmål för 2010-2012
är ett resultat före dispositioner och skatt om minst
15 mnkr.
För att nå detta har vi några prioriterade företagsövergripande projekt, bland dem kan nämnas:

Årets resultat
En bättre uthyrning, bra prestationer av vår personal, vinst från vindkraftverk och lägre marknadsräntor än beräknat har bidragit till att vår vinst före
bokslutsdispositioner och skatt blir ca 20 mnkr.
Vårt långsiktiga resultatmål ligger på 15 mnkr per
år så årets resultat överträffar det målet.

•

Strategisk fastighetsplan.

•

Hyressättningsmodell

•

Kompetensinventering

•

Klimatsmart

•

Varumärke

Årets viktigaste händelser
Vi har under året investerat i två vindkraftverk, som
vi övertog i början av maj månad. Drygt halva vårt
årliga elbehov kommer att försörjas av dessa vindkraftverk, det är en insats för miljön och säkrar en
stor del av vår elkostnad.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt & dispositioner
Årets resultat

417,4
-285,4
-58,0
74,0
-54,0
20,0
-19,5
0,5

418,2
-300,7
-53,8
63,7
-61,8
1,9
-0,4
1,5

388,4
-265,9
-53,4
69,1
-51,5
17,6
-10,4
7,2

Balansräkning (mnkr)
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2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 907,0
17,7
1 924,7

1 771,7
24,0
1 795,7

1 695,3
17,9
1 713,2

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

209,5
101,4
1 613,8
1 924,7

192,1
99,7
1 503,9
1 795,7

191,5
92,5
1 429,2
1 713,2
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KOPPARSTADEN FÖRVALTNING
Kopparstaden Förvaltning AB är ett helägt
dotterbolag till Kopparstaden AB. Bolaget
bedriver fastighetsförvaltning och elhandel.
Bolaget har ingen anställd personal.

Årets resultat
2009 års omsättning uppgick till 1 975 tkr och
resultat blev en förlust om 1 031 tkr.

Årets viktigaste händelser
Bolaget har under året bytt namn från Dala
Floda Förvaltnings AB till Kopparstaden
Förvaltning AB. Under räkenskapsåret har
ombyggnationen på Ingarvsvreten 3
färdigställts. Bolaget är från och med april
2009 registrerat som ett elhandelsbolag och
bedriver sedan dess elhandel.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

2009

2008

2007

Balansräkning (tkr)

2009

2008

2007

1 975
-2 465
-134
-624
-725
-1 349
318
-1 031

519
-1 091
-84
-656
-142
-797
215
-582

501
-343
-84
74
-132
-57
231
174

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

18 684
778
19 462

16 492
3 044
19 536

3 820
443
4 264

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

1 635
576
17 251
19 462

1 192
830
17 514
19 536

1 774
190
2 300
4 264
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FALU INDUSTRIHUS AB

Målavstämning

Falu Industrihus AB, vilket är helägt av Falu kommun, har till uppgift att äga, förvalta och hyra ut
kontors- och industrilokaler. Bolagets uppgift är att
”främja näringslivsutvecklingen i Falu kommun
genom att utveckla och tillhandahålla lokaler för
småindustri, kontor, handel och annan näringsverksamhet”.

Förräntningen bör vara åtta procent av summan av
aktiekapital och reservfond, vilket motsvarar en
avkastning på 64 tkr. Denna målsättning har infriats
under året.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget skall
långsiktigt inte drivas med något vinstsyfte utöver
krav på viss specifik förräntning.
Under året och föregående år har bolaget inte haft
någon anställd utöver verkställande direktören som
avgick i mitten av december 2009.

Marknad
Efter avyttringar av samtliga bebyggda fastigheter
har verksamheten under 2009 uteslutande varit
inriktad på avslutning av förvaltningen av lastplatsen i Grycksbo. Lastplatsen användes fram till slutet av mars månad 2009, vid tidpunkten då pappersbruket övergick till lastbilstransporter.
Årets omsättning uppgår till 18 tkr.

Årets resultat
Bolaget gjorde under året en vinst på 3,7 mnkr.

Årets viktigaste händelser
Bolagets enda tillgång, lastplatsen, kommer enligt
styrelsens beslut att läggas i malpåse, dvs. bolaget
avvecklar inte lastplatsen, då styrelsen bedömt att
det kan finnas andra intressenter som har intresse av
att hyra den.

Framtid
Bolaget har genom fusion uppgått i moderbolaget
Falu Kommuns Förvaltning AB per den 1 februari
2010.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

0,0
-0,2
-0,2
0,0
-0,1
3,8
3,7

0,8
-0,2
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,2
-0,2
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15,9
15,9

1,7
1,7

0,7
1,3
2,0

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

15,6
0,3
15,9

1,1
0,6
1,7

1,1
0,9
2,0
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FALU ORGANISATION AB
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Falu Kommuns
Förvaltning AB. Bolagets verksamhet är att inom
Falu Kommun äga och förvalta den fastighet där
Falu Energi och Vatten AB uppfört sina kraftvärmeverk. Falu Energi & Vatten AB arrenderar fastigheten av bolaget.
Bolaget har ej haft anställd personal.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Balansräkning (mnkr)

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

0,2
0,0
0,0
0,2
-0,2
0,0
0,0
0,0

0,2
0,0
0,0
0,2
-0,2
0,0
0,0

0,2
0,0
0,0
0,2
-0,2
0,0
0,0
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2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2,1
0,3
2,4

2,0
0,1
2,1

2,1
0,1
2,2

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a eget kapital & skulder

0,1
2,3
0,0
2,4

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

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

Koncernbolagens verksamhet

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT

Årets resultat

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) bildades den 1
oktober 1998 och är ett kommunalförbund som ska
svara för räddningstjänsten i Falu, Borlänge och
Säters kommuner. RDM leds av en direktion bestående av ledamöter från samtliga tre medlemskommuner och där ordförandeskapet växlar årsvis. Direktionen är kommunernas gemensamma räddningsnämnd.

Det totala resultatet uppgår till -0,3 mnkr
(1,1 mnkr), vilket kan jämföras med ett budgeterat
nollresultat.
Verksamhetsintäkterna är totalt 10,5 mnkr
(8,3 mnkr) vilket är 2,7 mnkr bättre än budget. Den
stora avvikelsen mot budget beror på intäkter för
utbildningar som Myndigheten för Samhälsskydd
och Beredskap förlagt till RDM, onödiga larm och
ersättningar för stora insatser 2009. De ökade intäkterna motsvaras dock av kostnadsökningar.

Tidigare har varje medlemskommun fastställde sitt
handlingsprogram men från och med 2010 fastställer förbundsdirektionen handlingsprogrammet. Fördelningen av anslaget till RDM baseras på medlemskommunernas relativa folkmängd. För 2009
uppgår ersättningen från Falu kommun till
41,1 mnkr (38,8). Antalet anställda är 250 st (253).

Personalkostnaderna är 3,7 mnkr högre än 2008 och
något högre än budget, framförallt beroende på
ökade aktiviteter för att nå högre intäktsvolymer.
Lokalkostnaderna ligger på en nivå som är något
högre än budgeterat. Rörelsekostnaderna är betydligt högre än budgeterat där framförallt fordonskostnaderna varit höga under 2009.

Marknad
Nationellt ökar fokus på ett effektivt olycksförebyggande arbete inom kommunerna. Den olycksförebyggande enheten inom RDM har under året
breddat sitt arbete genom utveckling av befintliga
koncept men även infört ett antal nya koncept som
bostadsinformation, förstärkt brandskyddsutbildning för byar i ytterområdena, genomförande av
akuta informationsinsatser och nyttjande av sotare
som budbärare för brandskyddsinformation. Även
företagsutbildningen har nått ett bra resultat under
året.

Nyinvesteringarna är högre än under 2008 och
kostnader för avskrivningar är lägre än budgeterad
nivå beroende på att nya anläggningar anskaffats
och aktiverats senare under året än vad som var
budgeterat. Finansnettot är betydligt sämre än budgeterat, framförallt beroende på den allmänna räntenivån.

Framtid
Det är viktigt att RDM följer samhällsutvecklingen
och anpassar organisation och verksamhet för att på
bästa möjliga sätt hantera rådande riskbild inom
kommunerna. Samtidigt är det viktigt att arbeta
vidare med att förändra riskbilden så att den blir
gynnsammare för samhällsmedborgarna. För att få
ökad effekt i arbetet och en bättre förståelse i samhället behöver organisationen bättre spegla samhällsstrukturen i övrigt.

Inom räddningsenheten har ett samarbete utvecklats
med den olycksförebyggande enheten i skapandet
av en modell för bostadsinformation om brandskydd. I de direkta insatserna vid olyckor sker ett
mycket viktigt samarbete över kommungränserna
med räddningstjänster utanför kommunalförbundet.
Olycks- och riskanalysenheten har under året arbetat med såväl utveckling av nya former för olycksundersökningsarbetet som olycksundersökningar.
Alla olyckor och insatser ska analyseras i syfte att
skapa en lärande organisation som utvecklas med
gjorda erfarenheter som grund.

Målavstämning
Målavstämning görs framför allt med hjälp av styrdokumentet Q-red där kopplingen mellan mål, resultat och ekonomi tydligt åskådliggörs. Måluppfyllelsen 2009 är högre än 2008 och förmågan att sätta
relevanta mål som är möjliga att mäta och uppnå
har förbättrats.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdisp och skatt
Årets resultat

95,4
-92,1
-3,4
-0,1
-0,2
-0,3
0,0
-0,3

90,0
-86,3
-3,3
0,4
0,7
1,1
0,0
1,1

87,8
-81,1
-3,7
3,0
0,2
3,2
0,0
3,2

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

17,1
26,8
43,9

14,8
25,2
40,0

15,8
28,3
44,1

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a eget kapital & skulder

5,3
16,1
22,5
43,9

5,6
15,0
19,4
40,0

6,4
20,1
17,6
44,1
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FÖRVALTNINGSBOLAGET HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet
KB äger, förvaltar och hyr ut högskolefastigheten i
Falun till Högskolan Dalarna. Falu kommun är
komplementär i kommanditbolaget och Falu Organisation AB är kommanditdelägare.
Under året och föregående år har bolaget inte haft
någon anställd personal.

Marknad
Högskolefastigheten hyrs ut enligt ett 15-årigt hyresavtal som sträcker sig fram till den 30 april 2023.

Årets resultat
2009 års omsättning uppgick till 14,6 mnkr (15,7)
och resultat blev en vinst om 0,8 mnkr (2,2). Den
lägre omsättningen och resultatet beror i huvudsak
på att hyresavtalet omförhandlats under 2008.
Räntabiliteten uppgår till 0,7 % (1,8).

Årets viktigaste händelser
Högskolan Dalarna har beslutat att ett nytt bibliotek
skall byggas och att vissa lokaler i anslutning till
biblioteket skall byggas om.

Framtid
Byggentreprenaden för den nya biblioteksbyggnaden och delar av de befintliga lokalerna skall upphandlas och därefter skall byggnadsarbetena
genomföras. Inflyttning kommer att ske i etapper
och hela ny- och ombyggnaden beräknas vara klar
under år 2012.

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdisp, skatt
Årets resultat

14,6
-4,5
-4,5
5,6
-4,8
0,8
0,8

15,7
-4,0
-4,5
7,2
-5,0
2,2
2,2

16,8
-4,9
-4,5
7,4
-5,0
2,4
2,4

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

121,9
13,3
135,2

121,5
7,4
128,9

126,0
8,0
134,0

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a eget kapital & skulder

9,8
10,4
115,0
135,2

9,1
4,8
115,0
128,9

6,9
7,1
120,0
134,0
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VISIT FALUN AB

•

Bolaget startade 1998-09-01. Näringslivet äger
51 % av aktierna genom sitt medlemskap i Framtid
Falun ekonomisk förening och Falu kommun äger
resterande 49 %. Bolaget produktutvecklar, marknadsför och säljer Falun samt verkar för en ökad
etablering och långsiktig utveckling av besöksnäringen, i första hand inom turism, konferenser och
evenemang i Falu kommun. Bolaget har två affärsområden; Turism samt Möten & Evenemang. Bolagets överskott, efter avsättning till konsolidering,
investeras i marknadsföring för Falun. Antalet anställda var vid årets slut 16 (16) tillsvidareanställda.

•
•
•

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 39 tkr. Nettoomsättningen
uppgick till 26 mnkr (18,4 mnkr).

Årets viktigaste händelser

Marknad

Under 2009 fattade företrädarna för VisitFalun AB
och Borlänge & Co destinationsutveckling AB
beslut om att en sammanslagning av bolagen skulle
ske i januari 2010.

Genom en ökad beläggning och fler besökare har
besöksnäringen i Falun haft en positiv utveckling
under året. Inom affärsområdet Turism ökar kravet
på kompetensutveckling och samarbete inom större
regioner. Bolaget
•
•
•

•

bedriver kongressbyråverksamhet med möten
och evenemang i Falun och Dalarna
ansvarar, i samarbete med Svenska Skidspelen,
för genomförandet av Masters World Cup 2010
samarbetar med Tällberg Foundation för stora
möten i Dalarna
ansvarar för Vinterkorpiaden och Riks Korpens
Europamästerskap (EFCS) 2012

I slutet av 2009 förvärvade VisitFalun AB samtliga
aktier i Borlänge & Co destinationsutveckling AB.
Genom en riktad nyemission i januari 2010 höjdes
aktiekapitalet från 400 tkr till 800 tkr. Den nya
ägarstrukturen innebär att Borlänge kommun och
Falu kommun äger 24,5 % vardera. Resterande
51 % ägs av näringslivet i Falun och Borlänge via
medlemskap i Framtid Falun ek för respektive
Samarbete i Borlänge ek för.

ansvarar för samordning av marknadsföring
och försäljning av Världsarvet Falun
driver tillsammans med Borlänge & Co AB ett
näringslivsutvecklingsprojekt av besöksnäringen, på och runt, sjön Runn.
driver ett omfattande projekt, i samarbete med
Siljan Turism, med syfte att utveckla en
gemensam försäljningsplattform för hela Dalarnas utbud inom besöksnäringen.
deltar i utvecklingsprojektet "Destination Dalarna" tillsammans med övriga turistorganisationer i Dalarna

Bolaget byter, under januari 2010, namn till Visit
Falun Borlänge AB och en fusion av bolagen har
inletts under februari 2010.

Framtid
Inom affärsområdet Möten & Evenemang ökar
efterfrågan på en regional partner/eventbolag då
arrangörer och uppdragsgivare ser Dalarna som ett
leverantörsområde som inte begränsas av kommungränser. Bolaget
• bedriver försäljning för att få konferenser och
evenemang till Falun
• bedriver mässverksamhet med 3 mässor årligen
i Falun och Borlänge

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

Att verka för ett enat Dalarna och en hållbar utveckling av besöksnäringen blir en av de viktigaste
frågorna där Visit Falun Borlänge AB skall vara en
drivande part.
Inom ramen för detta arbete skapas nya samarbetsprojekt, partners och konstellationer såväl regionalt,
nationellt som internationellt. Målsättningen är att
på kommersiella villkor utveckla verksamheterna
och därmed öka omsättningen inom besöksnäringen
i Dalarna.

2009

2008

2007

25 984
-25 869
-114
1
58
59
-3
-17
39

18 361
-18 195
-105
61
144
205
-39
-56
110

15 381
-15 257
-124
1
98
99
-13
-32
54
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Balansräkning (tkr)

2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

671
8 531
9 202

531
5 872
6 403

617
7 571
8 188

Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

733
148
8 321
9 202

694
145
5 564
6 403

584
106
7 498
8 188
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DALA AIRPORT AB
Dala Airport AB överlät vid årsskiftet 2005/2006
flygverksamheten till AB Dalaflyget. Dala Airport
AB:s verksamhet består i och med detta av fastighetsförvaltning.
Bolagets ägare är Landstinget Dalarna (40,8 %),
Borlänge kommun (38,2%), Falu kommun (20,8 %)
samt en del företag och privatpersoner (0,2 %).
Bolaget Dala Airport AB startade sin verksamhet
1972.
Bolaget har inga anställda.

Marknad
Samtliga lokaler, samt start- och landningsbanan,
hyrs ut till AB Dalaflyget som i förekommande fall
vidareuthyr lokaler och bana.

Årets resultat
Årets resultat
(0,13 mnkr).

har

uppgått

till

0,04

mnkr

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Balansräkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

2,3
-0,5
-1,8
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

2,3
-0,7
-1,7
-0,2
0,3
0,1
0,0
0,1

2,0
-0,6
-1,6
-0,2
0,2
0,0
0,0
0,0

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

22,9
7,5
30,3

22,0
8,2
30,1

22,3
8,3
30,5

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

27,6
2,8
0,0
30,3

27,5
2,6
0,0
30,1

27,4
3,1
0,0
30,5
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AB DALAFLYGET

Årets viktigaste händelser

Verksamheten omfattar huvudmannaskap med
driftansvar för Dala Airport och Mora flygplats
Verksamheten bedrivs i Borlänge och Mora. Lokaler samt start- och landningsbanor hyrs av Dala
Airport AB respektive Mora kommun.

Det gällande avtalet mellan ägarna, som löper ut
vid halvårsskiftet 2010, sades upp under våren
2009. Under slutet av 2009 så har ett nytt avtal
kommit till stånd med varaktighet till 31/12 2012.
Vissa förändringar i ägarförhållandena har gjorts i
samband med nya avtalet.

Bolaget har sitt säte i Borlänge och ägs av Landstinget Dalarna 32 % samt kommunerna Borlänge 33
%, Mora 20 %, och Falun 15 %.

Framtid
För chartertrafiken har Gran Canaria vintersäsongen 2009/2010 utökats till att omfatta en hel serie
höst/vår. En succé som fortsätter hela våren fram
till april med totalt 24 avgångar. Redan i april-maj
2010 drar årets sommarchartersäsong igång igen
med avgångar till först Kreta och sedan Mallorca
för att följas av Turkiet under sommaren. I höst
kommer årets nyhet med fem avgångar till Rhodos.
Ving/Apollo/Fritidsresor har redan nästa vintersäsong med flygningar till Gran Canaria bokningsbara. Inte mindre än 24 avgångar under perioden 20:e
oktober 2010 till 30:e mars 2011. I stort sett kan
man säga att 2010 ser ut att få nästan en charteravgång i veckan till olika resmål.

Bolaget har under året haft 25 anställda (25).

Marknad
Verksamheten på flygplatserna omfattar såväl reguljärflyg som charterflyg. Reguljärtrafiken gör det
möjligt för näringslivet i området att på ett smidigt
sätt över dagen kunna träffa kunder, leverantörer
och andra affärspartners i stora delar av Europa.
Chartertrafiken ger möjlighet att resa ut till varmare
länder men ger också möjlighet för turism in till
Dalarna.
Totalt minskade antalet resenärer med 5,4 %, till
42 812 passagerare, på Dalaflygets flygplatser under 2009. Detta ska jämföras med en minskning på
riksnivå med ca 15 %

Tidtabellen för reguljärflyget förväntas ligga i stort
sett konstant.

Mora flygplats har under året haft reguljär trafik till
Stockholm och under årets fyra första månader
även till Ängelholm och Växjö.
Från Dala Airport har man under året kunnat resa
reguljärt till Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mora flygplats redovisar en passagerarökning på
totalt 9,5 %. När det gäller Dala Airport så minskade antalet passagerare med 8,7 %.
Chartertrafiken på Dala Airport har omfattat bl.a.
Mallorca, Gran Canaria, och Antalya. På Mora
flygplats har chartertrafiken främst varit som konferens-, idrottsevenemang och företagsbesök.
Flygplatserna utgör en viktig samhällstillgång när
det gäller ambulansflyget som utför både sjuk- och
organtransporter. De navigationssystem som finns
på flygplatserna gör det möjligt för ambulanshelikoptrar att nå lasaretten i Falun och i Mora även i
dålig väderlek. Även polisen använder flygplatserna frekvent.

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 1 tkr (2 tkr) efter ägarbidrag på totalt 18,5 mnkr (19,8 mnkr).
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VÄSTRA FALUN FASTIGHETS AB
Bolaget förvärvades i november 2008 från Allokton
Support AB och är helägt av Falu kommun. Bolaget
förvärvade initialt fem tomter inom kvarteret Västra
Falun i centrala Falun med bl.a. den kända byggnaden ”Egnellska huset”.

Årets viktigaste händelser
Under året har tomten med ”Egnellska huset” efter
avstyckning sålts till Falu kommun.

Årets resultat
Bolaget redovisar under det förlängda första räkenskapsåret, omfattande perioden 2008-09-18 till
2009-12-31, en förlust om 1 186 tkr.

Framtid
Falu Kommun ser sig inte som en långsiktig ägare
till bolaget. Inriktningen är att äga bolaget fram till
dess att en mer permanent lösning för hela det kvarter, där bolagets fastigheter ligger, har arbetats
fram. Därefter kan nya ägare sökas till bolaget eller
dess fastigheter.

Resultaträkning (mnkr)

2008-09-18--2009-12-31

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Årets resultat

1,2
-2,3
-0,1
-1,2
0
-1,2
0
-1,2

Balansräkning (mnkr)

2009-12-31

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

4,4
0,2
4,6

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital

3,2
0,6
0,8
4,6
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skap. Bolaget medverkade också i uppbyggnaden
av klusterinitiativet High Voltage Valley.

FALUN BORLÄNGE REGIONEN AB
Bolagets verksamhet syftar till att utveckla det
regionala näringslivet och öka Falun Borlängeregionens attraktionskraft.

Infrastrukturområdet präglades av trafikverkens
arbete med planer för 2010-2021. Bolagets roll är
att följa och påverka processen genom t.ex. utarbetande av kompletterande beslutsunderlag. Bolaget
medverkade också i strategiska projekt såsom Dalabanan, Partnerskap E 16 Gävle Oslo, Partnerskap
Bergslagsdiagonalen m.fl. Under året gjordes en
studie för att undersöka potentialen för intermodala
transporter, liksom en förstudie kring Bergslagspendelns betydelse för den regionala utvecklingen.
Ett EU-projekt beviljades medel, Partnerskap Bergslagsbanan.

Falun Borlänge Regionen AB bildades 2003 (under
namnet Utvecklingsbolaget MittDalarna) och ägs
gemensamt av Falu kommun (36,4 %), Borlänge
kommun (31,6 %), Ludvika kommun (17,7 %),
Säters kommun (7,5 %) och Gagnefs kommun
(6,8 %). Under 2009 har också Smedjebackens
kommun anslutit sig till samarbetet och är från och
med oktober månad adjungerad till styrelsen.
Antalet anställda per 2009-12-31 var 10st (8st).

Marknad

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan kommunernas gymnasieskolor, Gysam, resulterade i att
ett samverkansavtal undertecknades av 6 av de 8
kommuner som medverkar i projektet. Avtalet innebär att elever fritt kan söka bland de utbildningar
som erbjuds i ingående kommuners gymnasieskolor.

Bolagets verksamhet präglades av fortsatt utveckling av de projekt som startades under 2008. En
etableringsstrategi togs fram som grund för bolagets
framtida arbete med etableringar till regionen.
Projektet ”Livskraftigt företagande”, eller ”Driv
eget” syftar bland annat till att bredda regionens
näringsliv genom att inspirera fler att starta eget
företag samt bidra till att de företag som står inför
ett ägarskifte får nya ägare.

Under året publicerades en DN-bilaga ”Optimism”,
bolaget arbetade aktivt med kampanjen för ett
Skid VM till Falun och Dalarna 2015. Vidare medverkade bolaget i Trigger09, ett konvent för
branschfolk inom musikbranschen samt Business &
Pleasure, en mötesplats för personer intresserade av
Dalarnas utveckling.

Två särskilda projekt med inriktning mot kvinnors
företagande genomfördes under året. Det ena projektet fokuserade på att utveckla kommunikationen
kring ägarskiften för att intressera kvinnor i högre
grad. Det andra projektet, ”Lovely Monday”, handlade om kvinnliga företagare som förebilder och
omfattade hela Dalarna.

Årets resultat
Bolagets resultat efter skatt uppgick till 48 tkr
(15 tkr) och nettoomsättningen till 21,4 mnkr
(9,7 mnkr).

Projektet ”Kompetensförsörjning för ökad tillväxt
och ökad konkurrenskraft” tog form under året.
Målsättningen är att arbeta fram en plattform för
samarbete mellan arbetsgivare. Projektet genomförs
tillsammans med Hamarregionen i Norge. Förutom
Falun Borlänge-regionen deltar även Hedemora
kommun.

Framtid
De utredningar som gjorts kring bolagets framtida
verksamhet resulterade i ett utökat uppdrag gällande regionens externa marknadskommunikation.
Arbetet med en strategisk plan utifrån detta uppdrag
påbörjades, medarbetare rekryterades och upphandling av externa tjänster genomfördes.

Nya projekt som initierades under året handlade
bland annat om handeln som tillväxtfaktor, nya
internationella evenemang samt regionens värdResultaträkning (tkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansne
Skatt
Bokslutsdispositioner
Årets resultat

2009

2008

2007

21 364
-21 218
-41
105
20
125
-49
-28
48

9 750
-9 897
-30
-177
108
-69
-13
97
15

6 408
-6 448
-22
-62
116
54
-32
0
22

Balansräkning (tkr)
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2009

2008

2007

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

118
5 851
5 969

159
4 750
4 909

88
2 880
2 968

Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a eget kapital & skulde

966
28
0
4 975
5 969

916
0
0
3 993
4 909

901
97
0
1 970
2 968
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