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Tillväxtprogrammet 2020
– för en hållbar utveckling
Antaget av kommunfullmäktige 10 september 2015.

Förord
Tillväxtprogram 2015–2020 är kommunens fjärde tillväxtprogram. Föregångarna antogs 2001, 2005 och 2010. Att stimu
lera ekonomisk tillväxt är ett långsiktigt arbete där det ibland dröjer flera år innan gjorda insatser ger fullt utfall i
form av nya jobb och invånare i kommunen. Det här programmet ingår som en del i Faluns hållbara utveckling vilket
innebär att tillväxten inte får ske på ett sätt så att den skadar människan och miljön. Tvärtom ska de tre hållbarhets
programmen i Falu kommun stärka och stödja varandra. Programmet bygger vidare på de tidigare programmen, som
bland annat pekat på utvecklingspotentialen inom idrott, media, besöksnäring, de kreativa och kulturella näringarna
samt gröna näringar.
I tillväxtprogrammet 2015–2020 har vi valt att fokusera på bredare och mer generella insatser samlade i fyra
områden; Företagsservice, Kompetensförsörjning, Livsmiljö och byggande samt Kommunikation och infrastruktur.
Programmet har tagits fram i samarbete med det lokala näringslivet, högskolan och ytterligare ett 2 0-tal organisa
tioner i kommunen och regionen. Vi tackar alla för värdefulla bidrag och inspel i framtagandet av p rogrammet och ser
fram emot ett fortsatt samskapande där vi tillsammans strävar mot visionen ”Ett Större Falun”!

Jonny Gahnshag , ordf. tillväxtrådet (S)

Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordf., gruppledare (S)

Mats Dahlström, gruppledare (C)

Mikael Rosén, gruppledare (M)

Svante Parsjö-Tegnér, gruppledare (FP)

Maria Gehlin, gruppledare (FAP)

Madelene Vestin, gruppledare (SD)

Katarina Gustafsson, gruppledare (KD)

Erik Eriksson, gruppledare (MP)
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Inledning
Faluns vision ”Ett större Falun” 1) innebär att vi tar
hänsyn till de ekonomiska, sociala och ekologiska
dimensionerna av hållbar utveckling när vi gör
vägval, prioriteringar och fattar olika beslut. Då
skapas möjligheter för kommande generationer att
leva ett gott liv.
För att nå upp till visionen och dess övergripande
mål ”hållbar utveckling” 2) finns tre strategiska
styrdokument: ett tillväxtprogram för den eko
nomiska dimensionen, ett folkhälsoprogram för
den sociala dimensionen och ett miljöprogram för
den ekologiska dimensionen.
Faluns tillväxtprogram baseras på att en eko
nomisk tillväxt är en viktig beståndsdel för att

uppnå visionen ”Ett större Falun”. Fler företag
och fler arbetstillfällen leder troligen till en
ökande befolkning. Det leder i sin tur till ett
ökande behov av bostäder, service, varor och
tjänster.
Tillväxt stimuleras bäst när alla samhälls
aktörer – offentliga som privata – känner fram
tidsanda, glädje, harmoni samt jobbar tillsammans
i samverkan och gemensam synergi. I Falun ska
vi tillsammans agera för att vara en attraktiv plats
för jobbskapande och företagande. Vi ska fortsätta
stimulera ekonomisk tillväxt genom att underlätta
utvecklingen av befintliga verksamheter (företag,
stat, landsting och organisationer) samt medverka

och aktivt arbeta för att fler nya företag och verk
samheter etableras i kommunen.
Den ekonomiska utvecklingen ska ske på ett
sätt som är bra för såväl människan som miljön.
Det innebär att tillväxten inte får ske till priset av
försämrad folkhälsa eller att ekosystem fördärvas.
Här bör vi vara medvetna om att folkhälsan spän
ner över en mansålder och att ekologisk påverkan
kan vara evig. Tillväxten, som i många fall både
utvecklas och mäts i kortare perspektiv, måste
alltså väga in de andra dimensionernas längre
tidsperspektiv.
De insatser som görs ska vara möjliga för alla att
ta del av och delta i.

Följ Falu kommuns hållbarhetsarbete på
www.falun.se/hallbarutveckling

1) När vi använder ”Falun” som begrepp avses hela det geografiska
området Falu kommun med alla kommundelar och aktörer som finns
där. När vi skriver ”Falu kommun” eller ”kommunen” syftar vi på
kommunorganisationen.

Figur 1 Modell över Falu kommuns vision
”Ett större Falun”.

Figur 2 Modell över begreppet hållbar utveckling.

2) Hållbar utveckling definieras av Brundtland kommissionen 1987:
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska,
sociala och ekologiska – ska samstämmigt och ömsesidigt stödja
varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg
2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad
princip för FN:s arbete.
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Inriktning i programmet
För att skapa tillväxt och framtidstro krävs
mötesplatser och nätverk. Vi ska ha positiva
attityder och det ska finnas en servicekänsla hos
kommunens medarbetare och politiker samt en
tydlighet med vad Falu kommun har att erbjuda.
Medarbetare i kommunen kan bidra till en positiv
tillväxt genom att förstå företagares behov, lämna
snabba besked och vara kreativa och flexibla i
kontakterna med kunderna.
Tillväxt är i grunden beroende av människor, att
det finns kreativa entreprenörer som kan och vill
driva företag och att dessa företag och offentliga
verksamheter kan rekrytera personal med rätt kom
petens. För att kunna attrahera människor att vilja
bo här är det en framgångsfaktor att kunna erbjuda
en livsmiljö som är intressant och att den lokala
arbetsmarknaden kan erbjuda lämpliga jobb. Det
förutsätter en väl utbyggd och fungerande kommu
nikation och samspel med omvärlden samt en väl
fungerande kommunal kärnverksamhet.
Framtidens nya arbeten kommer till största delen
att skapas inom små och medelstora företag, många
gånger enpersonersföretag och inom tjänstesektorn.
Antalet arbetsintegrerade sociala företag kommer
också att öka. Vi behöver skapa stödjande struktu
rer för att dessa ska kunna bildas och växa.
Den befolkningsökning om ca 350 personer
som Falun har haft senaste åren baseras till viss
del av ett invandringsnetto på ca 100 personer.
En breddad och involverande arbetsmarknad för
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 ngdomar och grupper som står långt från arbets
u
marknaden skulle leda till stort mänskligt vinnande
och förbättrad samhällsekonomi.

PRIORITERADE OMRÅDEN
Syftet med tillväxtprogrammet är att stimulera
tillväxt genom att:
• skapa bra förutsättningar för privat näringsliv,
offentlig sektor och organisationer 3)
• främja samarbetet mellan lokala aktörer och
med aktörer på regional, nationell och inter
nationell nivå
• stärka Falun som attraktiv livsmiljö, attraktiv
kunskapsmiljö och attraktiv etableringsmiljö.
För att uppnå syftet är följande delområden de
allra viktigaste:
• Företagsservice
• Kompetensförsörjning
• Livsmiljö och byggande
• Kommunikation och infrastruktur.
Dessa fyra delar hänger ihop för att skapa ett bra
företagsklimat i Falun. I arbetet tillämpas de vär
deringar som finns inom Falu kommuns vision:
• enkla att samarbeta med
• till nytta för Faluborna.
3) Fortsättningsvis i programmet benämns dessa under samlings
namnet ”företag”.
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Företagsservice
Inriktningsmål: Kommunens bemötande ska överträffa kundens
förväntningar och våra handläggningstider ska ständigt förbättras.

Det bemötande och den attityd som kunden upp
lever i kontakt med kommunen är avgörande för
deras viljaoch möjlighet att bedriva verksamhet, att
expandera och etablera sig här. Kunden behöver kän
na trygghet, tydlighet och rättssäkerhet i kontakterna
med kommunen och det berör alla förvaltningar.

STRATEGIER
Serviceanda och ärendehantering
Företagsservice bygger på att kommunen har kunden
i fokus och att det är lätt att komma i kontakt med
rätt handläggare. Kommunen möter kunden på ett
serviceinriktat sätt, utifrån dennes behov, i frågor av
seende ansökningar, tillståndsgivning, myndighetsut
övning eller när kunden vänder sig till kommunen i
en privat fråga rörande kommunens basservice.
Här är konceptet företagslots en framgångs
metod att vårda och vidareutveckla.
Falu kommun ska vara enkel att samarbeta
med. Det innebär att kommunen ska upplevas
som tydlig, lyhörd och samstämmig. Kommunen
ger snabb återkoppling och har regelbunden
kommunikation i all ärendehantering för att
kunden ska uppleva en god service.
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Nätverksbyggande
För att tillväxtarbetet och det kommunala uppdraget
ska bli framgångsrikt behöver kommunen kontinuer
ligt och aktivt ha samverkan med olika parter.
Att skapa mötesplatser mellan kunden och mellan
olika grupperingar är andra framgångsfaktorer.
I dessa möten uppstår synergieffekter som vidare
utvecklar företagsamheten och breddar kunskapen.
Samarbete och nya affärer skapas på dessa mötes
platser där kommunen har en viktig roll att koordi
neramen också ta del av redan existerande nätverk.
I nuläget pågår ett antal klusterbyggen i Dalarna
vars syfte är att skapa fler produkter, effektivare
tillverkning samt koppla ihop branscherna med
utbildning och forskning. Kommunens roll är att
aktivt engagera sig så kluster skapas, bibehålls och
utvecklas.
Upphandling
Kommunen upphandlar varje år varor och
tjänster i stor omfattning. Här finns potential
för upphandlande förvaltningar att tillsammans
med upphandlingscenter skapa fler möjligheter
för lokala- och sociala företag att lämna anbud.

Genomarbetade förfrågningsunderlag är en för
utsättning för effektiva upphandlingar och möj
ligheterna att lämna anbud. Dialog med företag
och förståelse kring upphandlingsfrågorna är en
naturlig och kontinuerlig del i arbetet.
Etableringar
För att få till stånd etableringar krävs ett aktivt
och proaktivt arbete där kommunen på ett tydligt
sätt berättar om styrkor, möjligheter och potential
till utveckling. Falun ska ha ett företagsklimat där
företag vill verka och vara en attraktiv och själv
klar plats för företagande.
Antalet arbetstillfällen ska öka där kommunen
bidrar genom att underlätta utvecklingen för
befintliga verksamheter, medverkar och aktivt
arbetar för att fler nya företag etableras i kommu
nen. Falu kommun behöver ha en god beredskap
i möten med nya och befintliga företag som vill
expandera eller etablera sig likväl som mark- och
planberedskap.
Falu kommun som koncern
Kommunen och dess bolag ska i mötet med
kunden uppträda och upplevas som en aktör.
Ett djupare samarbete internt mellan kom
munens förvaltningar och dess bolag bidrar till
fördjupad kompetens och bättre service till före
tagaren. Det ger även möjlighet till ökade gemen
samma resurser vid genomförande av planerade
projekt och aktiviteter.

INDIKATORER
Servicemätning av kommunens
myndighetsutövning
Mått: SKL:s undersökning Insikt.
Mål: Falu kommun ska ha ett värde som kon
tinuerligt ligger högre än riksgenomsnittet.
Målgrupp: Företag och privatpersoner som varit
i kontakt med kommunens myndighetsutövning
inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse,
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och
serveringstillstånd.
Syfte: Få uppföljning på hur företag uppfattar att
kommunens förvaltningar arbetar med informa
tion, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rätts
säkerhet och effektivitet i kundbemötandet.
Källa: SKL – Sveriges Kommuner & Landsting.
Företagsklimat
Mått: Svenskt Näringslivs årliga mätning av före
tagsklimatet.
Mål: En placering bland de 50 bästa kommunerna
i Sverige senast 20204), samt att Faluns resultat för
delindikatorerna tjänstemäns, kommunpolitikers
och skolans attityd till företagande ska förbättras.
Målgrupp: Företagare i Falu kommun som svarar
på enkäten.
Syfte: Följa hur företagarnas sammanfattande om
döme om hur det är att driva företag i kommunen
utvecklas, samt hur olika kommunrepresentanters
attityder utvecklas.
Källa: Svenskt Näringsliv.

4) 2015 var Faluns placering i totalrankingen plats 217. För delindikatorerna tjänstemäns-,
kommunpolitikers- och skolans attityder var medelvärdena 2,99, 3,18 respektive 3,9.
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Kompetensförsörjning
Inriktningsmål: Falun ska vara bäst i Sverige på att matcha
arbetskraftsbehovet år 2020.

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en
viktig faktor för att stärka näringslivets förutsätt
ningar att finnas kvar, utvecklas och skapa tillväxt
genom nya arbetstillfällen. Utbudet av utbildningar
ska bygga på arbetsmarknadens behov för att lång
siktigt skapa goda förutsättningar för matchning
av arbetskraft.
En välfungerande och inkluderande arbets
marknad bygger på företag som är beredda att
både ta socialt ansvar och agera långsiktigt. Falu
kommun och dess bolag ska vara förebilder.

STRATEGIER
Samverkan skola – arbetsmarknad
Ungdomar med godkända betyg från grund- och
gymnasieskola lägger grunden till eftergymnasiala
studier. Det är viktigt att utbildningarna är riktade
mot de behov som finns på arbetsmarknaden.
Kommunen bör ha en aktiv roll i att proaktivt
guida studenter in i utbildningar som efterfrågas
på arbetsmarknaden och som leder till arbete.
Ett utökat samarbete mellan skola och närings
liv är önskvärt ur flera olika perspektiv. Den
unga arbetskraften ska öka sin kunskap om
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a rbetsmarknaden och få kännedom om olika
yrken och arbetsmarknadens efterfrågan på
arbetskraft. Företagens behov av arbetskraft
behöver synliggöras för elever genom samverkan
mellan kommunen och branschföreträdare.
Långsiktiga satsningar på entreprenörskap och
arbetsmarknadskunskap för unga visar vägen till
utbildningar som leder till egen försörjning via
anställning eller egenföretagande.
Eftergymnasial utbildning
Högskolan Dalarna, är en viktig samarbetspartner
för att påverka utbildningsutbud, stötta bildandet
av branschråd, ta vara på näringslivets behov av
forskning och dess resultat samt nyttja som en
strategisk partner i att stärka Falun och regionen.
Kommunen och Högskolan Dalarna behöver till
sammans med andra aktörer samverka mer genom
att analysera arbetsmarknadens behov och anpassa
kursutbudet för att skapa förutsättningar för stu
denter att stanna i Falun genom att få anställning
eller starta företag.
Vuxenutbildningen är en viktig aktör för att
flexibelt kunna utbilda eller ändra yrkesinriktning

för individer till kompetenser som efterfrågas,
samt finna metoder för att stötta arbetsmarknaden
med kompetensutveckling för befintlig personal.
Vuxenutbildningens andra betydande roll är att ge
nya förutsättningar till studier till grundläggande
eller särskild behörighet på gymnasienivå för in
divider som tidigare inte fått eller inte genomfört
studier och nått målen. Det ger en andra chans
till individen att kunna gå vidare till högskola/
universitet.
Matchning, där arbetsgivare och företag kan
beskriva sitt efterfrågade behov av arbetskraft,
samt lärlingssystemet, där lärandet på arbets
platsen utgör merpart av studietiden inkluderande
trepartssamarbete med elev-lärare och handledare
på arbetsplats, är två viktiga metoder att utveckla.
Dessa metoder ska inkludera hela utbildnings
systemet samt arbetsmarknadens parter.
Yrkeshögskolesystemet fyller en viktig funktion
för att erbjuda utbildningar efter arbetsmarknadens
behov. YH:s framgångsfaktorer är framförallt
långa perioder av lärande i arbete i företag under
utbildningstiden där företagen får möjlighet att ta
emot studenter i lärande. Studenterna tillför också
företaget kompetenser från utbildningssystemet.
YH ska finnas mellan där den gymnasial vuxen
utbildningens uppdrag upphör och innan hög
skolesystemet tar vid. I det mellanrummet finns
nischer såväl inom välfärd som privat näringsliv.

Arbetsmarknad
För att ta tillvara kunskap, kompetens och
självkänslan hos människor är det prioriterat att
vi hela tiden arbetar för att minimera långtids
arbetslösheten.
Valideringssystemet är en nyckel till dynamisk
matchning d v s att ta tillvara kompetenser förvär
vade på informella sätt och värdera till intyg eller
betyg på arbetsmarknaden. Validering erbjuder
möjligheter att undvika repetition av förvärvade
kompetenser samt förkortar tiden från utbild
ningsstart till mål. Tidigare arbetslivserfarenhet,
utländska betyg samt andra erfarenheter som kan
motsvara svenska betyg bidrar till att korta ner ut
bildningstiden för individer, samt för företag som
snabbt behöver utvalda personer till sina tjänster.
Detta är inte något som enbart kommunen han
terar men där ett arbete pågår på statlig nivå för
att snabba på valideringsbedömningen. Men i
väntan på detta kan det vara viktigt att finna
andra former. Det är viktigt att Faluns arbetsgiv
are använder sig av den kompetensresurs som inte
minst nyanlända akademiker och yrkesutbildade
för med sig.
Unga som varken studerar eller arbetar är en
grupp som behöver fångas upp och genom studier
och praktik ges möjlighet att påbörja återinträde
på arbetsmarknaden. Det här är en del av ett antal
sociala investeringar som tillsammans både ger

mänsklig tillväxt och ekonomisk tillväxt när många
har möjlighet till egen försörjning och kan bidra till
Faluns och samhällets utveckling.
Antalet arbetsintegrerade sociala företag ökar i
antal och betydelse då de ger fler personer som an
nars står långt från arbetsmarknaden möjlighet till
arbete och egen försörjning. Dessa företag driver
förutom företagande en samhällsnyttig verksamhet
genom att anställda växer med arbetsuppgifterna.
För att människor med utbildningar från andra
länder snabbare än idag ska komma in på arbets
marknaden behöver metoder för validering av
betygen utformas så att handläggningstiden starkt
förkortas jämfört med idag. Processer behöver
utvecklas som tidigt ger den enskilde en variation
av möjligheter att utveckla ett innanförskap. Det är
betydelsefullt för fortsatt delaktighet i studier och
på arbetsmarknaden. Här ligger Falu kommun re
dan i framkant på flera områden och det är viktigt
att bygga vidare på detta i den omfattande genera
tionsväxling som väntar de kommande tio åren.
Nya affärsmöjligheter kan uppstå genom att
ta tillvara trendspaning och kännedom om olika
språk och kulturer. Den invandrade delen av befolkningen besitter ny kompetens och har kon
takter vilket kan leda till tillväxt på nya mark
nader. Marknaden för produkter kopplat till
olika världsreligioner ökar. Idag finns inte dessa
produkter på Dalarnas marknad vilket innebär att
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företagen tappar ett kundunderlag till exempelvis
livsmedelsbutiker i storstadsområden. Behoven av
språktjänster i olika samhällssammanhang leder
till en ny arbetsmarknad.

INDIKATORER
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Mått: Arbetsförmedlingens statistik över arbets
lösa totalt samt utrikesfödda, funktionshindrade,
55+ samt ungdomar i Falun. Dagbefolkning
(totalt antalet förvärvsarbetande i det geografiska
området Falu kommun).
Mål: Falun ska kontinuerligt ha en lägre andel
utanför jobb och utbildning än riksgenomsnitt och
andelen ska minska. Den totala arbetsmarknaden
ska växa.
Målgrupp: Personer i åldrarna 16–64 år.
Syfte: Att följa upp hur stor andel av olika grupper
som har jobb alternativt finns i utbildning, samt
följa upp om/hur mycket den lokala arbetsmark
naden växer.
Källa: Arbetsförmedlingen samt bearbetning av
utredare, SCB.
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Livsmiljö och byggande
Inriktningsmål: Falun är en levande stad som successivt förtätas med nya
spännade miljöer och där mångfalden av boendemiljöer i hela kommunen
lockar till inflyttning.

Ett inkluderande samhälle lockar människor med
kreativa idéer, som möjliggör en större mångfald
och fler subkulturer. Falun ska vara en magnet för
etableringar genom att vara en attraktiv mötesplats
med ett brett utbud av handel, kultur och idrott.
En tolerant och öppen stad som lever större delen
av dygnet attraherar olika människor.
Människor som bor i Falu tätort behöver natur
och rekreation som finns i stadens närområden
och omkringliggande landsbygd. Omvänt behöver
boende utanför Falu tätort tillgång till det utbud
som finns i staden.
En tredjedel av kommuninvånarna bor utanför
Falu tätort. Landsbygden är attraktiv genom levande
byar, aktivt företagande, rikt föreningsliv och stora
naturtillgångar, vilka är viktiga resurser att vidare
utveckla för helheten. På landsbygdenfinns en efter
frågan på boendemiljöer, som kompletterar stadens
utbud. En ökad inflyttning möjliggör upprätthållan
de av samhällsservice. På landsbygden är näringslivet
präglat av småföretagande samt jord- och skogsbruk.
Allt fler pendlar till stadens arbetsutbud och ett
väl utbyggt bredband möjliggör distansarbete.

Kultur och idrott är viktigt för människans
identitet och livskvalitet. Den kan också vara en
grogrund för företagande där kreativt skapande tas
tillvara och bidrar till ökad mångfald, utbud samt
arbetstillfällen.

STRATEGIER
Byggande
Erbjuda platser, tomter och mark som matchar
behoven för bostadsbyggande och för företag.
Kommunen ska ha en bra framförhållning och
tillmötesgå företags och människors olika behov
av planlagd mark, samt vara lyhörd för nya idéer
och initiativ inom de ramar som lagar och hållbar
samhällsutveckling medger.
Åstadkomma en blandning av boendeformer
(hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus) i attraktiva
lägen som tillmötesgår människors olika behov. Gärna
där det kan bidra till att förtäta och utveckla stad och
landsbygd. Vid nybyggnation är kommunens strävan
att uppmuntra hållbara material- och energilösningar.
Ett högt och jämt bostadsbyggande bidrar
positivt till företagens utveckling i kommunen.
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Det förutsätter goda möjligheter att resa mellan
arbetsplatsen och hemmet. Kollektivtrafik och
cykelvägar underlättar ett hållbart resande men
också för en aktiv fritid.
Livsmiljö
Fortsätta utveckla en attraktiv stadskärna med
handel många restauranger, caféer och kultur
aktiviteter. En stadskärna som förnyas, där det
alltid händer någonting och där det finns ett rikt
utbud för alla människor.
Värdesätta och utveckla besöks- och turism
näringen där bland annat Lugnet, Runn, Falu
Gruva och övriga delar i Världsarvet är viktiga
besöksmål.
Ett varierat utbud av idrotts- och kulturevene
mang stärker näringslivet.
För att stödja visionen om ett större Falun behö
ver kommunen säkerställa att det ﬁnns tillräckligt
med för- och grundskoleplatser och att dessa är av
jämn och hög kvalitet.
För att alla delar av kommunen ska upplevas
som attraktiva att bo och verka i bör strategin vara
att bättre ta tillvara attraktiva bostadslägen, stödja
bredbandsutbyggnad och värna om viktiga service
funktioner som livsmedelsbutik, kollektivtrafik
och drivmedelsförsörjning.
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INDIKATORER
Årligt bostadsbyggande
Mått: Årligt bostadsbyggande.
Mål: Det ska byggas 2005) nya lägenheter och
småhus varje år.
Målgrupp: Fastighetsägare.
Syfte: Det finns behov av fler boendemöjligheter i
olika former när Faluns befolkning växer.
Källa: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Attityd till bo i kommunen
Mått: Attraktivitet, mätt med ett antal olika
parametrar.
Mål: Falun ska kontinuerligt vara bland de 406)
bästa kommunerna att bo i Sverige.
Målgrupp: Olika (undersökning sammansatt av
olika delundersökningar och index).
Syfte: Falun skall vara en attraktiv kommun att
bo och leva i.
Källa: Fokus.se, politiskt oberoende tidskrift,
undersökning ”Bäst att bo”.
Attraktiv plats för unga vuxna
Mått: Antal 18–24-åringar i kommunen.
Mål: Antalet unga vuxna ska vara fler än befolk
ningsprognosen förutspår.
Målgrupp: 18–24-åringar.

Syfte: Följa om kommunen klarar att behålla/
locka unga invånare (befolkningsprognosen
indikerar att antalet kommer att minska fram till
2020).
Källa: SCB, Kommunens befolkningsregister.
Befolkningen i kommundelarna
Mått: Årlig befolkningsmätning, uppdelat på
kommundelar.
Mål: Att invånarantalet i alla Faluns kommun
delar ska öka under programperioden.
Målgrupp: Boende i kommundelarna.
Syfte: Följa upp att hela kommunens befolknings
utveckling är positiv så att offentlig och kommer
siell service kan bibehållas.
Källa: SCB.

5) 2014 byggdes 120 nya bostäder i kommunen.
6) 2015 placerade sig Falun på plats 38 i ”Bäst att bo”.

Kommunikation och infrastruktur
Inriktningsmål kommunikation: Bilden av Falun är stark och positiv.

Falubor, besökare, näringsliv och potentiella in
flyttare ska tycka att Falun är en kommun där det
alltid är spännande saker på gång – en kommun
de gärna berättar om, trivs i och är stolta över.
Om företagare i kommunen trivs och berättar
om det i sina nätverk så att nya företag och verk
samheter både startas här och flyttas hit – ger det
driv och framtidsanda. Om företag ska vilja etablera
sig i Falun måste det också vara attraktivt för dess
personal att leva här. Falun måste bli mer valbart.
Att flytta till en ny plats är ett stort beslut, ofta har
du en relation till platsen du flyttar till. Du har
besökt den, har släkt där eller hört väldigt gott om
den – därför är det viktigt att det händer saker som
lockar besökare till Falun och att Falun är en kom
mun som människor pratar positivt om. När man
besöker Falu kommun blir man väl bemött.

STRATEGIER
Bilden av Falun
För att stärka bilden av Falun som en attraktiv
plats att leva, bo och verka i är det viktigt att
långsiktigt förmedla samma övergripande bild av
varumärket, Falun och Falu kommun. Detta görs

genom att tydliggöra vad Falu kommun står för
och erbjuder.
Genom att kontinuerligt och konsekvent arbeta
för att det vi lovar i kommunikation också infrias,
samt ha en intressant och inbjudande kommuni
kation, kommer mottagaren i sin tur att kommu
nicera samma bild vidare.
Kommunen ska visa att vi står för liv och
rörelse, inte bara pratar om det. När vi uppfattas
som genuina, angelägna, aktiva och inspirerande
har vi kommit en bra bit på vägen. Då kommer
vår omgivning prata om oss vilket i sin tur starkt
bidrar till att vi närmar oss vår vision om ”Ett
större Falun”.
Bredband och fiber
Tillgång till fiber och bredband är en viktig del
av samhällsutvecklingen för tillväxt, stabilitet och
service. Vår värld blir allt mer digitaliserad och både
skola, arbetsmarknad, e-handel samt olika former
av samhällsservice förutsätter bra uppkoppling på
nätet. Digital delaktighet, det vill säga att kunna
hantera den nya tekniken är viktigt och ingår också
i kommunens bredbandsstrategi.

För Faluns kontakter med omvärlden i ett nationellt
och internationellt perspektiv är IT-infrastrukturen
viktig. Här behövs kontinuerliga uppdateringar,
framförallt på landsbygden. Samverkan mellan
föreningar, företag, kommunen, bolag, Länsstyrelsen
Dalarna och staten är en förutsättning för att klara
bredbandsutbyggnaden.

INDIKATORER
Antal nyinflyttade i kommunen
Mått: Antal nyinflyttade i kommunen ökar
varje år.
Mål: Flyttnettot ska vara positivt och bli större för
varje år.
Målgrupp: Personer i alla åldrar
Syfte: En fortsatt inflyttning till kommunen är
viktig för att kommunen ska kunna fortsätta ut
vecklas. I kommunikationen måste det vara tydligt
vad Falun erbjuder och antalet inflyttare kan ses
som ett mått på hur väl vi lyckats med kommuni
kationen.
Källa: Statistiska centralbyråns kommunfakta.

”Vår
kommunikation
är så intressant
och inbjudande
att mottagaren
aktivt väljer att
kommunicera
den vidare.”

Antal besökare på www.falun.se
Mått: Antal unika besökare på Falu kommuns
webbplats ökar varje år.
Mål: Antalet besök ska öka varje år.
Målgrupp: Falubor.
Syfte: Falu kommuns webbplats är navet för all
kommunikation. Genom att konsekvent följa upp
hur besökarna navigerar på webbplatsen och vilken

KOMMUNIK AT ION OCH INFRASTRUK TUR | T ILLVÄ XTPROGRAMMET 2020 | 13

information som eftersöks kan vi fortlöpande
justera webben utifrån användarnas behov.
Källa: Statistikverktyg för kommunens webbplats
och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Antal följare i sociala medier
Mått: Antal följare av Falu kommuns övergripande
sociala medier ökar varje år.
Mål: Antalet ska öka varje år.
Målgrupp: Falubor, näringsliv, potentiella inflyt
tare, turister och personer med intresse för Falun.
Syfte: Sociala medier är en viktig kanal för sprid
ning av information och ett sätt att uttrycka sin
inställning gentemot dem som man följer i sociala
medier. Genom att aktivt jobba med sociala
medier skapas en relation med dem som följer oss i
kanalerna och de kan välja att sprida vår informa
tion vidare i sina sociala kanaler.
Källa: Statistikverktyg för respektive socialt media.
Tillgång till bredband
Mått: Tillgång till 100 MB/s bredband.
Mål: Att 90 procent av hushåll och företag ska ha
den funktionen år 2020. 7)
Målgrupp: Boende och företag.
Syfte: Att säkerställa att företagare och medborga
re får tillgång till snabbt och stabilt bredband.
Källa: Post- och telestyrelsen.
7) 2014 hade 47 procent av hushållen i kommunen tillgång till
100 MB/s bredband.
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Inriktningsmål infrastruktur: Funktionellt och miljöanpassat transportsystem.

Den hållbara trafiken för Falun framåt. Den bi
drar till en attraktiv livsmiljö att bo och verka i,
både i staden och på landsbygden (i hela Falu
kommuns geografiska område). Den goda till
gängligheten till arbete, studier, skolor, fritid och
service gör att det mesta känns nära i Falu kom
mun. Att gå, cykla, åka kollektivt eller välja andra
miljöanpassade transportsätt är det självklara
valet året om. Transportsystemet är ekonomiskt,
miljömässigt och socialt hållbart för medborgare
och näringsliv i hela kommunen. Nytänkande,
kreativa idéer och samarbete förverkligar målen.

Godstransporter på järnvägen ska av företagen ses
som ett konkurrenskraftigt alternativ till långväga
godstransporter på väg.

STRATEGIER

Goda resmöjligheter för alla
Oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller eko
nomiska förutsättningar är det möjligt att förflytta
sig tryggt och säkert i transportsystem. Nyckeln
till ett attraktivt transportsystem är att hela resan
fungerar. Det ska vara enkelt och smidigt att byta
mellan olika färdmedel.

Effektiv logistik
Effektiva och innovativa system- och logistik
lösningar för godstransporter stödjer en hållbar
utveckling och näringslivets konkurrenskraft
nationellt och internationellt.
Bättre tågförbindelser
Fjärresandet och godstransporter är av stor
betydelse för Dalarna och Falun. Restiden med
tåg till och från Falun-Stockholm ska förkortas.

Lättare att pendla
Möjligheten att pendla kollektivt till och från
Falun ska förbättras. Den lokala arbetsmarknaden
kan vidgas ytterligare och resorna göras mer miljö
vänliga. Regionförstoring kan ske genom utveck
lade regionaltåg och bra regional busstrafik. Även
arbetspendling med cykel ska utvecklas inom och
mellan tätorter.

Vägen som transportsystem
En stor del av de dagliga transporterna av perso
ner och gods sker i biltrafik på vägnätet. Dessa

transporter ska kunna ske så effektivt som möj
ligt genom en god tillgänglighet på de stråk som
nämns i länstranportplanen som till exempel E16,
Bergslagsdiagonalen och stråken Borlänge-Gävle
och Västmanland/Södra Dalarna-Falun-Rättvik.
Näringslivet i Falun är beroende av goda för
bindelser till Gävle Hamn och Mälardalen samt
Örebro.

INDIKATORER
Kvaliteten för näringslivets transporter
förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften
Mått: Företagares upplevelse av vägnät, järnvägsoch flygförbindelser i regionen.
Mål: Den upplevda kvalitén ska kontinuerligt öka.
Målgrupp: Företagare.
Syfte: Upprätthållande av bra kommunikationer
för ett gott företagsklimat.
Källa: Trafikanalys ”Uppföljning av de transport
politiska målen”.
Tillgängligheten förbättras inom och mellan
regioner samt mellan Sverige och andra länder
Mått: Indexerad tillgänglighet till livsmedelsbutik,
skola och vårdcentral inom ett avstånd i vägnätet
av 1000 meter.
Mål: Indexet ska inte försämras, i jämförelse med
2014.
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Målgrupp: Medborgare.
Syfte: Goda kommunikationer i hela kommunen.
Källa: Trafikanalys ”Uppföljning av de transport
politiska målen”.
Förutsättningarna för att välja kollektiv
trafik, gång och cykel förbättras.
Mått: Resor i den samhällssubventionerade lokala
och regionala kollektivtrafiken.
Mål: Det kollektiva resandet ska öka kontiuner
ligt.
Målgrupp: Resenärer.
Syfte: Följa upp det kollektiva resandet.
Källa: Trafikanalys ”Uppföljning av de transport
politiska målen”.
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Genomförande

ANSVAR OCH ORGANISATION
Ansvarig för tillväxtprogrammet är kommun
styrelsens ledningsutskott. Ett viktigt samver
kansforum mellan näringsliv och kommunen är
tillväxtrådet. Rådet har en strategisk vägledande
funktion och följer och analyserar frågor som
sedan lyfts till kommunstyrelsens ledningsutskott.
Ledamöter i tillväxtrådet är näringslivsrepresen
tanter från branscher kopplade till programmets
prioriterade områden samt politiker och ledande
tjänstemän från kommunen. För var mandat
period utses ledamöterna av kommunstyrelsen.
Falu kommuns ledningsförvaltning har det
övergripande uppdraget att utveckla kommun
organisationen ledning och styrning. Tillväxt
programmets genomförande ingår i nämndernas
uppdrag. Som stöd för genomförandet kommer
det att finnas en hållbarhetsstrateg som har sin
organisatoriska placering på Miljö- och samhälls
byggnadsförvaltningen.

GENOMFÖRANDE I
ORDINARIE VERKSAMHET
Genomförande och uppföljning av tillväxt
programmet ska integreras i kommunens befintliga
modell för verksamhetsstyrning och på så sätt bli

en del i den ordinarie budgetprocessen.
I budgetprocessen ska alla förvaltningar beskriva
hur man bidrar till en hållbar utveckling. Där ska
framgå vilka verksamhetsmål och åtgärder inom
tillväxtprogrammet likväl som inom miljö- och
folkhälsoprogrammen som planeras inom förvalt
ningen. Samarbete mellan olika förvaltningar och
med andra aktörer är en viktig framgångsfaktor.
Som stöd för verksamhetsplaneringen inom
respektive förvaltning finns hållbarhetsstrategen.
Förvaltningarnas förslag beslutas sedan av respek
tive nämnd eller styrelse. Förvaltningschefen och
förvaltningarna ansvarar för processen och arbetet
med att nå verksamhetsmålen.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Varje förvaltning, nämnd och styrelse följer årligen
upp sina egna verksamhetsmål och åtgärder inom
ramen för ordinarie verksamhets- och budgetupp
följning.
För att följa om utvecklingen går åt rätt håll
finns hållbarhetsstrategen till stöd.

som på olika sätt har anknytning till näringslivet.
Genom samtal och diskussioner kring Faluns
situation nu och framöver träder en bild fram som
återspeglas i detta dokument. En bild över hur
Falun strategiskt ska utvecklas för att fortsatt hålla
en bra ekonomisk utveckling.
Internt inom Falu kommun har följande forum
deltagit i processen att ta fram detta program:
de politiska gruppledarna, nämndordföranden,
förvaltningschefer och tjänstemän.
Externa parter som genom samtal och diskussioner har medverkat är: Tillväxtrådet, Närings
livsforum, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna,
utlandsfödda personer, Falun Borlänge-regionen,
Stiftelsen Teknikdalen, Näringslivet Falun-
Borlänge, Sveriges Åkeriföretag, Visit Södra
Dalarna, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet,
Coompanion Dalarna, Högskolan Dalarna
Dalacampus och Studentkåren, Dala Sports
Academy, Företagarna, Företagare vid företagar
frukosten den 3 oktober 2014, Centrala Stadsrum
samt Beyond Skiing.

VIKTIGA AKTÖRER
I arbetet med att ta fram detta tillväxtprogram har
involverats många människor och organisationer
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Tillväxtprogrammet och andra styrdokument

Faluns tillväxtprogram bygger på EU:s strategi
för smart och hållbar tillväxt för alla – strategi
dokumentet EU 2020. Målet med Europa 2020
är att ekonomin ska vara baserad på kunskap och
innovation, att den ska vara resurseffektiv, grön
och konkurrenskraftig. Målet är vidare att ha en
hög sysselsättning samt att sammanhållningen
mellan människor och länder ska vara god. Knutna
till dessa mål är EU:s fonder och program som
kommer att få stor betydelse för att finansiera till
växtfrämjande insatser i Dalarna och genom detta
även genomförandet av tillväxtfrämjande åtgärder
i Falun.
Regeringens nationella strategi för regional till
växt och attraktionskraft 2014–2020 identifierar
fyra viktiga områden; Innovation, företagande och
entreprenörskap, Attraktiva miljöer, Kompetens
försörjning samt Internationellt och gränsöverskri
dande samarbete.
Tillväxtprogrammet bygger också på Dala
strategin som är Region Dalarnas styrdokument
för det regionala utvecklingsarbetet.
Falu kommuns vision är grundläggande för
programmets inriktning. Tillväxtprogrammet
fokuserar särskilt på de faktorer som är viktigast
att prioritera utifrån dagens situation och de fram
tidsfaktorer som kan förutses inom planerings
horisonten.
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Läs mer på www.falun.se/hallbarutveckling

