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HEJ KOLLEGA!
Vad roligt att du valt att jobba med oss.
Falu kommun är en stor arbetsgivare med många olika arbetsplatser och mer
än 4 300 medarbetare. Här finns pedagoger, sjuksköterskor, socionomer, vaktmästare, undersköterskor, ingenjörer, ekonomer, kockar och många fler.
Oavsett vilken roll du har i organisationen kan du vara säker på att din insats
spelar roll.
Faluborna räknar med oss – dygnet runt, året om.
Välkommen till Falu kommun och ett jobb som märks!
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Falun – igår och idag
Falun är en väldigt speciell plats med en lång och stolt historia. Redan på
vikingatiden bröt man malm här och på 1600-talet var var Sveriges näst
största stad.
Sedan 2001 finns Falun på Unescos världsarvslista. Det betyder att våra
kulturhistoriska miljöerna anses vara så värdefulla för mänskligheten att de
ska bevaras för all framtid.
Idag är Falun residensstad i Dalarnas län. Här bor cirka 60 000 invånare,
det gör Falun till Dalarnas största kommun.
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Vision och värderingar
De senaste 45 åren har Falun växt och det vill vi fortsätta göra. Med fler
kommuninvånare och skattebetalare tryggar vi välfärden på sikt. Därför är
vår vision ”Ett större Falun”. Visionen har många dimensioner, inte minst att
utvecklingen ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och att Falun
ska vara en plats för alla.
En viktig del i visionen är värderingarna ”till nytta för Faluborna” och ”enkla
att samarbeta med”. För oss som medarbetare är värderingarna en kompass i
vardagen – vi finns här för Falubornas skull.

Viktigt att veta
När du arbetar i en kommun finns det några saker som är viktiga att känna till:
 Offentlighetsprincipen är en hörnsten i svensk demokrati. Den innebär att
kommuninvånare, journalister och andra intresserade ska ha så mycket
insyn som möjligt i kommunens verksamhet. I praktiken betyder det att
vem som helst, när som helst, kan begära att få se olika dokument, till
exempel inkomna mejl.
 Kommunernas serviceskyldighet är inskriven i kommunallagen. Den
innebär i korthet att vi ska hjälpa den som vill ha upplysningar eller råd i
frågor som rör kommunens verksamhet. Det gäller lika mycket en enkel
Facebook-fråga som en formell begäran om att ta del av handlingar. Serviceskyldigheten innebär att kommunen ska ge svar och råd så snart som
möjligt.
 Språkslagen säger att vårt språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det
betyder att en Falubo ska kunna förstå vad kommunen skriver och säger,
utan att ha några särskilda förkunskaper. Kravet på klarspråk gäller även
när du kontaktar kollegor inom kommunen – krångla inte till det du vill
säga, utan gör det enkelt för mottagaren. Klarspråk sparar både tid och
pengar.
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Organisation
En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är
högsta beslutande organ. Man kan säga att fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen.
I kommunfullmäktige fattas de stora övergripande besluten som gäller hela
kommunen, till exempel budget och skattenivå. Kommunfullmäktige utser
också vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.
Knutna till nämnderna finns förvaltningar som genomför besluten och sköter
den dagliga verksamheten – det är här alla anställda medarbetare och chefer
finns.
I Falu kommun-koncernen ingår även ett antal hel- och delägda bolag, till
exempel Kopparstaden och Falu Energi & Vatten.
Falu kommun har idag tre kommunalråd och ett oppositionsråd:
 Susanne Norberg (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
 Jonny Gahnshag (S), kommunalråd
 Joakim Storck (C), kommunalråd
 Mikael Rosén (M), oppositionsråd
Dan Nygren är kommundirektör och därmed kommunens högste tjänsteman.
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Hitta rätt
Kommunorganisationen är utspridd på en rad olika arbetsplatser runt om i
kommunen. De centrala delarna av organisationen finns inne i Falun.
Rådhuset, Stora torget
Delar av ledningsförvaltningen (kommunikationskontoret och stadskansliet)
med exempelvis kommundirektör, jurister, nämndadministratörer, kommunalråd och oppositionsråd.
Stadshuset, Stora torget
Omvårdnadsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt delar av serviceförvaltningen (kostenheten).
Annexet, Slaggatan 4
Barn- och utbildningsförvaltningen och delar av ledningsförvaltningen
(ekonomikontoret och personalkontoret).
Vägledningscentrum, Kristinegatan 28
Arbetsmarknads-, kompetens- och integrationsförvaltningen.
Egnellska huset, Myntgatan 45
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och delar av serviceförvaltningen.
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DIN ANSTÄLLNING – FRÅN A TILL Ö
Här är kortfattad information om din anställning – läs mer på Insidan.
Symbolen ! markerar alla personalförmåner du har i Falu kommun.

Aktuell information
Falu kommun är en stor arbetsplats och en politiskt styrd organisation där det
varje dag händer mycket. Här är några av de viktigaste kanalerna när du vill
hålla dig uppdaterad:
Insidan
Falu kommuns intranät. På Insidan finns bland annat nyheter, policydokument, handböcker och verksamhetsplaner. Här väljer också många chefer att
publicera veckobrev och nyhetsbrev.
falun.se
Kommunens externa webbplats och navet för den digitala kommunikationen.
Här finns fakta och nyheter från kommunens alla olika verksamheter.
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Vårt Falun
Vår egen tidning som kommer ut fyra gånger om året och som distribueras till
alla hushåll i kommunen.
Personalmagasinet (PM)
Två gånger om året får du PM hem i din brevlåda. Här kan du läsa om kommunövergripande projekt, arbetsmiljöfrågor, friskvård, löner och andra ämnen
kopplade till arbetslivet i Falu kommun.
Sociala medier (Facebook, Instagram med flera)
Sociala kanaler blir allt viktigare. Gå gärna in och gilla eller följ Falu kommun
så får du nyheter direkt i din mobil.
Har du nyhetstips, till exempel något spännande projekt inom din verksamhet, mejla dina idéer till kommunikationskontoret@falun.se eller ring
023-830 80 (presstelefon).

Anställningsform
När du börjar i Falu kommun får du ett anställningsavtal. Där står bland annat vid vilken förvaltning du är placerad och vilken anställningsform du har:
Tillsvidareanställning
Din anställning löper på tills du eller arbetsgivaren säger upp den. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig krävs saklig grund, till exempel arbetsbrist.
Tidsbegränsad anställning
Din anställning har start- och slutdatum. Vikariat, allmän visstidsanställning
och säsongsanställning är några exempel på tidsbegränsade anställningar.

Arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö är viktig för att alla ska kunna trivas och göra ett gott jobb.
Det handlar dels om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, dels om delaktighet, möjlighet till eget ansvar och egna initiativ.
I huvudsak är det arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som
reglerar arbetsmiljön. Utöver det finns samverkansavtal mellan arbetsgivaren
och facken.
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! Arbetstidsavtal

I Falu kommun har vi flera förmånliga avtal.
Rätt till heltid, möjlighet till deltid
Som medarbetare i Falu kommun har du i grunden en heltidstjänst. En gång
om året väljer du vilken sysselsättningsgrad du vill ha den kommande tolvmånadersperioden. Är du anställd inom ett område där arbetsgivaren tecknat
avtal med Kommunal har du rätt att välja sysselsättningsgrad, är du anställd
inom andra områden har du möjlighet att önska sysselsättningsgrad.
Flextid, årsarbetstid och andra arbetstidsavtal
Många medarbetare omfattas även av förmånliga arbetstidsavtal och modeller
med flexibel arbetstid;
 förkortad veckoarbetstid för undersköterskor och vårdbiträden
 årsarbetstidsavtal med flexibel arbetstid och veckoarbetstid på 38,75 timmar för tjänstemän
 avtal om flexibel arbetstid på Kommunals avtalsområden.
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Betyg
När du slutar din anställning vid Falu kommun kan du begära att få ett betyg.
Detta gäller om du varit anställd i minst sex månader. Vid kortare tjänstgöring
kan du be om ett intyg.

Bisyssla
Om du har en bisyssla (uppdrag eller arbetsuppgifter vid sidan av ditt ordinarie jobb) ska du berätta det för din chef. Bisysslor som bedöms vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande är inte tillåtna.

! Blodgivning på arbetstid

Du kan ge blod på betald arbetstid, max 1 timme per gång och max 4 gånger
per år.

Etik och moral
I Falu kommun arbetar vi för Falubornas bästa och vår verksamhet är finansierad av skattemedel. Det ställer höga krav på etik och moral. Du får självklart
inte låna eller använda kommunens utrustning privat och om en leverantör
vill bjuda på fribiljetter, middag eller liknande ska du tacka nej. Hamnar du i
situationer där du är osäker på vad som gäller, prata med din chef.

Fackliga organisationer
I Falu kommun finns ett tjugotal fackliga organisationer representerade, exempelvis Kommunal, Vision och Lärarförbundet.
De lokala avtalen följer de avtal som sluts mellan de centrala parterna.

! Friskvårdsbidrag

Alla arbetsplatser avsätter minst 500 kr per år och anställd till friskvård. Varje
arbetsplats har en lokal handlingsplan för friskvården och på många arbetsplatser finns särskilda friskvårdsinspiratörer.

! Friskvårdsrabatter

Falun är en verklig sportstad och som anställd i Falu kommun har du rabatt
hos flera av Faluns träningsanläggningar, till exempel Friskis & Svettis, Gymmix, Actic, Sportlife och simhallar och bassänger i Lugnet, Bjursås, Slätta och
Vika.
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Företagshälsovård
Alla medarbetare i Falu kommun har tillgång till företagshälsovård. Huvudregeln är att besvären ska vara relaterade till dina arbetsuppgifter eller din
arbetsplats. För att få tillgång till förtagshälsovård, ta kontakt med din chef.

! Försäkringar

Genom din anställning i Falu kommun har du automatiskt tre olika försäkringar:
Sjukförsäkringen AGS-KL via AFA
Om du har rätt till sjukpenning eller har beslut om sjukersättning, kan du
få ersättning från AGS-KL. Försäkringen administreras av försäkringsbolaget
AFA.
Arbetsskadeförsäkring TFA-KL via AFA
Om du skadar dig på arbetet eller på väg till/från arbetet, kan du få ersättning
från vår trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringen administreras av
försäkringsbolaget AFA.
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Tjänstegrupplivförsäkring TGL via KPA
Tjänstegrupplivförsäkringen är en försäkring som gäller om du som anställd
avlider. Den kan ge ersättning till dina efterlevande. Försäkringen administreras av KPA pension.

Föräldraledighet
Föräldraledighetslagen reglerar villkoren för föräldraledigheten. Du ansöker
om ledighet hos din chef och anmäler ledigheten hos Försäkringskassan som
betalar ut din föräldrapenning.
Om du får förändrad inkomst anmäl detta till Försäkringskassan så att rätt
ersättning betalas ut när du är hemma med ditt barn.
För mer information, prata med din chef, ditt fackliga ombud eller Försäkringskassan.

! Föräldrapenningtillägg

Du som varit sammanhängande anställd i minst ett år har rätt till föräldrapenningstillägg under tiden du är föräldraledig. Tillägget motsvarar tio procent av
lönebortfallet under ledigheten och du får det i upp till 180 dagar per födsel,
och som längst tills dess att barnet är 24 månader.

Inköp
Om du har fått i uppdrag att handla något, till exempel arbetsutrustning eller
en tågresa, titta först i inköpshandboken på Insidan. I de flesta fall har Falu
kommun upphandlade leverantörer som du ska vända dig till.

Intressepoolen
Intressepoolen är en form av ”gräddfil” för dig som är tillsvidareanställd i Falu
kommun och vill byta arbete. Hit kommer lediga jobb innan de annonseras
ut. Det innebär att du kan ligga steget före och att du i första hand konkurrerar med andra sökande inom Intressepoolen.
Att vara med är gratis och du är helt anonym till dess att du väljer att söka en
tjänst. Den digitala matchningen styrs av yrkesområde och vald förvaltning.
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Introduktion
Som nyanställd i Falu kommun får du en introduktion både på din arbetsplats
och på din förvaltning.
Du får till exempel gå en rundtur, hälsa på kollegor och du får hjälp med
praktiska saker som nycklar och arbetsutrustning. Din närmaste chef är ansvarig för din introduktion.
Inom ett halvår får du en halvdagsintroduktion på kommunövergripande
nivå. Här berättar politiker och ledande tjänstemän om Falu kommuns uppdrag.

Klämdag
I Falu kommun gäller normal arbetstid även på klämdagar och på vardag före
röd dag. Vi har alltså inga så kallade halvdagar, utan alla arbetsdagar regleras i
schema eller genom årsarbetstidsavtal.
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Kommunikationspolicy
I Falu kommun har vi en egen kommunikationspolicy som beskriver övergripande mål och förhållningssätt. Policyn säger bland annat att vår kommunikation ska vara korrekt, öppen och tillgänglig. Den säger också att det ska vara
enkelt att känna igen Falu kommun genom att vi alltid har en tydlig grafisk
identitet.

! Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Det är både en rättighet
och skyldighet att utveckla sig i takt med att verksamheten förändras och nya
metoder, hjälpmedel och arbetssätt introduceras. En plan för kompetensutveckling görs årligen på din förvaltning i samband med verksamhetsplaneringen.
Falu kommun erbjuder varje år en rad utbildningar för medarbetare och chefer. Utbudet presenteras i en utbildningskatalog som finns på din arbetsplats.

Ledighet
Det finns två sorters ledighet: lagstadgad och kollektivavtalad. Om du uppfyller lagens krav har du bland annat rätt till:
 Ledighet med föräldrapenning.
 Helt ledig tills barnet fyllt 1,5 år.
 Förkortning av arbetstiden med upp till 25 procent varje dag för vård av
barn. Gäller om barnet inte fyllt 8 år eller inte gått ut första skolåret.
 Ledighet för vård av sjukt barn.
 Ledighet för vård av närstående.
 Studieledighet.
 Ledighet för fackliga och politiska uppdrag.
Enligt vårt kollektivavtal finns möjlighet att få ledighet för enskilda angelägenheter, exempelvis nära anhörigs dödsfall, allvarlig sjukdom eller begravning.
Många anställda har också arbetstidsavtal som ger stora möjligheter att styra
över arbetstiden och planera in ledig tid.
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Lön
Din lön betalas ut den 27:e varje månad. Om den 27:e är en lördag eller söndag får du lönen redan på fredagen. Decemberlönen betalas ut strax före jul.
I Falu kommun tillämpas individuell lönesättning och centrala löneavtal utgör
grunden. Mer information om principerna för lönesättning får du av din chef
i de årliga medarbetar- och lönesamtalen, av din fackliga företrädare eller av
personalkontoret.

! Löneväxling mot pension

Du som är tillsvidareanställd kan välja att avstå en del av din bruttolön och
istället använda den till ett extra pensionssparande. Eftersom löneväxling kan
påverka den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten,
riktar sig denna förmån till dig som har en månadslön på minst 39 000 kr.
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Medarbetarsamtal
Hur trivs du på jobbet? På vilket sätt vill du utvecklas? Vad gör du bra? Vad
kan bli bättre? Det är lite av innehållet i ditt årliga medarbetarsamtal.
Konstruktiva medarbetarsamtal är viktiga för alla parter och för ett bra arbetsklimat. Medarbetarsamtalet har du med din närmaste chef.

Mediekontakter
Kommunikationskontoret samordnar kommunens kontakter med media och
skickar bland annat ut pressmeddelanden och pressinbjudningar.
Om du blir kontaktad av en journalist, hör gärna av dig till kommunikationskontoret för råd och stöd.

Pension
I Falu kommun kan du som längst arbeta fram tills dess att du fyller 67 år.
Tjänstepensionen utgörs av en årlig avsättning, en summa pengar, motsvarande en viss del av din lön. Du ska själv välja förvaltare till din tjänstepension.
Vill du veta mer om din tjänstepension, kontakta personalkontoret.

! Pension: 80-100-modellen

Du som har fyllt 61 år och har en tillsvidareanställning på heltid kan välja att
gå ner i tjänst till lägst 80 procent, men behålla full tjänstepensionsinbetalning.

! Resekort

Du som har en anställning som varar minst tolv månader kan köpa ett starkt
rabatterat årskort för resor med Dalatrafik. Kostnaden för ditt årskort dras på
lönen. Kortet är opersonligt och du kan dela det med andra i familjen.

! Reviderad jour

Om du arbetar som omsorgsassistent inom socialförvaltningen har du reviderad jour istället för traditionell jour. Det innebär att hela arbetspassen (även
tiden du har jour) betraktas som en del av den ordinarie arbetstiden. Under
jourpassen får du därför också lön precis som vanligt, dock utan OB-tillägg.
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! Rökfri arbetstid – subventionerad rökavvänjning

Rökfri arbetstid gäller för alla medarbetare i Falu kommun. Det innebär att
alla kommunens lokaler är rökfria, att medarbetare inte röker under arbetstid
och att du som arbetar nära elever och brukare har kläder som inte luktar rök.
Vill du sluta röka eller begränsa din rökning får du aktivt stöd. Du kan exempelvis få subventionerat nikotinläkemedel, plåster eller tuggummi.

! Semester – extra dagar när du fyllt 40

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år. I Falu kommun får du
dessutom sex extradagar från det år du fyller 40 år och ytterligare en dag från
det år du fyller 50 år:
Ålder
Antal semesterdagar/år
–39 år
25 dagar
40-49 år 31 dagar
50 år–
32 dagar
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! Semesterväxling

Har du en anställning med semestertjänst som varar minst ett helt kalenderår,
kan du välja att byta ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar. Beroende
på hur gammal du är kan du få fem eller sex extra semesterdagar på detta sätt.
Det innebär att du kan få upp till 38 semesterdagar per år.

Sjuk
Om du blir sjuk ska du samma dag sjukanmäla dig till din arbetsledare eller
arbetsplats. Information om ersättning vid sjukdom kan du få av din arbetsledare eller av personalkontoret.

Tjänsteresor
Alla tjänsteresor ska planeras så att de är kostnadseffektiva, miljöanpassade
och säkra. På många arbetsplatser finns tjänstecyklar och busskort som du kan
använda för kortare resor.
En allmän rekommendation är att längre resor alltid ska göras med tåg. Om
du måste åka bil i tjänsten kan du boka en bil i kommunens bilpool.

Visselblåsaren
I Falu kommun finns en så kallad visselblåsarfunktion där du kan signalera
om du misstänker att det förekommer allvarliga oegentligheter på din arbetsplats.

Vård av sjukt barn
Om du behöver stanna hemma för vård av sjukt barn ska du anmäla det både
till din arbetsplats och till Försäkringskassan.
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