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

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

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

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

offentlig sektor. Det blir en positiv spiral.  

Samtidigt betyder det att fler behöver tillgång till kommunens tjänster i form av förskola, skola och 

äldreomsorg. Det finns också de som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden och 

som därför är i behov av olika former av stöd. Kommunens uppdrag är både att skapa 

förutsättningar för utveckling, och att finnas där för oss när det behövs, på olika sätt i livets olika 

skeden. 

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

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

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

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

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

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

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

Coronapandemin och en kraftig ekonomisk inbromsning gör den närmaste framtiden osäker. Men 

det betyder inte att vi ska avvakta och förhålla oss passiva. Tvärtom är det nödvändigt att på alla 

sätt som står till förfogande arbeta med att säkra kommunens kärnverksamheter samtidigt som vi 

skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Samtidigt måste vi vara uppmärksamma på förändringar i 

omvärlden, och vidta de åtgärder som krävs när förutsättningarna ändras. 

Vi budgeterar för ett nollresultat under 2021. Till detta kommer en reserv för att hantera 

osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen på 32 miljoner kronor. 

 

Joakim Storck (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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INLEDNING 

Politik för en unik tid 

Den globala högkonjunktur som har präglat 2010-talet har nu övergått i en period av lägre tillväxt. 

Hur länge det kommer att vara, och hur omfattande påverkan det kommer att ha på ekonomin, är 

det ingen som vet idag. Coronapandemin har inneburit att den förväntade avmattningen övergick i 

en global tvärnit för ekonomin med oöverskådliga och i nuläget oförutsägbara konsekvenser. För 

Falu kommun innebär det att skatteintäkterna blir lägre än förväntat. Samtidigt har regering och 

riksdag beslutat om omfattande stöd till kommunerna, men de beslut som hittills har tagits gäller 

2020. Vilka förutsättningar som kommer att gälla om ett år är i nuläget omöjligt att förutse. 

Falualliansen väljer att presentera en budget för 2021 som ska tillföra resurser för att göra det 

möjligt för förvaltningarna att tillhandahålla den ökade volym som krävs. Samtidigt är det en stram 

budget som ställer krav på effektivisering för att anpassa kostnaderna till de resurser som finns att 

fördela. Vi gör vissa justeringar i investeringsbudgeten men väljer att inte dra i handbromsen utan 

tillsätter istället en investeringsberedning med uppgift att inför novemberbudgeten återkomma med 

förslag på hur Falu kommun ska nå en långsiktigt hållbar investeringsnivå. 

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

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

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

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

Vi ser inte att det finns förutsättningar för att nå de finansiella målen under 2021. Vår utgångspunkt 

är att 2021 blir ett mycket speciellt år genom kombinationen av ökade volymer, en vikande 

konjunktur och den mycket stora osäkerhet som uppstått på grund av Coronapandemin. Vi ser en 

betydande osäkerhet i hur staten kommer att agera i en situation där allt fler kommuner har en 

mycket ansträngd ekonomi. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer dock att ekonomin 

kommer att göra en rekyl och återgå till en starkare tillväxt redan under 2021.  

Att kortsiktigt genomföra omfattande neddragningar av personal för att klara tvåprocentsmålet 

skulle vara destruktivt och resultera i kraftigt försämrad kvalitet. Vi har därför valt att budgetera för 

ett nollresultat.  

En konsekvens av Coronapandemin är att prognoserna för inflation och löneuppräkningar har 

sänkts. SKR bedömer att inflationen minskar från tidigare förväntat 1,8 procent till 1,0 procent 

under 2021.  Man bedömer också att utvecklingen i lönerörelsen dämpas något och prognosticerar 

löneökningar på 2,2 procent istället för som tidigare antaget 2,5 procent. Allt detta är givetvis 

osäkert. Från Falualliansens sida så gör vi ändå tolkningen att sänkt inflation och en dämpad 

lönerörelse kan medföra en viss lättnad för de kommunala nämnderna. Det skapar då ett dolt 

handlingsutrymme som innebär att pengarna kan räcka till mer kärnverksamhet eftersom vi låter 

den i tidigare flerårsplan aviserade uppräkningen på 1,5 procent för 2021 ligga kvar. Vi uppskattar 

att det sammantaget kan skapa ett utökat handlingsutrymme motsvarande 0,5 procents uppräkning 

eller 19 miljoner kronor. 

Vi inför ett prisstopp för sektor service som ska genomföra effektiviseringar motsvarande 

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

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

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

års hyror och tjänsteköp så uppskattar vi att de olika nämnderna frigör medel för kärnverksamhet i 

storleksordningen: 

Barn- och utbildningsnämnden  + 5,3 miljoner kronor  

Omvårdnadsnämnden  + 1,7 miljoner kronor 

Socialnämnden   + 0,9 miljoner kronor 

Kultur- och fritidsnämnden  + 0,7 miljoner kronor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden + 0,1 miljoner kronor 
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Det faktiska utfallet beror på hur tjänsteköp och hyror fördelas under 2021 efter avtal mellan sektor 

service och respektive nämnd.  

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

ytterligare tillskott till socialnämnden på 20 miljoner kronor för att skapa mer realistiska 

förutsättningar för nämnden. Det minskar också risken för att reserven behöver nyttjas. Vi ökar 

också storleken på reserven till 32 miljoner kronor för att öka förmågan att hantera oförutsedda 

avvikelser från budget.  

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

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

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

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

positivt resultat under 2022. 

 

Politiska prioriteringar 

Falualliansen presenterade i årsplan med budget för 2020–2022 strategiska prioriteringar som 

vägledning för utvecklingen i kommunen under mandatperioden. Dessa ligger fast. 

Falualliansens prioriterade målområden är: 

1. Falu kommun sätter människan och individens frihet och behov i centrum 

2. Falu kommun skapar förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet till egen 

försörjning 

3. Falun är en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer 

4. Falu kommun har en levande landsbygd och god samhällsservice även på landsbygden 

5. Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig kvalitet 

6. Falu kommun har ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat 

7. Falu kommun välkomnar privata, ideella och lokala aktörer på samhällsarenan 

8. Falun är ett uppskattat och växande besöksmål känt för sitt breda och högkvalitativa utbud 

inom idrott, kultur och evenemang 

9. Falun är en jämlik och tillgänglig kommun fri från diskriminering 

10. Falu kommun är en trygg och säker kommun med ett aktivt socialt och brottsförebyggande 

arbete 

11. Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och prioriterar åtgärder mot klimatförändringarna 

12. Falu kommun har goda kommunikationer och en framtidssäkrad infrastruktur 

13. Falu kommun bjuder in till medborgardialoger vid viktiga förändringar som påverkar 

faluborna i vardagen 

14. Falu kommun är en föregångare i att använda ny teknik och innovativa metoder till nytta för 

faluborna 

15. Falu kommun använder sina resurser smart och har en sund ekonomisk utveckling 

16. Falu kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetens inom alla 

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

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

hållbarhet. Samarbete och samsyn kring målen skapar förutsättningar för en kommunorganisation 

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

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

och 2020. Detta arbete ska slutföras under hösten 2020.  

1. Falu kommun sätter människan och individens frihet och behov i centrum 

Vi ser alla som en resurs både för sig själv och för samhället. Alla ska ges samma möjlighet att 

delta i kommunens utveckling. Individens behov är i centrum. 

2. Falu kommun skapar förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet 
till egen försörjning 

En skola som håller hög pedagogisk standard är förutsättningen för våra unga att erövra en plats 

i vuxenlivet som en självständig och oberoende individ. Vi vill därför utveckla skolans resurser 

både i Falu centrum och på serviceorterna. Med stärkta serviceorter skapar vi en rättvisare 

fördelning av resurser mellan stad och landsbygd. 

3. Falun är en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer 

Faluns roll som världsarv gör oss till en unik plats. En plats att vara stolt över. Falun är en plats 

som lockar många besökare och många väljer också att bosätta sig här. Falu kommun har 

kapacitet att växa och ta emot flera och vi ska därför underlätta för etablering av både bostäder 

och företag.  

Vi vill ta vara på de värden som gör Falun speciellt, där idrotts- och folkhälsotraditionen, 

närheten till naturen, kulturutbudet, de många besöksmålen och världsarvet är grunden för en 

fortsatt positiv utveckling. 

Vi ser det också som en prioriterad uppgift att skapa den trygga kommunen. Här är det viktigt att 

alla samhällets resurser samarbetar. Olika myndigheter och frivilligorganisationer såväl som 

företag och individer. 

4. Falu kommun har en levande landsbygd och god samhällsservice även på 
landsbygden 

En levande landsbygd är en plats där människor vill leva och verka. För att det ska vara möjligt 

måste samhällsservice i form av skolor och viktig infrastruktur vara tillgänglig. Vi satsar därför, 

bland annat, på att stärka våra serviceorter så att god utbildning ska kunna erbjudas i hela 

kommunen. 

Vi ska också bejaka privata och samfällda lösningar av vatten och avloppsfrågorna så att fler ska 

kunna skapa praktiska lösningar på dessa frågor. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden måste 

fortsätta. 

Det ska vara enkelt att etablera företag och boende på landsbygden. Kreativa individer ska 

stöttas i sitt entreprenörskap. Vi ska vara enkla att samarbeta med. Falu kommuns förvaltningar 

ska vara möjliggörare i relationen till medborgaren. 

5. Falu kommuns skolor håller en hög och likvärdig kvalitet 

Faluns skolor ska ha pedagogisk personal med rätt kompetens som kan möta varje elev på 

dennes nivå. Skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både elever och personal. En plats där 

alla höjer sin kompetens och goda prestationer belönas. 

Förskola och skola måste arbeta tätt i samverkan med andra kommunala förvaltningar och med 

Region Dalarna för att ta fram arbetssätt och metoder för att stödja barn med särskilda behov. 

Arbetet inom pilotprojektet Tillsammans för varje barn går nu över i en ny fas där fokus ska vara 

på tillämpning inom skola och förskola. 
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Skolans struktur har avgörande betydelse för om vi ska kunna erbjuda varje elev en utbildning av 

hög kvalitet och rusta denne för vuxenlivet. Vår satsning på serviceorternas skolor skapar 

möjligheter att upprätthålla hög standard på undervisningen och erbjuda en utvecklande 

arbetsplats. Detsamma gäller skolstrukturen i centralorten Falun. Även där krävs nya lösningar 

för att möta ökande behov. 

6. Falu kommun har ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat 

När man som företagare eller blivande företagare kontaktar kommunen så ska man mötas av en 

organisation som ser sig som möjliggörare. Tillståndshantering är verksamhetskritisk service och 

snabbhet och effektivitet stärker Falun som kommun där företag vill etablera sig. 

Vår politik kännetecknas av respekt och förståelse för varandras roller. Vi ser ett drivet 

näringsliv som en styrka och en viktig del Falu kommuns utveckling. Vi förstår att den framtida 

sysselsättningen i mycket hög grad kommer att skapas i små och medelstora företag. Vi förstår 

att ett starkt näringslivsklimat gör Falu kommun attraktiv, både som plats för etablering av 

företag och talangfulla människor. 

7. Falu kommun välkomnar privata, ideella och lokala aktörer på samhällsarenan 

I Falu kommun uppskattar vi och främjar privata initiativ och lösningar.  

Vi är positiva till att delar av den kommunala verksamheten konkurrensutsätts. Vi ser det som en 

möjlighet att höja kvaliteten samtidigt som invanda arbetssätt utmanas och effektiviteten kan 

förbättras. Det ger också företag möjlighet att tillsammans med kommunen utveckla tjänster som 

skapar nytta för många.  

Vår ledstjärna är att medborgarna skall få valuta för sina skattepengar, det är en förutsättning för 

att samhällskontraktet skall upprätthållas långsiktigt. 

8. Falun är ett uppskattat och växande besöksmål känt för sitt breda och 
högkvalitativa utbud inom idrott, kultur och evenemang 

Faluns nyligen antagna besöksnäringsstrategi bygger på samarbete mellan olika aktörer inom 

besöksbranschen. Turism- och upplevelsebranschen består av många mindre aktörer som 

behöver samordna sitt erbjudande. När alla ser möjligheten att marknadsföra varandra så har vi 

skapat en destination som, med världsarvet i centrum, är unik och lockande för många. En 

destination som vi med stolthet är ambassadörer för. 

Oavsett årstid är Falun en spännande plats att besöka. Vi ska verka för att Falun är en 

välkomnande plats. Det ska vara lätt att hitta våra unika värden och platser. Därför ska arbetet 

med våra strategiska planer kring utvecklingen av Lugnetområdet prioriteras, såväl som 

satsningar för att stärka kulturutbudet där musik och teater är viktiga inslag.  

Världsarvet ger Falun en unik karaktär och vi är positiva till att ta vara på och utveckla 

världsarvets värden för att stärka Falun som både besöksmål och boendeort. 

9. Falun är en jämlik och tillgänglig kommun fri från diskriminering 

Jämlika förutsättningar att leva och utvecklas är en mänsklig rättighet. Om detta ska bli 

verklighet så måste samhällets system arbeta aktivt för att så ska ske. Vi behöver utveckla och 

nyttja forum där vi möter utsatta grupper på ett effektivare sätt. Hinder för att kommunicera 

behöver inventeras, prioriteras och åtgärdas snabbare. 

Skolans utmaningar har också med jämlikhet att göra. Ungas utbildningsval i gymnasiet präglas 

ännu i hög grad av stereotypa könsuppfattningar och såväl flickor som pojkar måste uppmuntras 

att bryta med gamla mönster så att könsfördelningen jämnas ut på alla utbildningsprogram. 
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10. Falu kommun är en trygg och säker kommun med ett aktivt socialt och 
brottsförebyggande arbete 

Faluns samhällsbyggnadsstrategi att blanda upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt och 

äganderätt) har varit en avgörande framgångsfaktor för att skapa trygga miljöer. Det vill vi 

bygga vidare på. Det krävs ökat fokus på hur den byggda miljön påverkar tryggheten och risken 

för kriminalitet.  

Vi vill stimulera närvaro av ansvarstagande vuxna, exempelvis nattvandrare, där ungdomar 

samlas. Vi behöver också stärka samarbetet mellan polisen och kommunens insatser. Den som 

klarar skolan löper mindre risk att hamna i utanförskap eller kriminalitet, tidiga insatser i skola 

och förskola är avgörande. Det fortsatta arbetet inom Tillsammans för varje barn visar vägen 

för nya arbetssätt. 

Vi ska också stärka relationerna med kommunens olika etniska grupper. Större ömsesidig 

kulturell förståelse stärker samhällsbygget och motverkar utanförskap och kriminalitet. 

11. Falu kommun tar sitt klimatansvar på allvar och prioriterar åtgärder mot 
klimatförändringarna 

Klimatsmart kan innebära att samla kommunal service i form av förskolor, skolor och 

omvårdnadsboenden geografiskt. Det minskar behovet av transporter. Resultatet blir mindre 

miljöpåverkan och lägre kostnader. Vi vill att barn och unga ska kunna cykla och gå säkert till 

skolan. Vi vill därför se över cykelplanen för att prioritera säkra skolvägar, där ett 

landsbygdsperspektiv ska finnas med. 

Nya lösningar för vatten- och avloppsutbyggnad med modern teknologi skapar nytta för miljön 

och klimatet samtidigt som lokala initiativ premieras. En utredning av de ekonomiska 

konsekvenserna av en rening av sjön Tisken ska ske. Förutom att vi undanröjer risken för 

allvarliga föroreningar vid ett stort vattenflöde så kan vi minimera riskerna för översvämningar 

av stadskärnan. 

Vi vill att Faluns träbyggnadsstrategi ska få starkare genomslag för ett hållbart byggande. Vi 

vill också utreda möjligheterna att minska klimatpåverkan vid transporter. Vi vill ta vara på 

erfarenheterna från Coronapandemin som visar att distansmöten ofta kan ersätta fysiska möten. 

Vi vill införa förmånscykel, vilket inkluderar elcykel, för att stimulera fler anställda inom Falu 

kommun att välja cykel som transportmedel. 

12. Falu kommun har goda kommunikationer och en framtidssäkrad infrastruktur 

Vi vill stärka serviceorterna med infartsparkeringar och kollektivtrafik som utgår från dessa 

noder. Det underlättar arbetspendling mellan tätorten och serviceorterna. 

Arbetspendlingen har ökat kraftigt de senaste årtiondena vilket sätter press på 

transportsystemet. Ökningen har framför allt skett med bil. Om Falu kommun ska kunna 

fortsätta växa så måste infrastrukturen anpassas till fler invånare och ökad arbetspendling in 

och ut ur kommunen. Samtidigt ska Falun vara tillgängligt för alla trafikslag, inklusive cykel 

och fotgängare. Utbyggnad av säkra skolvägar och säkra pendlingsvägar för cykel ska ske 

parallellt med att kapaciteten för biltrafik förbättras.  

Vi ser att möjligheterna att lösa trafikproblemen genom att anpassa den befintliga genomfarten 

i Falun är begränsade. Vi vill därför att förutsättningarna för en ny trafikled för pendling och 

tung trafik utreds. 

Vi vill också öka möjligheterna till samarbete med kommunerna österut. Möjligheten till 

arbetspendling och samarbeten har stor potential och med snabbare tågförbindelser via Gävle 

kan vi korta restiden mellan Falun och Arlanda/Stockholm. Falun blir därmed än mer intressant 

som etableringsort. 
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Snabba och stabila digitala vägar skapar möjlighet till ett flexibelt liv i arbetet och skola. 

Coronapandemin har visat att digital infrastruktur som möjliggör arbete på distans måste finnas 

i hela kommunen. 

13. Falu kommun bjuder in till medborgardialoger vid viktiga förändringar som 
påverkar Faluborna i vardagen 

Vi vill utveckla smartare sätt att bedriva medborgardialoger, så att de som verkligen berörs 

också kan göra sin röst hörd. Därför ska vi höja ambitionen när det gäller dialogen kring viktiga 

förändringar som påverkar Faluborna i vardagen. Vi vill att en ny modell för medborgarförslag 

införs. 

14. Falu kommun är en föregångare i att använda ny teknik och innovativa metoder 
till nytta för faluborna 

E-tjänster ska införas som ökar tillgänglighet, service och effektivitet. E-tjänster ger 

medborgaren snabb direktkontakt med kommunen. Det ska vara lätt att göra rätt.   

Ny teknik och innovativa metoder leder till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom 

digitala möten minskar vi resande, vi kan korta mötestiden och fler kan delta på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

Vi kan rationalisera delar av kommunens arbete genom att nyttja ny teknik såsom städrobotar 

och andra tekniska lösningar. Mer service för pengarna och bättre arbetsmiljö är positiva 

bieffekter vid sidan av det utförda arbetet. 

15. Falu kommun använder sina resurser smart och har en sund ekonomisk 
utveckling 

Ständig effektivering och utveckling är en förutsättning för reformer. Det sker inom många 

områden såsom teknik, processer, arbetsmetodik, styrning och ledning samt ansvar och 

befogenheter. 

16. Falu kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetens 
inom alla områden 

Falu kommun står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjningen. Därför är det 

angeläget att både vara och uppfattas som en bra arbetsgivare som kan locka och behålla 

kompetenta medarbetare. Goda arbetsvillkor och intressanta karriärmöjligheter ska 

känneteckna Falu kommun som arbetsgivare. Som medarbetare är det viktigt att man har 

utvecklande och varierade arbetsuppgifter. Ett gott ledarskap är det bästa sättet att motverka 

ohälsa på arbetsplatsen.  
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DRIFTRAMAR FÖR BUDGET 2021 OCH 
EKONOMISK PLAN 2022 OCH 2023 
Utgångspunkten för den budget som presenteras nedan är en oförändrad skattesats. Utdebiteringen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omvårdnadsnämnden tillskjuts medel för prioriterade äskanden som framförts under 

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

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

från sektor service. 

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

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

satsning för den fortsatta verksamheten med ungdomsstödjarna. 

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

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

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

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

utvecklas och prioritering ske inom befintliga ramar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

eller effektiviseringar inom planperioden.  

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

gäller gränsdragning mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, skola och äldreomsorg som 

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

som ska belysa möjligheterna att omorganisera de berörda verksamheterna. 

En investeringsberedning ska tillsättas bestående av representanter för politik och förvaltning för 

att analysera och skapa ett tydligare underlag för prioritering och beslut när det gäller investeringar. 
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Driftramar för budget 2021 och ekonomisk plan 2022 och 2023 
(belopp i tkr)  

 

Styrelse/Nämnd Budget Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen:         

Kommundirektören 2 121 2 166 2 188 2 220 

Sektor Ledningsstöd 59 536 55 044 55 599 56 400 

Sektor Service 6 086 8 185 7 266 7 375 

Sektor AIK 71 950 71 197 71 936 73 015 

Beslutsorgan 25 815 23 208 22 009 22 334 

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

Kollektivtrafik 28 377 28 719 29 006 29 441 

Ej förvaltningsanknuten verksamhet 79 474 81 906 80 712 81 934 

Kommunövergripande besparingar 0 -6 000 -4 000 -4 000 

Summa kommunstyrelsen 306 371 296 436 284 729 288 731 

Barn- och utbildningsnämnd 1 453 085 1 508 048 1 533 204 1 556 211 

Omvårdnadsnämnd 773 594 820 008 841 224 853 847 

Socialnämnd 645 927 688 147 706 833 717 435 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 136 863 130 488 131 940 133 980 

Myndighetsnämnd 10 636 11 198 11 306 11 476 

Kultur- och fritidsnämnd 200 808 196 382 211 537 214 724 

Valnämnd 212 475 2 027 231 

Gem nämnd för alkoholhandläggning 0 0 0 0 

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

Överförmyndarverksamhet 4 738 4 809 4 858 4 930 

Kommunrevision 2 183 2 215 2 237 2 271 

Summa verksamheter drift 3 540 200 3 664 085 3 735 833 3 789 863 

Centralt finansierad pensionskostnad 51 331 57 763 60 519 57 535 

Avgår intern intäkt för interna kapitalkostnader -178 944 -184 507 -198 539 -213 953 

Summa totalt 3 412 588 3 537 341 3 597 812 3 633 444 

 

 

Ramväxlingar mellan nämndernas driftbudgetar 

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

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

förvaltningsanknuten verksamhet 

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

nämnder till finansförvaltningen 
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Investeringar 2021–2025 

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

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

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

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

påverkas nämndernas driftkostnader.  

För att skapa en investeringsnivå som är långsiktigt hållbar, tillsätts en investeringsberedning 

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

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

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Investeringsberedningens uppdrag är att göra 

kommunövergripande prioritering och samordning av kommunens totala investeringsbehov för 

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

Investeringsnivån ska inte överstiga 415 mnkr 2021, 573 mnkr 2022 och 426 mnkr 2023. Detta 

innebär att investeringarna under planperioden inte kan finansieras med eget kapital till 100 

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

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

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

För åren 2024–2025 återfinns investeringsbehov för 319 mnkr 2024 och 237 mnkr 2025. Största 

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

Sektor service fastighetsinvesteringar under planperioden avser flera nya förskolor och 

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

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

skapa kostnadseffektiva, långsiktiga lokallösningar. Underhållsrenoveringar i ventilation och 

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

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

på det långsiktiga behovet. 

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

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

Om- och tillbyggnation av Kristinehallen finns med i investeringsplanen.  

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

kultur- och fritidsnämnden. 

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

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

dessa planer sker i samband med ordinarie periodrapportering. 

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

uppgår till 1,25 procent. 

Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar 

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

 

  Budget Plan Plan Utanför plan 

Nämnd/styrelse 2021 2022 2023 2024 2025 

            

Sektor Ledningsstöd 100 100 500 100 100 

Sektor Service           

- Fastigheter 267 500 445 000 344 000 244 000 154 000 

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

Sektor AIK 0 0 0 0 0 

Summa kommunstyrelsen 306 750 475 200 367 100 259 200 170 600 

Barn- och utbildningsnämnden 12 100 7 600 8 100 8 100 6 000 

Omvårdnadsnämnden 7 500 3 500 3 500 7 000 3 500 

Socialnämnden 3 500 1 000 500 500 500 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 64 250 73 400 40 000 39 450 50 000 

Kultur- och fritidsnämnden 21 075 12 425 6 925 4 425 5 925 

Summa nämnder 108 425 97 925 59 025 59 475 65 925 

SUMMA INVESTERINGAR 415 175 573 125 426 125 318 675 236 525 

            

SUMMA EXPLOATERINGAR 69 832 24 300 19 500 43 500 3 500 
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Specificering av vissa investeringsprojekt (belopp i tkr)  

 

Nämnd Projekt 2021 2022 2023 2024 2025 
KS/Fast Ventilation och energieffektiviseringar                       50 000 30 000 20 000 20 000 20 000 

KS/Fast Skolor övr. larm, myndighetskrav mm 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

KS/Fast Grundskola Svärdsjö ombyggnad, etapp 1 15 000         

KS/Fast Grundskolor anpassningar, tillbyggnader 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

KS/Fast Gymnasieskolor 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

KS/Fast Kristinegymnasiet kök   20 000       

KS/Fast Förskolor ej påbörjade (5 st) 60 000 140 000 95 000 15 000   

KS/Fast Matsalar och gymnastiksalar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

KS/Fast Köksrenoveringar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

KS/Fast Skolutemiljöer 8 000 8 000 8 000     

KS/Fast Vård/omsorgsboende Britsarvet (60lgh) 10 000         

KS/Fast Vård/omsorgsboenden ej påbörjat (60 lgh)  10 000 40 000 100 000 30 000 

KS/Fast Gruppbostäder ej påbörjade (4 st) 14 500 8 000 19 000 20 000 15 000 

KS/Fast Övriga mindre åtgärder 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

KS/Fast Kristinehallen 24 000 100 000 38 000     

KS/Fast Gymnastiksal Södra ej påbörjad 5 000 35 000       

KS/Fast Gymnastiksal Östra ej påbörjad   5 000 35 000     

KS/SF Nytt personalsystem 3 000         

KS/SF Trådlös kommunikation 11 000 9 000 5 000 2 000 3 000 

KS/SF Kommunikationsutrustning 6 500 7 000 9 500 6 000 6 000 

KS/SF Servrar, backup, lagring 1 900 1 600 1 600 1 600 2 000 

MSN Tändsystem för gatubelysning 6 400         

MSN Lekplatser o fritidsanläggningar 2 000 1 450 2 000 1 450 2 000 

MSN Beläggningsprogrammet 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

MSN Falu cykelkommun 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

MSN GC, Steffens väg, ombyggnad TRV 400 400 4 000 4 000   

MSN Resecentrum, ersättningsbro i Faluån 1 900         

MSN Korsnäsvägen resecentrum 600 10 000 10 000 10 000   

MSN Tisken Gångtunnel         24 000 

MSN Investering till följd av FÖP Falu tätort 7 200 16 200       

MSN Syrafabriken cirkulationsplats och gångbro   20 000       

MSN Holmtorget 7 500         

MSN Årummet etapp 2 7 800         

KFN Lift källviksbacken 8 000         
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Resultaträkning 2021–2023 

Belopp i mnkr 
Prognos 
apr-20 

Budget 
2021 

Plan  
2022 

Plan  
2023 

          

Verksamhetens nettokostnad -3442,8 -3 537,3 -3 597,8 -3 633,4 

 - varav pensionskostnad 191,4 -196,3 -200,4 -198,8 
Avskrivningar -174,0 -162,6 -177,4 -192,2 

Summa         

verksamhetens nettokostnad -3 616,8 -3 700,0 -3 775,2 -3 825,6 

          

Skatteintäkter 2 970,3 2 988,7 3 092,6 3 193,9 

Generella statsbidrag o utjämning 687,9 712,5 696,0 703,5 

          

Summa skatteintäkter 3 658,2 3 701,2 3 788,6 3 897,4 

          
Finansiella intäkter 21,4 16,5 21,8 12,1 

Finansiella kostnader -26,7 -17,7 -23,4 -30,0 

 -varav ränta pensionsskuld -6,3 -7,1 -7,6 -8,3 

Summa finansnetto -5,3 -1,2 -1,6 -17,8 

          

Årets resultat 36,1 0,0 11,9 54,0 

Finansiellt mål, 2 % av skatter och utjämning 73,2 74,0 75,8 77,9 

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

 

Avstämning mot balanskrav  

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

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

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

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

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

kommunalekonomisk utjämning. 

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

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

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

  Budget Plan Plan 

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 

Anläggningstillgångar 3 730,2 4 150,2 4 403,7 

Omsättningstillgångar 453,2 465,8 521,7 

Summa tillgångar 4 183,4 4 616,0 4 925,4 

Eget kapital 1 487,0 1 498,9 1 552,9 

Avsättningar        

 -pensioner 204,3 218,2 226,9 

 -avsättning löneskatt 49,6 52,9 55,0 

 -andra avsättningar 12,0 12,0 12,0 

Summa avsättningar 265,9 283,1 293,9 

 -Långfristiga skulder 1 692,0 2 122,0 2 387,0 

 -Kortfristiga skulder 738,5 712,0 691,6 

Summa skulder 2 430,5 2 834,0 3 078,6 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 183,4 4 616,0 4 925,4 

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 1 202,3 1 159,7 1 120,8 

 

Kassaflödesanalys 2021–2023 

  Budget Plan Plan 
Belopp i mnkr 2021 2022 2023 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat 0,0 11,9 54,0 

Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 153,2 168,2 182,5 
Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 153,2 180,0 236,5 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

  Förändring av lager 0,0 0,0 0,0 

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten  153,2 180,0 236,5 

Investeringsverksamheten       

Investering i anläggningstillgångar  -485,0 -597,4 -445,6 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -485,0 -597,4 -445,6 

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-) 286,0 430,0 265,0 

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

Minskning av avsättningar pga utbetalningar       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 286,0 430,0 265,0 

Årets kassaflöde -45,8 12,6 55,9 

Likvida medel vid årets början 60,3 14,6 27,1 

Likvida medel vid årets slut 14,6 27,1 83,0 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2021–2023 

Befolkningsutveckling 

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

tillväxttakten nu ut att avta något. Enligt avstämningen per sista april uppgår kommunens 

befolkning till 59 426 invånare, vilket är en ökning med 20 invånare sedan årsskiftet. 

Beräkningarna i budgeten för 2021 baseras på en befolkning på 59 600 invånare per 1 november 

2020. Åren därefter antas en befolkningsökning med 300 invånare per år. 

Antaganden om befolkningsutveckling baseras på SCB:s befolkningsprognos från mars 2020. 

Prognosen baseras på det senaste årets befolkning i kommunen följt av antaganden om framtida 

fruktsamhet, dödsrisker, inflyttning och utflyttning. Prognosen sträcker sig tjugo år framåt i tiden.  

Befolkningsförändringar i olika åldrar 

Nedan redovisas befolkningsförändringar uppdelade i olika åldersintervaller. Under perioden 

2019–2033 bedöms befolkningen i kommunen att öka med knappt 4 500 personer. Ökningar sker 

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

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

700 barn, vilket skulle motsvara två nya grundskolor. Utmaningen blir dock att elevökningen inte 

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

kommunala verksamheterna är äldre i intervallet 80–89 år. Gruppen bedöms öka med 64 % 

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

äldreomsorgen både i form av hemtjänst och särskilt boende. 

Antalet personer i arbetsför ålder kommer att öka mycket marginellt under perioden, + 4,6 %. Detta 

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

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

 

Tabell 1 Befolkning uppdelad i åldersgrupper. Prognos 2020 

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

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

2020 685 3 501 739 6 492 2 033 7 564 14 876 10 482 9 967 2 841 608 59 790 

2021 688 3 527 746 6 550 2 157 7 492 15 001 10 499 10 074 2 929 608 60 273 

2022 689 3 530 768 6 666 2 153 7 517 15 122 10 486 10 149 3 025 619 60 723 

2023 689 3 578 723 6 792 2 178 7 555 15 206 10 506 10 125 3 166 629 61 148 

2024 689 3 605 741 6 832 2 173 7 632 15 269 10 568 9 990 3 393 646 61 536 

2025 689 3 657 715 6 863 2 241 7 659 15 327 10 618 9 848 3 604 674 61 895 

2026 688 3 657 764 6 872 2 294 7 682 15 380 10 698 9 683 3 806 701 62 226 

2027 688 3 655 766 6 905 2 335 7 745 15 436 10 703 9 575 3 991 732 62 530 

2028 687 3 652 766 6 923 2 368 7 822 15 512 10 718 9 476 4 110 776 62 809 

2029 687 3 648 765 7 000 2 345 7 867 15 530 10 739 9 381 4 278 826 63 065 

2030 687 3 645 764 7 022 2 353 7 920 15 561 10 764 9 356 4 361 865 63 298 

2031 687 3 642 764 7 036 2 354 7 985 15 600 10 773 9 361 4 413 895 63 509 

2032 687 3 640 763 7 032 2 427 7 983 15 620 10 788 9 341 4 486 934 63 702 

2033 688 3 639 762 7 065 2 411 8 015 15 673 10 799 9 318 4 517 993 63 880 

2019-2033 58 103 88 620 454 281 1 057 163 -507 1 763 394 4 474 

% 9,1% 2,9% 13,1% 9,6% 23,2% 3,6% 7,2% 1,5% -5,2% 64,0% 65,8% 7,5% 
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Den makroekonomiska utvecklingen 

I samband med den pågående coronapandemin upplever världsekonomin en exceptionellt snabb 

konjunkturnedgång. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. 

Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet länder och regioner. Den 

svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk 

efterfrågan och fallande export. 

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så 

pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. 

Klart står dock att den svenska ekonomin krymper. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten 

väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. Även om svensk produktion och sysselsättning 

skulle vända upp under andra halvåret i år förutsätts lågkonjunkturen kvarstå ända till 2023. 

Med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället försvagas utsikterna 

för det kommunala skatteunderlaget nu markant. De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset 

kommer att bli stora på både kostnads- och intäktssidan för kommunerna. Osäkerheten om den 

fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer ta lång tid att överblicka.  

Samtidigt kvarstår alla de utmaningar som fanns redan innan coronapandemin, med befolknings-

förändringar som ställer höga krav på kommunernas finansiering under kommande år. 

Sammantaget står kommunerna nu inför ännu större ekonomiska utmaningar än vad som tidigare 

har gått att förutspå. 

Skatteunderlagets utveckling 

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

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

Tabell 1 Skatteunderlagets utveckling, procentuell förändring 

  2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 

SKR, apr 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 14,8 

SKR, feb 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8 17,4 

ESV, mar 2,9 2,3 3,2 3,1 3,0 15,4 

Reg, apr 2,0 1,8 3,9 3,5 4,5 16,7 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

 

Utveckling av Falu kommuns ekonomi 

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

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

Årets resultat 

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

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

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

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

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

ut. Det budgeterade resultatet ligger i genomsnitt på ca 0,15 % för dessa år. Den långsiktiga 

målsättningen kvarstår och är fortfarande högt prioriterad. Den största utmaningen blir 

verksamheternas effektiviseringar och krympning av kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar. 
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Upprättad prognos för helåret 2020 per april visar ett överskott med 36 mnkr, vilket är 32 mnkr 

sämre än det budgeterade resultatet om 68 mnkr. Verksamheterna prognostiserar underskott med 

52 mnkr varav socialnämnden (-63 mnkr), omvårdnadsnämnden (-15 mnkr) och barn- och 

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

redovisningsregler gällande exploateringsintäkter för sålda tomter kan miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden prognostisera ett överskott på knappt 13 mnkr. 

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

överskott om 27 mnkr. 

Utveckling av pensionskostnader 

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

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

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

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

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

kommunsektorn. 

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

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

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

kopplas till inkomstbasbeloppet vilket betyder att pensionen förankras till löneutvecklingen i 

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

501 000 kr år 2020. 

De totala pensionskostnaderna för 2021 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 196 mnkr. 

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

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

gemensamma finansförvaltningen. 

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

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

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

beräknas utbetalningarna från ansvarsförbindelsen uppgå, inklusive särskild löneskatt, till ca 

72 mnkr. 
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

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

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

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

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

och god budgetdisciplin. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser.  

De rådande omständigheterna med coronapandemi och lågkonjunktur medför att kommunens 

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

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

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

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

fortfarande högt prioriterad. 

 

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

Soliditeten (eget kapital i procent av totala tillgångar, exklusive förmedlade lån) speglar hur mycket 

tillgångar och skulder som ansamlats under tidigare generationer. Ur ett generationsperspektiv bör 

soliditeten beräknas med samtliga tillgångar och skulder, även inklusive de pensionsskulder som 

intjänats av personal före 1998 och som inte redovisas i balansräkningen. 

Per 31 december 2019 uppgick soliditet inklusive pensionsskulder till 7 %. 

 

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

Investeringar som görs i den kommunala verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa 

perioder. Det är därför viktigt att investeringarna finansieras så att kommande generationer inte 

belastas med effekter av tidigare investeringar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del 

kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunen själv genererat.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vårt gemensamma förhållningssätt utgår från kommunens vision och formuleras: 

• Till nytta för Faluborna 

• Enkla att samarbeta med. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

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

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

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

gör ska utgå från och andas dessa värdeord. 

• Trygghet 

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

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

arbetsuppgifter på ett tryggt och bra sätt.  

• Engagemang 

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

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

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

• Möjligheter 

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

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

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

ett bra sätt.  

 

Vår kompetensförsörjning 

Falu kommun kommer att ställas inför en stor kompetensförsörjningsutmaning framöver. 

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

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

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

gör fler insatser.   

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

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

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

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

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

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

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

sysselsättningsgrad. 
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 En friskare arbetsplats 

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

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

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

arbetsmiljö, våra ledarskapsfrågor och arbetstidens förläggning är exempel på friskvårdsfaktorer 

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

ansvarstagande och engagemang.  

Att fortlöpande mäta ohälsotal och medarbetarengagemang ingår i kommunens systematiska 

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

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

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

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

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

medarbetareundersökningar för att ständigt fånga upp förbättringsområden i ledarskap och 

arbetsmiljö. 

 

 

 

ORGANISATIONSÖVERSIKT 
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Ansvarsområden 

Kommunfullmäktige 

Falu kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Enligt Kommunallagen beslutar 

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

kommunen, främst om 

• mål och riktlinjer för verksamheten. 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

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

• val av revisorer och revisorsersättare. 

• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

• årsredovisning och ansvarsfrihet. 

• folkomröstning i kommunen. 

Förtroendevalda revisorer 

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

• kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och utifrån 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och intentioner. 

• räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. 

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

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

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

Kommunstyrelsen  

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

övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har även uppsikt över den kommunala 

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

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

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

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

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

fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelsen. 

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

landsbygdsutveckling och övergripande frågor gällande hållbar utveckling. Även demokratifrågor 

ingår i uppdraget och ska vara kopplade till hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för sysselsättningsfrämjande åtgärder, för vuxenutbildning, samt 

även för integrationsfrågor och flyktingmottagandet. Vidare ansvarar kommunstyrelsen även för 

strategisk utveckling och optimering av det befintliga fastighetsbeståndet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av förskola, grundskola och 

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

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

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

delar av skolväsendet som drivs i kommunens regi. 

Skolväsendet styrs på nationell nivå av skollag, förordningar och läroplaner samt kommunallag, 

vilka beslutas av riksdag och regering. Uppdragsgivare för skolväsendet är därmed strängt taget 

staten, men ansvaret för genomförandet ligger på kommunen. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

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

gårdsverksamhet samt stödjer föreningar och studieförbund. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för frågor rörande den fysiska 

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

miljöfrågor förutsättningar för andra aktörer att utvecklas. 

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

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

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

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

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

trafiknämnd. 

Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor 

Myndighetsnämndens huvuduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende tillstånd och 

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

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

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

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

bildningsärenden. 

Omvårdnadsnämnden 

Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är: 

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

beslut 

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

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

korttidsvård samt vård- och omsorgsboende 

• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende 

• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma 

Socialnämnden 

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

Socialtjänstlagen (SoL) och lyder: 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor 

• aktiva deltagande i samhällslivet 

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

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

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

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Valnämnden  

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

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

En gemensam överförmyndarnämnd startade den 1 januari 2019. Den gemensamma 

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

ansvarar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt 

andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten. Borlänge kommun 

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

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

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

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

tobakslag samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens 

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

arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i kommunens organisation. 

Gemensam hjälpmedelsnämnd Dalarna 

Nämnden är samtliga kommuner i Dalarna och landstingets resurs gällande 

stöd/rådgivning/konsultation, extern information och utbildning inom hjälpmedelsområdet. 

Nämnden tillhandahåller tjänster samt säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka 

tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Nämnden bidrar till 

hälsa, god vård, habilitering, rehabilitering och hållbarhet. Värd för nämnden är Landstinget 

Dalarna. Nämnden har en förvaltning som heter Hjälpmedel Dalarna. 

Gemensam lönenämnd Falun Säter 

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

verkställighet avseende funktionsområdet lön, pension och personalanknutna försäkringsfrågor. 

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

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

personaladministrativt system. 

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan 

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

Gagnef, Hedemora och Säters kommuner. 

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

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

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

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

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

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

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

Språktolknämnden i Dalarna 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna och kommunerna 

Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Smedjebacken, Säter, Orsa och Mora. Nämnden 

ansvarar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente 

samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe 

och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. 
 


