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Kommunstyrelsens ordförande

Falun en attraktiv kommun
att bo och verka i.
Fokus har varit åtgärder som långsiktigt tryggar välfärden
och skapa förutsättningar för en positiv utveckling av
kommunen.
Vi har våra grunduppdrag, som ska tillgodose invånarnas
behov av skola, vård och omsorg. Men Falu kommun är
också en viktig aktör för att det ska skapas jobb och en
meningsfull fritid för människor som vill bo här.
Det är hoppingivande att en kommun genom idogt
arbete kan hjälpa människor på väg till jobb, utbildning
eller annan sysselsättning. Det visar på kraften i att
duktiga medarbetare arbetar tillsammans med berörda
invånare mot tydliga mål.
Att i ung ålder få chans till arbetslivserfarenhet ökar
möjligheterna till att få ett jobb i framtiden. Glädjande
siffror visar en minskning av arbetslösheten från 7,5 till
6,5 procent.
Bland kommunens personal har andelen anställda med
heltid ökat rejält och uppgår nu till 93 procent. Målet för
sjukskrivningar (framförallt längre) samt andelen tim
anställda nås däremot inte.
Befolkningsökning var lägre än tidigare år (+129).
Bristen på bostäder gör sig allt mer påmind. Byggandet
ökar sakta men säkert och i takt med att nya detaljplaner
vinner laga kraft ska volymen kunna fortsätta öka.
Boendeplanen för äldre har reviderats. Konkreta resultat av planen blev bland annat invigningen av Kårebackens vård- och omsorgsboende samt att byggandet av 48
nya vårdlägenheter i Hälsinggården startade i slutet av
året. Samma trend syntes inom LSS där den första nya
gruppbostaden på 20 år stod klar och där nästa bygge
var igång innan nyår.
Inom barn- och utbildningsområdet märks öppnandet
av nya förskoleenheter, den nya grundskolan i Aspeboda
och nya centrum för flerspårkighet.
Den parlamentariska gruppen beredde flera delbeslut
för en reviderad politisk organisation 2015–2018. Parallellt
med det togs beslut om en delvis ny förvaltningsstruktur.
Folkets Hus förvärvades och transformationen till Kulturhuset tio14 påbörjades. Ytterligare ett förvärv gjordes,
av Frauenzimmer AB (”Johanssonska huset”).
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Ett långsiktigt samarbete med Magasinet etablerades som
ger långsiktiga utvecklingsförutsättningar.
Satsningen på naturvård manifesterades med Sanders
Gammelskog där markinköp och reservatsbildning genomfördes.
I Bjursås och Vika invigdes nya servicepunkter. Genom
planläggning och ändrade ägardirektiv för Falu Energi &
Vatten togs de första stegen för projektet Datacenter.

Ekonomiskt utfall
Budgeterat resultat var 62,9 och utfallet blev 14,6
miljoner. Det är den lägsta resultatnivån sedan 2009.
Jämfört med 2013 går ändå mycket åt rätt håll. En större
samverkan inom kommunkoncernen visar ett positivt
verksamhetsresultat. En fortsatt utmaning är att flera av
välfärdsverksamheterna har det tufft ekonomiskt.

Kommande år
Den minskande andelen unga i relation till andelen äldre
ger stora utmaningar för kompetensförsörjning, rekrytering, skattebas etc. som kan innebära ökade kommunala insatser. Det här kombineras just nu med en stark
utvecklingskraft och behov som kräver investeringar.
Genom visionen ”Ett Större Falun” finns en tydlig
målbild, men också ledstjärnor för hur organisationens
förhållningssätt ska vässas. Att vi alltid ska se till ” nyttan
för faluborna” och vara ”enkla att samarbeta med”.
Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla anställda i
kommunen och kommunkoncernen. Det är ni som skapar
resultaten, ofta av väldigt hög kvalitet och uppskattade
av faluborna. I många fall är det ett jobb som pågår året
runt, dygnet runt. Tack!

Susanne Norberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Vårt uppdrag
Hållbar utveckling
Arbetet med implementering av visionen ”Ett större Falun” har
pågått under 2014.
För Falu kommun finns tre styrdokument för en hållbar
utveckling. Kommunfullmäktige har antagit ett antal mål som
formulerats för de tre hållbarhetsdimensionerna, tillväxtmål för
den ekonomiska, miljömål för den ekologiska och folkhälsomål
för den sociala/kulturella.
Dessa tre styrdokument – tillväxtprogram, miljöprogram och
folkhälsoprogram – skall påverka både vår egen organisation
och andra aktörer i Falu kommun, där vi tillsammans genomför
åtgärder som ökar hållbarheten i samhället.
Falu kommun har under året tillhandahållit ett stort antal
tjänster till kommunens medborgare.

Förskole- och skolverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av
förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenundervisning.
Huvuduppdraget för skolan i Falun är att alla elever minst
ska nå målen för undervisningen. Detta innebär att samtliga
barn i förskolan ska utvecklas i förhållande till målen i förskolan,
alla elever i grundskolan ska klara kunskapskraven i årskurs 3, 6
och 9 samt alla elever i gymnasieskolan ska få en examen.

Viktiga händelser
• Barn- och utbildningsutskottet upphörde och i stället inrättades barn- och utbildningsnämnden i november.
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• Två nya förskolor, Lövåsen och Annagården, öppnade under
året. Starten av förskolan Slättaskogen försenades på grund
av överklagad upphandling.
• Förstelärare/karriärtjänster har utsetts genom intern rekry
tering utan ökad bemanning.
• Centrum för flerspråkighet har startat i Västra skolans lokaler.
• Två friskolor inom grundskolan, Engelska skolan och Erla
skolan, startade höstterminen 2014 med 250 elever.
• Nybyggd skola i Aspeboda togs i bruk vårterminen 2014.
• Hela Hälsinggårdsskolan F–9 är sedan höstterminen 2014
samlad inom före detta Haraldsbogymnasiets lokaler.
• Från höstterminen 2014 finns endast två kommunala gymnasieskolor, Lugnet- och Kristinegymnasiet. Restaurang-och
livsmedelsprogrammet (RL) liksom fordon- och transport
programmet (FT) fortsätter att läsa sina yrkesämnen i
Haraldsboskolan. Även gymnasiesärskolan har kvar sina
lokaler i Haraldsboskolan.

Äldreomsorg
Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god vård, omsorg och
service till dem som bedöms ha behov av olika stödformer i sin
dagliga livsföring.
Omvårdnadsnämnden bedriver en verksamhet som utgår från
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och kommunala
politiska beslut.
Verksamheten är indelad i tre sektioner, ordinärt boende
och korttidsboende, vård- och omsorgsboende samt sektion för
bistånd, kvalitet och utveckling.

Vårt uppdrag

Viktiga händelser
• Av nationella ”Öppna jämförelser” framgår att både ordinärt
boende och vård- och omsorgsboende har en mycket hög
kvalitet.
• Hemsjukvården har varit i kommunens regi i två år. Hemsjukvården har ökat i omfång sedan kommunen tog över.
• Ett nytt vård- och omsorgsboende, Kårebacken, med 32
platser för personer med demens, öppnades under våren.
Hosjögården blev ett trygghetsboende.
• Olika projekt som bedrivits under året är: våld i nära relationer,
vård i livets slut, BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), incident och avvikelsehantering, tillsyn med
nattkamera, servicelounge och demensvård.
• Omvårdnadsförvaltningen har under 2014 granskats av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även genomfört
egna kvalitetsgranskningar.

Social omsorg
Socialnämnden skall leda, planlägga, samordna och utveckla
socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård, kommunal
familjerådgivning samt omsorg om de psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta.
En evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst samt lag
stadgat kvalitetsarbete är ett fortsatt långsiktigt utvecklingsområde. Socialnämndens utskott beslutar i enskilda ärenden
enligt S ocialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU),
Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Utskottet beslutar
även i vissa donationsärenden.

Viktiga händelser
• Placeringar av barn och unga på institution har ökat påtagligt
jämfört med föregående år, medan placering av barn och
ungdomar i familjehem har minskat.
• Antal anmälningar avseende barn som far illa fortsätter att
stiga och har under året varit högre än de senaste fem åren.
• Under året har myndighetsutövningen inom barn- och familje
området omstrukturerats med syfte att bli än mer brukarfokuserad, detta för att tidigare förhindra och begränsa sociala
problem hos barn och ungdomar.
• Inom missbruksområdet sker en målmedveten styrning från
HVB-placeringar, Hem för Vård o Boende, till stöd och behandling i öppenvård på hemmaplan. Under året har behovet
av HVB-placeringar ökat jämfört med 2013.
• LVM-placeringar, Lagen om Vård av Missbrukare, har medfört
väsentligt högre kostnader än beräknat.
• På försörjningsområdet har ett trendbrott skett, med lägre
kostnader och lägre antal hushåll. Under senare delen av året
hade totalt 40 personer med försörjningsstöd fått kommunala
resursjobb.
• Socialpsykiatrin fick under året del av prestationsbaserade
utvecklingsmedel från socialstyrelsen. Behovet av plats på
gruppboende har varit större än tillgången.
• Under året kom nya föreskrifter på området våld i nära
relationer, med tydliga krav på att kommunen ska organisera
specialiserad myndighetsutövning.
• Rekryteringsproblem med personalvakanser har påverkat viss
verksamhet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• En ny gruppbostad med sex lägenheter har öppnats inom LSS
under året.

Trafik och fritid
Trafik- och fritidsnämnden ska stödja och styra verksamheten
inom förvaltningen så att kommunens folkhälsomål ger tydliga
avtryck i det praktiska arbetet. En kommunal nollvision på
trafikområdet ska kombineras med ett genomtänkt miljöarbete
och en ambition att utforma, tillhandahålla och vårda fritids
anläggningar, parker och torg så att kunderna känner trygghet
och trivsel. Det lokala föreningslivet ska stödjas för att uppnå
en mångfald av fritidsverksamheter och rekreation.
Trafik- och fritidsnämnden:
• skapar och förvaltar gator, parker och anläggningar för fritid
och rekreation
• skapar vidare förutsättningar för föreningslivet
• samordnar mål 9, ökad fysisk aktivitet, i folkhälsoprogrammet
• är avtalspart gentemot Region Dalarna i färdtjänstfrågor och
ansvarar för hanteringen av kollektivtrafiken
• hanterar myndighetsutövning inom trafikområdet.

Viktiga händelser
• Arbetet med nytt resecentrum har kommit långt och etapp 1
har slutförts.
• Ett lyckat för-VM på skidor genomfördes.
• Förberedelser för skid-VM 2015 genomfördes.
• Utbyte till LED-gatubelysning i ytterområdena har påbörjats
med start i kommunens nordligaste delar.
• Den allmänna kollektivtrafiken integrerades med skolskjutsarna under hösten.

Kultur och ungdom
Nämnden skall driva biblioteksverksamhet, verka för bevarande
av värdefulla kulturmiljöer samt informera och sprida kunskap
om världs- och kulturarvet. Nämnden genomför konstverksamhet
och driver konstgrafiska verkstaden, ger bidrag till studieorganisationer och kulturföreningar. Nämnden ger kulturupplevelser
i form av scenkonst, litteratur, konst och kulturhistoria samt
erbjuder möjligheter till eget skapande.
Nämndens fritidsverksamhet är det givna alternativet till
andra aktiviteter för unga. I verksamheten på fritidsgårdarna är
demokrati-, livskvalitets- och folkhälsofrågor de högst prioriterade. Arenan och Ungdomens Hus är två träffpunkter för unga
över grundskoleålder.

Viktiga händelser
• Två servicepunkter i Bjursås och Vika kommundelsbibliotek
har invigts.
• Falu stadsbibliotek har utökat öppethållandet med tio
timmar/vecka genom att öppna kl. 8:00 för självservice.
• Kommunen har axlat ansvaret för Kulturhus tio14 (f.d. Folkets
hus), 5 500 kvm med scen och konferens samt fyra anställda.
Ett lokalprogram med investeringsplan har färdigställts.
• LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken),
där förvaltningen ingått i arbetsgruppen, har genomförts.
• Falu kommun har utsetts till årets kulturkommun i Sverige
2015.
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Miljö

Vatten och avlopp

Det övergripande målet för det samlade miljöarbetet är ett
långsiktigt hållbart samhälle. Förutom årets mål för den varje
år planerade verksamheten, fastställs även varje år långsiktiga
målnivåer för miljönämndens olika arbetsområden.
Falu kommuns miljönämnd har som uppgift:
• att vara myndighet och utöva tillsyn inom olika hälso- och
miljöområden samt att arbeta med naturvårdsfrågor
• att följa utvecklingen och ta initiativ och driva på utvecklingen inom områdena hälsa, miljö och natur inom hela det
geografiska området Falu kommun
• att vara internkonsult inom hälsa, miljö och natur
• att lämna allmänheten information om olika miljöfrågor.

Falu Energi och Vatten AB är på kommunens uppdrag leverantör
av tjänster inom vatten- och avloppssektorn.
Byggnationen av vattenledningen mellan Falun och Borlänge
pågår och kommer att tas i drift under försommaren 2015.

Viktiga händelser
• Markköp och bildande av kommunalt naturreservat för Sanders
gammelskog har genomförts.
• Omlöp och damm vid Kyrkbytjärn har färdigställts.
• Tillsyn av enskilda avlopp enligt VA-planen har skett.
• Extra insatser har gjorts inom dricksvattentillsynen, bland
annat i samarbete med Falu Energi & Vatten AB gällande
kontroll av PFAA i kommunalt dricksvatten.
• Nationellt tillsynsprojekt – inomhusmiljö i grundskolor - har
genomförts.

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet
samt har uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs
i bolagsform och de kommunalförbund som kommunen är
medlem i.
Inom förvaltningen bedrivs verksamhet inom arbetsmarknads- och integrationskontor, stadsbyggnads- och näringslivskontor, kommunfastigheter, ekonomikontor, personalkontor,
IT-kontor, kommunikationskontor samt stadskansli.

Bostadsförsörjning
Efterfrågan på bostäder i kommunen är hög både när det gäller
lägenheter och villor. Bostadsbyggandet ligger ungefär kvar på
samma nivå 2014 som under föregående år.
Kommunens byggnadsnämnd ansvar bland annat för prövning
av ärenden enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.
Detaljplaneringen har pågått med hög intensitet och 19
detaljplaner har antagits. Förväntningarna är att ett flertal
bostadsprojekt kommer att genomföras. Bygglovsprocessen har
setts över för att åstadkomma en snabbare och säkrare handläggning.
Via Kopparstaden AB har kommunen ca 6 400 lägenheter i
Falun. Glädjande nog ökar Falu kommuns befolkning och därmed
behovet av att producera nya bostäder. Nyproduktion pågår
av 89 små lägenheter, Brigaden, med inflyttning våren 2015.
Vidare planeras byggnation av ca 100 lägenheter på Galgberget
under hösten 2015.
Efterfrågan är så stor att planarbetet prioriteras för att
påskynda ytterligare byggnationer, både av Kopparstaden AB
och av andra företag som vill utöka fastighetsbeståndet i
kommunen.
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Fjärrvärme och fjärrkyla
Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på kommunens uppdrag fjärrvärme och fjärrkyla.
Arbetet med utveckling av energisystem fortsätter. I och
med byggnationen av en pelletsfabrik har ett bioenergikombinat
utvecklats.
Samtidigt med att vattenledning byggs mellan Falun och
Borlänge har en fjärrvärmeledning byggts, så att även fjärrvärmenäten i de båda städerna kopplas samman. Under november
genomfördes detta och provdrift påbörjades.

Avfall
På kommunens uppdrag svarar Falu Energi och Vatten AB för att
bedriva verksamhet inom avfallssektorn. Under senare år har
satsningar gjorts på moderna återvinningsanläggningar.

Kraft
Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på kommunens
uppdrag elkraft. Affärsområde Kraft omfattar både vatten- och
vindkraft.

Elnätsverksamhet
Via Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag, Falu Elnät AB,
bedrivs elnätsverksamhet, främst i Falu kommun.
Projektplan för laddinfrastruktur för elbilar inom hela
kommunen har tagits fram och utbyggnad har påbörjats, med
färdigställande under 2015.

Kommunikationsnät
Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag, Falu Elnät AB, ombesörjer på kommunens uppdrag ett kommunikationsnät/stadsnät
i form av ett optiskt fibernät.
Kunder såväl i flerfamiljshus som i villor har tillkommit.
Utvecklingen fortsätter av det s.k. Bykonceptet, där stöd från
EU:s landsbygdsprogram möjliggör utbyggnad av fibernät på
landsbygden.

Lokalförsörjning
Kommunfastigheter förvaltar kommunens ägda fastigheter,
exklusive Lugnetområdet, och är även motpart vid förhyrning av
externa lokaler för kommunens verksamheter.
Det helägda bolaget Lugnet i Falun AB äger fastigheter
inom Lugnetområdet. Bolagets uppdrag är att äga och förvalta
fastigheter samt att tillsammans med berörda verksamheter i
kommunen arbeta med utveckling av Lugnetområdet.
Kommunen äger, via kommanditbolaget Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB, den fastighet på Lugnet där Högskolan Dalarna på Campus Falun bedriver nära 70 procent av sin
undervisning. Ett nytt högskolebibliotek togs i bruk under våren
och samtidigt skedde ombyggnation av befintligt bibliotek.

Vårt uppdrag

Via bolaget Västra Falun Fastighets AB äger och utvecklar kommunen kvarteret runt Egnellska huset.
Under 2014 förvärvades bolaget Frauenzimmer AB, vilket
äger och förvaltar fastigheten Falun 7:31, ”Johanssonska
huset”, i centrum.

Räddningstjänst
Falu kommun ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Dala Mitt, vilket ansvarar för räddningstjänsten i Falun, B
 orlänge,
Säter och Gagnefs kommuner.

Flygverksamhet
Via sina aktieandelar i Dala Airport AB, 20,8 procent, och AB
Dalaflyget, 11,0 procent, stödjer kommunen den lokala flygverksamheten.
Start och landningsbanor, byggnader och tillhörande mark
ägs av Dala Airport AB. Samtliga lokaler, start och landnings
banor hyrs ut till AB Dalaflyget.
AB Dalaflyget bedriver flygverksamhet för de båda flygplatserna i Dalarna, Dala Airport och Mora/Siljan flygplats. Bolaget
ägs gemensamt av kommunerna i Borlänge, Falun och Mora samt
Landstinget Dalarna.
Verksamheten på flygplatserna omfattar såväl reguljärflyg
som charterflyg. Reguljärtrafiken gör det möjligt för närings
livet i området att på ett smidigt sätt över dagen kunna träffa
kunder, leverantörer och andra affärspartners i stora delar av
Europa. Chartertrafiken ger möjlighet att resa ut till varmare
länder men ger också möjlighet för turism in till Dalarna.
Flygplatserna utgör en viktig samhällstillgång när det gäller
ambulansflyget som utför både sjuk- och organtransporter. De
navigationssystem som finns på flygplatserna gör det möjligt för
ambulanshelikoptrar att nå lasaretten i Falun och Mora även i
dålig väderlek. Även polisen använder flygplatserna frekvent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Regional utveckling och konkurrenskraft
Region Dalarna har tillsammans med länets kommuner tagit
fram Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogrammet som
är en strategi som skall vara styrande och vägledande i arbetet
med Dalarnas utveckling.
Via sitt intresse i Falun Borlänge Regionen AB, 34,0 procent,
arbetar Falu kommun tillsammans med kommunerna Borlänge,
Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter för att stärka regionens
utveckling och konkurrenskraft.
I det arbetet ingår bland annat att marknadsföra Falun Borlängeregionen som en attraktiv region även utanför Dalarna och
att ta initiativ till att driva utvecklingsprojekt som bidrar till ett
dynamiskt näringsliv och en hållbar tillväxt.
Arbetet med att utveckla samarbetet mellan kommunernas
gymnasieskolor, GYSAM, har resulterat i ett samverkansavtal
mellan nio kommuner. Avtalet innebär att elever fritt kan söka
bland de utbildningar som erbjuds i ingående kommuners gymnasieskolor.
Falu kommun, Svenska Skidförbundet och Svenska Skidspelen
äger tillsammans bolaget Skid-VM 2015 AB. Bolagets uppgift är
att genomföra VM-arrangemanget under 2015.

Utveckling av besöksnäringen
Marknadsbolaget Visit Södra Dalarna AB ägs till 51 procent av
näringen i en ekonomisk förening och till 49 procent av de sju
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Vansbro.
Bolaget är ett destinationsutvecklingsbolag som arbetar för
att stärka och sälja in besöksnäringen. Fokusområden är turism,
möten och evenemang.
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Omvärldsanalys
Samhällsekonomiska förutsättningar
Den finansiella oron på världsmarknaden finns kvar.
De kommande åren bedöms nu få en långsammare och lägre
tillväxt än vad tidigare tendenser i utvecklingen visat. Det är
både en svagare exportefterfrågan och inhemsk konsumtion
som är anledningen till detta. En svagare tillväxt med högre
arbetslöshet än vad som tidigare prognostiserats påverkar
utvecklingen av skatteunderlaget.

Kommunsektorns utveckling
Kommuner och landsting står inför stora utmaningar de närmaste åren med demografiska förändringar och stort investeringsbehov.
En första preliminär redovisning av kommunsektorns ekonomi
för 2014 visar på ett samlat resultat upp mot 9 mdkr där kommunerna svarar för 5 mdkr av dessa. Detta är betydligt lägre
resultat än de senaste åren. Men bättre resultat för 2012 och
2013 hängde främst ihop med tillfälliga intäkter som återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring. Dessutom har
inga generella höjningar av statsbidrag skett under 2014.
De senaste skattunderlagsprognoserna har skrivits ner och
flera kommuner arbetar med att revidera sina budgetar utifrån
försämrade förutsättningar.

Befolkning
Falun fortsätter att öka i folkmängd, men inte i den takt som
tidigare bedömts. Den 31 december 2014 uppgick Falu kommuns
folkmängd till 56 896 personer, vilket innebär att folkmängden
under året ökade med 129 personer. Ökningen består till största
delen av ett födelseöverskott på 126 personer. Volymen in- och
utflyttade tar i stort sett ut varandra.
Dalarnas folkmängd ökade med 1 554 personer till 278 903
invånare den 31 december 2014. Det är fler personer som flyttar
till länet (+1 660) än som flyttar härifrån. Dock är födelsenettot
negativt, det vill säga fler som avlider än föds (-139).

Arbetsmarknaden i Falun
Arbetsmarknaden i Falun har varit stabil under 2014. Efterfrågan
på arbetskraft både i länet som helhet och i Falun var rekordstort.
För att hitta lika många lediga platser anmälda till Arbetsför
medlingen i Dalarna måste vi gå minst 20 år bakåt i tiden.
Majoritetenav de lediga platserna fanns inom vård- och omsorgssektorn, samtliga utbildningsnivåer, och inom serviceyrken.
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Arbetslösheten i Falun har fortsatt minska under året, både
bland kvinnor och män. Sammanlagt fanns 295 färre personer
arbetslösa, öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd,
i december 2014 jämfört med förra året. Som andel av registerbaserad arbetskraft minskade arbetslösheten i Falun från 7,5 till
6,5 procent under året. I december var 732 kvinnor och 1 084
män arbetslösa i Falun.
I Dalarna var andelen arbetslösa 7,4 procent av arbetskraften
och i riket 8,1 procent.
Även bland ungdomarna har arbetslösheten minskat. Här var
andelen arbetslösa i Falun 12,8 procent, i Dalarna 14,4 procent
och i riket 14,8 procent av ung arbetskraft.
Falun har därmed en lägre arbetslöshet än riket i så gott som
alla grupper. Det enda undantaget är utrikesfödda, där Falun
ligger på samma nivå som riket.
Den positiva utvecklingen beror dels på den pågående
generationsväxlingen med stora ersättningsvolymer, dels på en
ökande sysselsättning inom servicesektorn i regionen där inte
minst handeln i Borlänge skapat många nya arbetstillfällen
under året.
Utmaningarna på Faluns arbetsmarknad under kommande år
är främst arbetskraftsförsörjningen inom vård och omsorgssektorn samt inom teknik- och tillverkningssektorerna. Kompetenskraven inom teknikområdet ökar snabbt och kraven på efter
gymnasial utbildning finns inom stora delar av industrin.
Det blir också viktigt att ta tillvara den kompetens som finns
hos nyanlända falubor.

Bostadsmarknad
Befolkningsutvecklingen innebär ökat behov av bostäder.
Antalet bygglovsärenden har ökat något under 2014. Fördelningen för nya bostäder har under året varit 42 nya villor och
29 nya kedjehus/radhus/parhus. De nya kedjehusen/radhusen/
parhusen har genererat 37 nya lägenheter. Det har även skapats
39 nya lägenheter genom både nybyggnation av flerbostadshus
och ombyggnationer i befintliga byggnader.
Lilla Källviken är Faluns nästa stora bostadsområde. Utbyggnad av området har startat och kommer att pågå under flera år.
Kopparstaden AB har endast ett fåtal outhyrda lägenheter,
vilket visar på ett ökat behov av bostäder. Under året har 89
smålägenheter byggts med inflyttning våren 2015. För de
kommande åren planeras ytterligare nybyggnationer för att
möta efterfrågan. Närmast på tur ligger planeringen av ca 100
lägenheter på Galgberget.

11

Mål för god ekonomisk hushållning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner skall i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska
dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsmässigt
perspektiv. Nedan följer en utvärdering av i vilken utsträckning
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att varje generation själv bär
kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär
att ingen kommande generation ska behöva betala för det som
en tidigare generation förbrukat.
Falu kommuns finansiella mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning är följande:
Mål 2014

Utfall 2014

Resultatet ska överstiga två procent av
skatteintäkterna (enligt balanskravet)

60,5 mnkr
2,0 procent

14,6 mnkr
0,5 procent

Soliditeten (eget kapital i procent av
totala tillgångar) ska överstiga 45 procent

49,6 procent 51,1 procent

Investeringarna ska vara finansierade
med eget kapital till 100 procent

50,0 procent 36,8 procent

Under 2014 har det självklara målet varit att hålla balanskravet
och sträva efter att hålla målet om god ekonomisk hushållning
med två procent av skatteintäkterna. Trots detta återfinns negativa resultat i verksamheterna, t.ex. inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Det samlade resultatet för
2014 är +14,6 mnkr inklusive en upplösning av reservering för
pensionskostnader, s.k. bromsen, med 3,5 mnkr.
Falu kommun har i flera år legat på en för hög kostnadsnivå i
verksamheterna, så även 2014. Denna höga kostnadsnivå kräver

fokuserade åtgärder och medveten bortprioritering av aktiviteter
eller verksamhet för att det ska vara möjligt att nå målet om
god ekonomisk hushållning kommande år.
Årets soliditet uppgår till 51,1 procent (exklusive pensionsförpliktelser före 1998 och förmedlade lån) att jämföras med uppsatt
mål om 49,6 procent för 2014. Självfinansieringsgraden för investeringar uppgick 2014 till 36,8 procent att jämföras med uppsatt
mål på 50 procent. Båda dessa nyckeltal påverkas negativt av
att årets resultat är lågt, samtidigt som investeringsvolymen är
hög. Exempelvis har resecentrumprojektet haft en hög takt för att
väsentliga delar skulle stå färdiga inför skid-VM i februari 2015.
Under 2013 påbörjade Falu kommun en genomlysning av
kommunens mått och mål för god ekonomisk hushållning. Detta
arbete fortsatte under 2014, då en projektgrupp sammansatt av
representanter från de olika verksamheterna tog fram en rapport
för nyckeltalsjämförelser, som nu även återfinns på kommunens
hemsida http://www.falun.se/kommun--demokrati/ekonomioch-statistik/statistik-och-jamforelser.html
Denna rapport är kommunövergripande med nationella
jämförelser och kommer att uppdateras två gånger per år.
Nyckeltalssammanställningen ska vara ett stöd i jämförelse- och
effektivitetsarbetet samt är en del i bland annat budgetprocessen,
så att varje verksamhet kan svara på frågan:
Har vi en kostnadseffektiv service och är den bra i jämförelse med
andra kommuner?
Den politiska majoriteten har valt att lyfta fram följande mål för
verksamheten 2014. Falu kommuns mål och riktlinjer för verksamheten och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning är följande:

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

Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Kommunen totalt

Andel sjukfrånvaro i relation till
ordinarie arbetstid.

< 4,5 procent (dec 2015).

6,4 procent.
Målet ej uppfyllt.

Kommunen totalt

Den korta sjukfrånvaron (1–14
dagar).

< 4,5 kalenderdagar per
medarbetare och år (2015).

4,5 kalenderdagar per medarbetare.
Målet uppfyllt.

Kommunen totalt

Timanställdas tid i relation till
total tid.

< 5 procent (2015).

11,4 procent.
Målet ej uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden

Förskolebarns utveckling enligt
läroplanens mål.

Andelen barn ska öka jämfört med
föregående år.

Måttet ej mätt.

Barn- och utbildningsnämnden

Elevers kunskapsnivå i årskurs 3,
6 och 9.

Andelen elever som minst har uppnått de lägsta kunskapskraven ska
öka jämfört med föregående år.

Åk 3: 80 (83) procent.
Åk 6: 83 (87) procent.
Åk 9: 77 (81) procent.
Målet ej uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden

Elever i gymnasieskolan med godkända betyg.

Andelen elever ska öka jämfört
med föregående år.

83 procent examen +11 procent
studiebevis (94 procent).
Målet ej uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden

Elever i gymnasieskolan som uppnått examen efter 4 år.

Andelen elever ska öka jämfört
med föregående år.

77,5 (80,1) procent.
Målet ej uppfyllt.

Mål för god ekonomisk hushållning
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Falu kommuns verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning är följande:
Nämnd

Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Barn- och utbildningsnämnden

Elever i gymnasieskolan som når
högskolebehörighet.

Andelen elever ska öka jämfört
med föregående år.

71,4 (92,8) procent.
Målet ej uppfyllt.

Byggnadsnämnden

Mark- och planberedskap enligt ÖP
Falun Borlänge.

Möjlighet till byggrätter för 250
bostäder.

Målet är uppfyllt.

Byggnadsnämnden

Handläggningstid för bygglov (villa).

7 veckor (i genomsnitt).

7 veckor. Målet är uppfyllt.

Byggnadsnämnden

Ranking i Svenskt Näringslivs
attitydundersökning.

Förbättra rankingplats.

Från plats 200 till plats 191.
Målet är uppfyllt.

Byggnadsnämnden

Återkoppling och möte inom
Föreningslots.

Återkoppling inom 24 tim och
möte inom 2 veckor.

Målet är uppfyllt.

Byggnadsnämnden

Kunder som är nöjda med de tjänster som levereras.

Förbättra rankingplats i SKL:s
nöjdkundenkät.

Målet är ej uppfyllt.

Byggnadsnämnden

Andelen överklagade ärenden med
formella fel.

< 0,5 procent.

0,1 procent.
Målet är uppfyllt.

Omvårdnadsnämnden

Kostnad per inledd utredning/
uppföljning.

< 2 500 kr.

Kostnaden blev 2 400 kr.
Målet är uppfyllt.

Omvårdnadsnämnden

Nettokostnaden för en hemtjänsttimme.

< 470 kr.

Kostnaden blev 455 kr.
Målet är uppfyllt.

Omvårdnadsnämnden

Nettokostnaden för en plats i vård- < 1 607 kr/dygn.
och omsorgsboende.

Kostnaden blev 1 636 kr.
Målet är ej uppfyllt.

Omvårdnadsnämnden

Beläggningsgraden inom vård- och
omsorgsboende.

> 98 procent.

Beläggningsgraden blev 98,5
procent. Målet är uppfyllt.

Omvårdnadsnämnden

Medarbetarnas tid hos kund inom
hemtjänsten.

> 66 procent av den arbetade
tiden.

Uppgår till 62,4 procent.
Målet är ej uppfyllt.

Omvårdnadsnämnden

Avvikelse från standardkostnad
äldreomsorg.

≤ 0 i avvikelse mot standardkostnad i utjämningssystemet.

+ 9,2 procent (2013).
Målet är ej uppfyllt.

Socialnämnden

Andel unga vuxna 18–24 år med
ekonomiskt bistånd.

< 13,3 procent.

8,6 procent. Målet uppfyllt.

Socialnämnden

Antal vårddygn för HVB-placerade
barn och ungdomar.

< 5 632 vårddygn.

5 432 vårddygn. Målet uppfyllt.

Socialnämnden

Antal vårddygn för familjehems
placerade barn och ungdomar.

< 27 997 vårddygn.

24 937 vårddygn. Målet uppfyllt.

Socialnämnden

Antal vårddygn för HVB-placerade
vuxna (jml SoL).

< 11 893 vårddygn.

6 460 vårddygn. Målet uppfyllt.

Trafik- och fritidsnämnden

Andel underhållsbeläggning av
asfaltsbelagd yta.

2,8 procent.

1,75 procent. Målet ej uppfyllt.

Trafik- och fritidsnämnden

Antal dödsfall och allvarligt
skadade inom det kommunala
vägnätet.

0

10 allvarligt skadade.
Målet ej uppfyllt.

Kultur- och ungdomsnämnden

Andel högstadiebarn som tycker
att de har en bra fritid.

> 80 procent.

Resultatet ej sammanställt.

Kultur- och ungdomsnämnden

Antal besökare hos Faluns
bibliotek.

> 405 000 besökare per år.

Knappt 395 000 besökare.
Målet ej uppfyllt.

Miljönämnden

Hela tillsyns/kontrollområdets
kostnadstäckning.

≥ 50 procent.

50 procent. Målet uppfyllt.

Miljönämnden

Kostnadstäckning för regelbunden
tillsynsverksamhet (årsavgift).

≥ 80 procent.

96 procent. Målet uppfyllt.

Miljönämnden

Andel utförda tillsynstimmar i
relation till behovet.

≥ 90 procent

80 procent. Målet ej uppfyllt
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Driftredovisning
Budget

Nämndernas resultat

I driftbudgeten för 2014 som kommunfullmäktige beslutade i
november 2013 fastställdes resultatet till 60,5 mnkr. Detta motsvarar två procent av skatter och statsbidrag, vilket är minimikravet för god ekonomisk hushållning. Skattesatsen behölls på
samma nivå som tidigare år.
Under året finns beslutade omdisponeringar, inom driftbudgetram, mellan den centrala bufferten och nämnder/kommunstyrelse med totalt 19,7 mnkr:
-9,0 mnkr
till omvårdnadsnämnden
-7,6 mnkr
till trafik- och fritidsnämnden
-2,6 mnkr
till barn- och utbildningsnämnden
-0,5 mnkr
till kommunstyrelsen

Skattefinansierad
verksamhet

Tilldelade medel i form av driftanslag beräknades utifrån upprättade tjänstekataloger med á-priser och volymer som grund. Den
generella uppräkningen hölls låg, 0,5 procent. Riktade förstärkningar mot ett antal nämnder med anledning av volymökningar
och politiska ledningens prioriteringar gav en samlad ramökning
med totalt 4,3 procent.
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Kommunstyrelse inkl. överförmyndaren
Barn- och utbildningsnämnd

Anslag/ram
2014

Resultat
2014

Avvikelse
procent

-231,8

-4,1

-1,7%

-1 170,6

-19,7

-1,7%

Omvårdnadsnämnd

-634,3

-4,0

-0,6%

Socialnämnd

-530,1

-11,3

-2,1%

Trafik- och fritidsnämnd

-254,4

-2,8

-1,1%

Kultur- och ungdomsnämnd

-72,8

-2,7

-3,8%

Miljönämnd

-10,8

1,6

14,9%

Byggnadsnämnd

-0,6

0,0

0,0%

Kommunrevision

-2,0

0,0

-1,3%

Gem. nämnd upph. samverkan

-4,4

0,4

8,1%

Gem. nämnd ATL-handläggning

-0,9

0,0

3,2%

0,0

-0,2

-2 912,8

-42,9

Gem. hjälpmedelsnämnd
SUMMA SKATTEFIN

-1,5%

Nämndernas verksamhet uppvisar sammantaget ett resultat på
totalt -42,9 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden visar
stora negativa resultat.
Den främsta anledningen till barn- och utbildningsnämndens
negativa resultat 19,7 mnkr är svårigheten att få gymnasie
skolans ekonomi i balans.
Inom socialnämnden visar framförallt tjänsten för HVB-hem
för barn och unga på ett stort underskott p.g.a. betydligt fler
och mer kostsamma placeringar än budgeterat.
Omvårdnadsnämnden visar på ett negativt resultat på 4 mnkr
beroende på de ökade behoven inom hemtjänsten och kostnaderna för utskrivningsklara. Även inom trafik- och fritidsnämnden och kultur- och ungdomsnämnden har negativa resultat
uppstått, ca 2,7 mnkr i vardera nämnden.
Under avsnittet Nämndernas verksamhetsberättelser återfinns
detaljerade analyser och kommentarer kring verksamhet och
ekonomi.
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Investeringar
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2014 års investeringar uppgår netto till 317,7 mnkr, vilket är
15,4 mnkr lägre än investeringsbudgeten på 340,1 mnkr.
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Brutto
Netto
2010

2011

2012

2013

2014

Investeringsredovisning per styrelse/nämnd
Styrelse/nämnd

Utgift
2014

Inkomst
2014

Nettoinvest
2014

Budget
2014

Avvikelse
2014

Invest
2013

62,6

0,0

62,6

31,3

-31,3

9,2

146,9

-3,3

143,6

143,7

0,1

27,5

Skolnämnden

6,4

0,0

6,4

9,9

3,5

8,9

Omvårdnadsnämnden

3,6

0,0

3,6

5,5

1,9

0,9

Socialnämnden

0,1

0,0

0,1

0,9

0,8

0,0

Kulturnämnden

1,1

0,0

1,1

0,5

-0,6

0,1

Miljönämnden

0,9

-0,2

0,7

0,7

0,0

0,0

221,6

-3,5

218,1

192,5

-25,6

46,7

Kommunfastigheter

103,1

-3,5

99,6

147,6

48,0

143,1

Summa

103,1

-3,5

99,6

147,6

48,0

143,1

SUMMA TOTALT

324,7

-7,0

317,7

340,1

22,4

189,8

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
Trafik- och fritidsnämnden

Summa skattefinansierat
Intern- och externfinansierad verksamhet

Investeringssammanställning,
större färdigställda projekt
• Nytt vård- och omsorgsboende i Gruvriset med 32 lägenheter
invigdes i april.
• Nybyggd skola och ombyggnad av förskola i Aspeboda.
• Nybyggnad av gruppbostad Ekvägen med sex lägenheter.
• Köp av Folkets husfastigheten, Falun Gruvbäcken 4.

Total
projektbudget

Utfall
2014

Utfall
totalt

Vård- och oms. boende Gruvriset 1)

60,2

27,6

66,3

Aspeboda skola, omb. förskola 2)

24,3

6,9

22,3

Gruppbostad Ekvägen

14,0

13,8

14,8

11,5

13,4

13,4

Investeringsprojekt, mnkr

3)

Haraldsbo omb. för F–6 4)

18,0

1,6

9,9

Rönndalsskolan omb. gymnastiksal 6)

6,2

4,9

5,3

Egnellska, nytt garage

6,0

5,5

6,1

Högskolan gator och torg
7)

5)

1)			Nytt vård- och omsorgsboende med 32 lägenheter invigdes i april.
2)			Nybyggd skola invigdes i mars och den gamla revs.
3)			Nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter togs i bruk under våren.
4)			Delar av Haraldsboskolan byggdes om, för att kunna inhysa f.d. Hälsinggårdsskolan F–6.
5)			Färdigställande av torg- och vegetationsytor.
6)			F.d. gymnastikhallen byggdes om till undervisningslokaler med inflytt i
december.
7)			Garaget var den återstående delen i färdigställande av Egnellska huset och
blev klart under våren.
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Investeringssammanställning,
större pågående/ej färdigställda
investeringsprojekt
• Arbetet med projektet Södra Centrum/Resecentrum har under
året intensifierats. Projektet löper på enligt plan.
• Markarbeten för vård- och omsorgsboende i Hälsinggården har
startat.
Investeringsprojekt

Total projektbudget

Utfall
2014

Ackumulerat utfall

Prognos
färdigställande

192,2

99,9

110,9

192,2

86,1

4,0

4,3

86,1

46,1

0,6

0,6

46,1

29,6

4,5

6,5

29,6

14,8

1,4

1,4

14,8

7,0

6,9

7,7

7,7

Resecentrum1)
Vård- och omsorgsboende

2)

Bjursåsskolan 3)
Ny förskola i Slätta

4)

Gruppbostad Herrhagen

5)

Geislerska parken 6)

1)		 Arbetet med Resecentrum har under året intensifierats. Projektet löper på
enligt plan.
2)			Markarbeten för vård- och omsorgsboende i Hälsinggården har startat.
3)			Projektering av ny byggnad har startat.
4)			Mark och grundarbeten pågår för en förskola med sex avdelningar.

5)			Ny gruppbostad med sex lägenheter under uppförande med planerad
inflyttning under våren 2015.
6)			Ombyggnad av parken med lekutrustning. Arbetet påbörjat och planeras
att avslutas under 2015.

Sammanställning av exploateringsfastigheter, mnkr

Projekt
Borgärdet

Ingående
balans

Påförda
kostnader
2014

Nedlagda
kostnader,
sålda tomter
2014

Intäkter,
sålda tomter
2014

Gatu
kostnads
ersättning

Osålda
Nettoresultat
tomter
2014
2014-12-31

0,2

Bjursås

0,3

Södra Galgberget

0,2

Sandsberg

0,4

Västra Tallen

0,1

Södra Galgberget 2

0,1

Lilla Källviken

0,1

Herrhagen

0,1

0,4

Ingarvet ind. tomter

0,1

0,1

Storgårdsv. Bjursås

0,1

-0,1

0,3

-0,1

0,6

-0,2

1

0,2

4

0,3

1

0,0

3
0,5

0,1

Bokfört
värde osålda
tomter

0,4
0,0

1

0,2
0,1
0,5

-0,2

0,7

-0,3

0,2

0,0
0,1

Kvartsstigen, S. Galgb.

0,0

Kv. Rödbro

0,0

0,0

0,0

Vandrarvägen

0,0

0,1

0,0
0,0

0,5

0,5

0,1

Myran, verksam. omr.

0,0

0,0

Sundborn centrum

0,0

0,0

Järnstigen/Zinkstigen

0,0

0,0

Del f.d. Hälsingårdssk.

0,0

0,0

Herrhagsskogen
Summa

0,0
1,6

0,7

0,0
-0,4

2,1

-0,5

1,2

10

1,9
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Personalstruktur
Antal anställda

Anställningsform

Den statistik som redovisas omfattar anställda i Falu kommun
som är månadsavlönade enligt AB och avser det förhållande
som gällde under december månad. Uppgifterna är hämtade ur
PA/lönesystemet.
2014
Antal anställda

4 253

2013

2012

4 242

4 169

2011
4 297

Antal anställda utifrån anställningsform
Anställningsform

Antal
anställda

Kvinnor

Män

3 820

79

21

449

74

26

Månadsavlönade (antal)
Tillsvidare
Visstid

Andel i %
Kvinnor

78,8

78,4

78,0

78,8

Andel i %

Män

21,2

21,6

22,0

21,2

Tillsvidare

90

Visstid

10

78,8 procent av de anställda var kvinnor och 21,2 procent var
män.
Kommunens största nämnder är barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen
där bland annat kostenheten, kommunfastigheter, arbetsmarknad-
och integrationskontoret ingår.

Antal anställda per nämnd
Nämnder

Antal
anställda

Andel i %
Kvinnor

Män

Förändring
antal anställda
från 2013

Timavlönade
Utförda timmar

720 723

Omräknat till
heltidsanställda
		

400

90 (91) procent av kommunens anställda med månadslön var
tillsvidareanställda och 10 (9) procent var anställda på visstid,
det vill säga på vikariat eller annan tidsbegränsad anställning.

Timavlönades arbetade tid omvandlat
till antal årsarbetare

Kommunstyrelsen

601

65

35

-42

Barn- och utbildningsnämnden

1666

80

22

-37

Omvårdnadsnämnden

1171

90

10

+27

Socialnämnden

582

79

21

+17

300

Kultur- och ungdomsnämnden

126

53

47

+40

250

80

58

42

+6

Trafik- och fritidsnämnden

Andel i %

450

1 årsarbetare = 1 800 timmar

400
350

371

389

404

400

2011

2012

2013

2014

200
150

Miljönämnden

31

52

48

0

Totalt
Falu kommun

4 253

79

2

+11

Antalet anställda har under året ökat med elva personer. Kulturoch ungdomsnämnden har ökat med 40 personer främst på
grund av att dans- och musikskolan flyttats över från Barn- och
utbildningsnämnden.

100
50

Antal timavlönade har minskat marginellt och motsvarade
400 årsarbetare under 2014. Merparten av de timavlönade var
anställda på bemanningscenter och arbetar främst inom socialoch omvårdnadsnämnderna.

Sysselsättningsgrad
Sedan 2012 har kommunen drivit projektet ”Heltid till alla”.
Syftet har varit att all personal ska ha en heltidsanställning
med möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Vid utgången av
2014 var sju procent av den tillsvidareanställda personalen fort
farande deltidsanställda.
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Antal heltids- och deltidsanställda 2014

För första gången på mycket lång tid har medelåldern sjunkit
med 0,3 år och var i december 46,3 år. Medelåldern för kvinnor
var 46,8 år och för män 45,9 år

Könsfördelning per åldersgrupp
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Män
Kvinnor

Män

10 %

Andel som arbetar heltid eller deltid 2014

Kvinnor
–29

30–39

40–49

50–59

60–

Pensionsavgångar
Under 2014 slutade 114 personer med pension. De kommande
fem åren kommer 537 personer att uppnå 65 år, flertalet av
dessa återfinns inom skolförvaltningen, socialförvaltningen och
omvårdnadsförvaltningen.

Jämställdhet kvinnor och män
Män
Kvinnor

20 procent av tillsvidareanställd personal arbetar deltid. Detta
innebär att 13 procent av de personer som har grundanställningen heltid har valt att arbeta deltid.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
i Falu kommun var 95 procent. Bland den andel som arbetade
deltid var den genomsnittliga sysselsättningsgraden 74 procent.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad per nämnd
Nämnder

Andel i procent
2014

Kommunstyrelsen

95

Barn- och utbildningsnämnden

96

Omvårdnadsnämnden

93

Socialnämnden

97

Kultur- och ungdomsnämnden

95

Miljönämnden

100

Trafik- och fritidsnämnden

98

Totalt Falu kommun

95

Åldersfördelning
Åldersgrupp

Antal personer

Andel i %

–29

418

10

30–39

843

20

40–49

1 138

26

50–59

1 220

29

634

15

60–

Jämnast könsfördelning finns i gruppen miljöinspektörer.
I de stora yrkesgrupperna har lärargruppen störst balans mellan
kvinnor och män (69 procent kvinnor). Minst mångfald utifrån
könsperspektiv finner vi i yrkesgrupperna IT-ingenjörer/tekniker (mansdominans 95 procent) och undersköterskor/vårdbiträden (kvinnodominans 90 procent).

Fördelning kvinnor/män, yrkesgrupper
Exempel

Män

Kvinnor

Miljöinspektörer

50 %

50 %

Lärare

31 %

69 %

IT-ingenjör/tekniker

95 %

5%

Undersköterskor/vårdbiträden

10 %

90 %

På alla chefsnivåer är kvinnorna fler än männen, detta är en
god spegling av den totala könsfördelningen kvinnor och män i
kommunen. I gruppen första linjens chefer är relationen mellan
kvinnor och män exakt densamma som den totala uppdelningen
i kommunen.

Fördelning kvinnor/män, chefer
Chefer

Män

Kvinnor

Förvaltningschefer

42 %

58 %

Mellanchefer

44 %

56 %

Första linjens chefer

21 %

79 %

Totalt Falu kommun

27 %

73 %
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Tidredovisning
Arbetstid och frånvaro

Sjukfrånvaro

Den totala arbetstiden för månadsavlönade och timanställda
enligt AB-avtalet, har ökat med 24 000 timmar, vilket motsvarar
14 årsarbetare.

Sjukfrånvaron ökade under 2014 med 0,4 procentenheter till
6,4 procent av ordinarie arbetstid.

Timanställdas tid i procent av arbetad tid

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
7

%

%

12
10

10,4

11,0

11,6

6

11,4

5,6

5

6,4

6,0

4,9

8
4
6
3
4
2
2
1
2011

2012

2013

2014
2011

Timanställdas arbetstid motsvarar 11,4 procent av totalt arbetad
tid. Målet är att halvera utfallet. 2014 visar endast en marginell
minskning.

Frånvaro i procent av tillgänglig arbetstid
%

2013

2014

Kvinnorna hade genomgående en högre sjukfrånvaro än männen
under 2014. Kvinnornas sjukfrånvaro var 7,1 procent och männens 4,3 procent av ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro i procent
Fördelad efter sjukperiodens längd.

30

2014

25
20
15
10

2013

2012

2011

1–14 dagar

2,8

2,9

2,7

2,5

15–59 dagar

1,1

1,1

1,1

0,9

Mer än 59 dagar

2,6

2,1

1,9

1,6

TOTALT

6,4

6,0

5,6

5,0

Den långa sjukfrånvaron över 59 dagar har ökat och bidragit till
ökningen av den totala sjukfrånvaron.

5

2011

2012

2013

2014

Övrigt

5,4%

4,7%

4,6%

5,4%

VAB

0,6%

0,6%

0,7%

0,6%

Föräldraledighet 3,5%

3,9%

3,2%

3,5%

Sjukdom

4,9%

5,6%

6,0%

6,4%

Semester*

11,9%

11,6%

11,7%

11,9%

* Semester innefattar även ferie-/uppehållsledighet

Under 2014 uppgick den faktiska arbetstiden för månadsav
lönade till 72,2 procent av avtalad arbetstid och 27,8 procent
bestod av frånvaro av något slag.

Löneöversyn
Utfallet av löneöversynen och den faktiska ökningen av genom
snittslönen 2014 blev 2,7 procent. Detta innebär att ingen
märkbar löneglidning förekommit under året. Genomsnittslönen
i 2014 års nivå blev 26 354 kronor per månad. Kvinnors lön i
procent av männens ligger på 94,4 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenhet jämfört med föregående år.
Medellön kr

2014

2013

2012

2011

Kvinnor

26 027

25 371

24 739

23 825

Män

27 571

26 759

26 473

25 681

Totalt

26 354

25 671

25 116

24 219

94,4

94,8

93,5

92,8

Kvinnors medellön
i förhållande till
männens, i procent
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Total personalkostnad
Kommunens totala personalkostnad uppgår 2014 till 1 920,0
mnkr (1 866,4 mnkr), vilket innebär en förändring på mindre än
2,9 procent (0,0 procent). I dessa personalkostnader ingår inte
ersättningar för beredskapsarbete, vilket i detta sammanhang
har betraktats som arbetsmarknadsåtgärder.
Den genomsnittliga löneökningen var 2,7 procent (2,4 procent). Kostnaden för avgångsvederlag var 8,5 mnkr (7,9 mnkr).
Falu Kommuns redovisning av pensionsåtaganden redovisas
enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensions
åtaganden som intjänats t.o.m. 1997 redovisas som ansvarsförbindelser. Kostnaden redovisas på det år som utbetalning
av intjänad pensionsrätt sker. Pensionsintjänande fr.o.m. 1998
redovisas som en skuld i balansräkningen och kostnadsförs det
år de intjänas.
Enligt pensionsavtalet KAP-KL, består intjänandet av två
delar, avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. Den del av
intjänandet som utgörs av avgiftsbestämd pension motsvarar
4,5 procent av lönen och utbetalas till den förvaltare som den
anställde själv valt.
Den förmånsbestämda pensionen intjänas på löner över 7,5
inkomstbasbelopp och avsätts i kommunens balansräkning. På
alla pensionskostnader tillkommer särskild löneskatt, vilken
uppgår till 24,26 procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Total pensionsförpliktelse

2014

2013

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för
pensioner och liknande förpliktelser

173,0

158,9

32,2

35,7

Ansvarsförbindelser (inkl. särskild löneskatt), d.v.s. pensionsförpliktelser som
inte tagits upp bland avsättningar

1 566,8

1 600,7

Totalt

1 772,0

1 795,3

0,0

0,0

1 772,0

1 795,3

Reservering inom eget kapital

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel
Återlånade medel

Pensionsmedlen är i sin helhet återlånade hos kommunen som
investeringar i anläggningstillgångar. Pensionsförpliktelserna
överstiger dock betydligt kommunens egna kapital, som per den
31 december 2014 uppgår till 991,3 mnkr (980,2 mnkr).
För ytterligare redogörelse för kommunens pensionskostnader
på 172,8 mnkr (180,1 mnkr) se not 4 och not 9 till resultat
räkningen. 2013 ingick kostnader för sänkt diskonteringsränta
på pensionsavsättningarna i balansräkningen med 15,3 mnkr.
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Ekonomisk översikt
Nedan lämnas en redogörelse för det ekonomiska utfallet under
2014.

Sammanfattning av det ekonomiska
läget
Årets resultat, efter återföring av reserveringar för vissa pensionskostnader, uppgår till 14,6 mnkr (66,9 mnkr), vilket är
45,9 mnkr sämre än budgeterat resultat på 60,5 mnkr. Årets
resultat motsvarar 0,5 procent av kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag.
Kommunen har en sammantagen nettokostnadsutveckling
på 5,9 procent. Om nettokostnaden beräknas med utgångspunkt
från en nettokostnad 2013 exklusive den jämförelsestörande
intäkten från AFA på 48,2 mnkr är nettokostnadsutvecklingen
mellan åren 4,1 procent (3,7 procent mellan 2012 och 2013,
exklusive AFA). Ökningen motsvarar 166,6 mnkr (99,2 mnkr).
Exklusive intäkten från AFA 2013 är ökningen 118,4 mnkr.
Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 4,0 procent
(4,4 procent) jämfört med föregående år. Ökningen uppgår till
114,2 mnkr (122,5 mnkr).
Eftersom kostnaderna har ökat mer än intäkterna enligt
ovan har nyckeltalet nettokostnadernas andel av skatteintäkter
försämrats ytterligare till 99,8 procent (99,7 procent exklusive
återbetalningen från AFA 2013). Att förändra detta mått är
inte lätt och kommunen ligger åter på en för hög kostnadsnivå,
vilket innebär att intäkterna nätt och jämnt täcker kostnaderna,
men är långt ifrån en god ekonomisk hushållning. Med 2014 års
kostnadsnivå sker endast en mycket liten värdesäkring av eget
kapital med 11,1 mnkr.
Personalkostnadernas andel av de totala bruttokostnaderna
uppgår till 55,2 procent (56,4 procent).
Totalt redovisar nämnderna ett budgetöverskridande på 42,9
mnkr. 2013 var nämndernas totala utfall negativt med 37,2 mnkr.
Det är bekymmersamt att flera nämnder under ett antal år
redovisar överskridanden vilket medför att kommunens ekonomi
blir allt mer ansträngd.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar även i år ett underskott mot budget, 19,7 mnkr, även om underskottet är lägre än
förra året 31,7 mnkr. Socialnämnden som förra året redovisade ett
överskott mot budget på 2,7 mnkr, redovisar i år ett stort underskott på 11,3 mnkr. Inom omvårdnadsnämnden har situationen
förbättrats och nämnden, som förra året redovisade ett underskott
på 17,6 mnkr, redovisar i år ett underskott på 4,0 mnkr.
Underskott redovisas även hos kommunstyrelsen, 4,1 mnkr,
trafik- och fritidsnämnden, 2,8 mnkr, och kultur- och ungdoms
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nämnden, 2,7 mnkr. Dessa nämnder redovisade samtliga
överskott 2013. I år vägs inte heller underskotten upp av några
större överskott i andra nämnder. Det största överskottet redo
visar miljönämnden med 1,6 mnkr.
Inom verksamheterna kan det ske förändringar baserat på
den demografiska utvecklingen, vilket bland annat leder till att
antalet elever minskar i gymnasieskolan och ökar i förskolan
samtidigt som behoven inom äldre- och handikappomsorgen
tenderar att öka. Inom skolan måste även hänsyn tas till förändrat utbud med friskolor och inom omsorgen att verksamhet
läggs ut på entreprenad. Denna utveckling ställer stora krav på
anpassning av verksamheter för att inte leda till kvarvarande
eller ökade kostnader.
Det ekonomiska resultatet visar att kommunens verksamheter
har högre kostnader än vad det ekonomiska utrymmet medger.
Denna situation har försämrats något ytterligare under 2014,
varför fortsatta åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna
och hålla kostnadsutvecklingstakten nere.

Resultat
Årets resultat efter återföring av reservering för vissa pensionskostnader uppgår till 14,6 mnkr (66,9 mnkr).
I jämförelse med budget har årets resultat påverkats positivt
av högre skatteintäkter, 4,0 mnkr. Resultatet har i första hand påverkats av nämndernas samlade negativa resultat med -42,9 mnkr.
mnkr
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Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter uppgår till 502,6 mnkr, vilket är 1,5
mnkr eller 0,3 procent högre än föregående år. Exklusive intäkterna från AFA 2013 är intäktsökningen mellan åren 49,7 mnkr
eller 11,0 procent.
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Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 3 478,6 mnkr,
vilket är 5,1 procent eller 168,1 mnkr högre än föregående år.
Kommunens personalkostnad, exklusive kostnaderna för
beredskapsarbetare, uppgår 2014 till 1 920,0 mnkr (1 866,4
mnkr), vilket innebär en ökning på 2,9 procent (0,0 procent).
Personalkostnadernas andel av verksamheternas kostnader utgör
55,2 procent, vilket är en minskning med 1,2 procent jämfört
med föregående år.
Pensionskostnaden, exklusive finansiell värdesäkring för ännu
ej utbetalda pensioner, inklusive förvaltningsavgift exklusive
löneskatt, uppgick till 137,4 mnkr (129,9 mnkr). I pensionskostnaden ingår dels utbetalning av pensioner med 62,7 mnkr
(61,7 mnkr) till dem som redan gått i pension, dels 74,1 mnkr
(67,6 mnkr) som utgörs av de pensionsrätter, vilken intjänats
under 2014 av då anställd personal. I kostnaden för intjänade
pensionsrätter ingår även pensioner till förtroendevalda. Förvaltningsavgift till KPA tillkommer på 0,6 mnkr (0,6 mnkr).
På den totala pensionskostnaden utgår särskild löneskatt,
vilken beräknats uppgå till 31,1 mnkr (31,3 mnkr). Räntekostnaderna för pensionsavsättningarna uppgår till 2,2 mnkr (18,9
mnkr). 2013 ingår kostnader för sänkningen av diskonteringsräntan vid skuldberäkning av pensionsavsättningarna i balansräkningen i räntekostnaderna med 15,3 mnkr.
Övriga kostnader uppgick till 1 456,4 mnkr (1 354,4 mnkr).
Detta innebär en ökning under året med 102,0 mnkr (96,8
mnkr), vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent (7,7
procent).
Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår till 102,2
mnkr (89,7 mnkr), vilket är 12,5 mnkr högre än föregående år.
I avskrivningarna ingår även nedskrivningar av köket i Hälsinggårdsskolan med 6,0 mnkr.

Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr):
Utveckling
Intäkter
Förändring i procent
Personalkostnader
Förändring i procent
Övriga kostnader
Förändring i procent
Avskrivningar
Förändring i procent
Bruttokostnad
Förändring i procent
Nettokostnad
Förändring i procent
Finansnetto mkr

2014

2013

502,6

501,1

0,3

-4,8

1 920,0

1 866,4

2,9

0,0

1 456,4

1 354,4

7,5

7,7

102,2

89,7

13,9

-20,5

3 478,6

3 310,5

5,1

2,3

2 976,0

2 809,4

5,9

3,7

6,3

1,0

Skatteintäkter
Årets skatteintäkter uppgick till 2 491,5 mnkr, vilket är en
ökning med 70,9 mnkr eller 2,9 procent jämfört med 2013.
Jämfört med budget så minskade skatteintäkterna med -2,5
mnkr, vilket förklaras av att skatteunderlagstillväxten år 2013
var lite lägre än förväntat.

Skatteutjämning
Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner att genomföra det åtagande som en kommun
har, oavsett inkomstförhållande och strukturella kostnadsskillnader. Utjämningssystemen gav sammantaget ett nettobidrag på
489,2 mnkr, vilket är en ökning med 43,3 mnkr från 2013.
Under 2014 fick Falu kommun 351,8 mnkr i inkomstutjämningsbidrag, vilket utslaget per invånare var 6 196 kr (6 295 kr).
Utjämningssystemet för LSS-kostnader innebar ett bidrag på
14,2 mnkr, vilket är en minskning från 2013 med -0,9 mnkr.
Från och med 2008 redovisas intäkter för kommunala fastighetsavgifter separat i kommunens redovisning. Dessa uppgår i
årets bokslut till 100,0 mnkr (97,7 mnkr).
Bidrag från kostnadsutjämningssystemet uppgick till 4,2 mnkr
(-47,7 mnkr). Bidragets/avgiftens storlek baseras på att Falu
kommuns strukturellt betingade kostnader, främst inom verksam
heter för barnomsorg, äldreomsorg och individ- och familje
omsorg, klassats som lägre i jämförelse med riket i övrigt.
Statsbudgeten anger nivån på statsbidragen till kommunerna
nästkommande år. Om det uppstår en skillnad mellan den
anslagna nivån och den totala summa pengar som behövs för
att garantera alla kommuner 115 procent av medelskattekraften
(plus kostnader för vissa andra statsbidrag och minus avgiftsintäkterna för de kommuner som ligger över den garanterade
nivån) regleras detta genom lika stort avdrag eller tillskott
i kronor per invånare, regleringsbidrag/avgift. 2014 var Falu
kommuns skattekraft lägre än medelskattekraften i landet,
varför kommunen erhåller en regleringsintäkt på 13,2 mnkr
(25,7 mnkr) motsvarande 232 kr (456 kr) per invånare.

Användning av skatteintäkter
och bidrag
Av nedanstående tabell framgår kommunens kostnadsmassa
i relation till skatteintäkter och bidrag. Verksamhetens nettokostnad, inklusive avskrivningar och pensioner, uppgår 2014 till
99,8 procent (98,0 procent) av skatteintäkter och bidrag.
Andel av skatteintäkter
och bidrag (procent)
Nettokostnad

2014

2013

2012

-99,8

-98,0

-98,8

– varav pensioner

-5,7

-5,7

-5,6

– varav avskrivningar

-3,4

-3,2

-4,1

1)

Finansnetto
Totalt

0,2

0,1

0,5

-99,5

-97,9

-98,3

1) Exklusive finansiell del

Finansiellt resultat
Finansnettot blev 5,1 mnkr sämre än budgeterat. Finansiella
kostnader uppgick under år 2014 till 26,7 mnkr (47,0 mnkr),
vilket jämfört med 2013 är en minskning med 20,3 mnkr.
Skillnaden utgörs i huvudsak av den sänkning av diskonteringsräntan på pensionsavsättningarna som genomfördes 2013, vilket
innebar en kostnadsbelastning under 2013 på 15,3 mnkr samt
lägre räntekostnader 2014 om 2,8 mnkr.
Ränteutgiften för externa lån uppgick till 5,6 mnkr (11,9
mnkr). Kalkylerad genomsnittlig ränta för hela lånestocken
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uppgick till 6,18 procent (3,95 procent). Lånestocken minskade
under året med 76,7 mnkr beroende på eftersläpande konsekvenser av att Falu Stadshus AB under 2013 tog upp egna lån
och amorterade sin tidigare skuld till kommunen. Utgående
lånestock uppgick per den 31 december till 50,0 mnkr (exkl. lån
förmedlade till koncernbolag).

Utveckling av lånestock (mnkr)

Balanskrav och reglering av underskott
Falu kommun har inga gamla underskott som ska återställas i
enlighet med balanskravet.
Balanskravsutredning (mnkr)

mnkr
800

Årets resultat, exklusive återförd reservering inom eget
kapital

11,1

700

Realisationsvinster

- 0,3

600

Årets balanskravsresultat

10,8

500

600

625

400

425

Återföring av medel för pensionskostnader vilka reserverats tidigare år (synnerligt skäl)

3,5

Årets balanskravsresultat inklusive återförd reservering

14,3

300

Balanskravsunderskott från tidigare år

200

SUMMA

100

Balanskravsresultat att återställa

127
2010

2011

2012

2013

0
14,3
0

50
2014

Lånestocken utgörs av endast ett lån, om 50,0 mnkr. Samtidigt
har kommunen per bokslutsdagen ett likviditetsöverskott på
127,2 mnkr. Det är dock inte aktuellt att amortera det befintliga lånet, då detta är knutet till ett swapavtal som löper till
år 2021 och som f.n. inte kan avslutas utan oförsvarligt höga
kostnader. Likviditetsöverskottet förväntas övergå i nya låne
behov under 2015.
Ett swapavtal är ett avtal varigenom en i grunden rörlig
ränta, i ett från ursprungslånet separat avtal, byts mot en fast
ränta med löptider om 1–10 år, 100 procent av lånestocken är
alltså f.n. ”swapad”.
Lånestockens genomsnittliga förfallotid har minskat från
1,0 år till några månader, dock är den genomsnittliga förfallo
tidpunkten avseende räntebindningen 6,4 år. Att en skillnad
mellan förfall av kapital respektive ränta kan uppstå beror på
ovan nämnda möjlighet att teckna separata swapavtal.
Finansiella intäkter uppgick till 33,0 mnkr (48,1 mnkr).
Minskningen beror huvudsakligen på att den ränta som Falu
Stadshus AB tidigare har betalat, utifrån den revers som ut
färdades 1997 med anledning av förändrad bolagsbildning,
har avvecklats.

Reservering inom eget kapital
Reservering gjordes år 2010 med 44,5 mnkr avseende pensionskostnader för den så kallade ”bromsen”. På grund av lagreglerna
kring hanteringen av pensionsåtaganden intjänade före 1998
skedde bokföringen av kostnaden genom en reservering av delar
av eget kapital.
Reserveringen 2010 på 44,5 mnkr grundade sig på att
långtidsprognosen över kommunens pensionskostnader visade
att den så kallade ”bromsen” slog till 2010, vilket kommer att
medföra nivåhöjning på kompletteringspensionen för de äldsta
delarna av kommunens pensionsåtaganden.
Ianspråktagande av medel ska ske i enlighet med den plan
som bygger på långtidsprognos från KPA över kostnaderna för
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den s.k. ”bromsen”. Medlen tas i anspråk från och med 2013
med hänvisning till kommunens plan. I årets bokslut tas reserveringarna på totalt 3,5 mnkr i anspråk.

I 2010 års bokslut gjordes en reservering för pensionskostnader
inom det egna kapitalet på 44,5 mnkr. Under 2013 togs 8,8
mnkr av reserverade medel i anspråk i balanskravsutredningen.
I årets bokslut tas 3,5 mnkr av reserveringen i anspråk.
Årets resultat innebär alltså att det inte har uppkommit
några underskott som behöver regleras under kommande.

Borgensåtaganden
Falu kommun har omfattande borgensåtaganden, vilka uppgår
till 3 680 mnkr. Mot Kopparstaden AB är borgensbeloppet 1 385
mnkr. Mot övriga helägda företag uppgår borgensbeloppet till
2 157 mnkr. Av beloppet utgör 516 mnkr förmedlade lån, vilket
kan likställas med en borgen.
Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verksam
heterna skulle ha svårt att fullgöra sina betalningar till
gäldenärerna. En bedömning av dessa risker ger vid handen att
åtagandet mot bostadsbolaget torde ha lägst risk då efterfrågan
på bostäder under en längre tidsperiod varit hög och även kan
förväntas präglas av stor efterfrågan de närmaste åren.
Åtagandena mot el- och energibolagen torde däremot
innebära en något större risk genom det beroende som finns av
en mer föränderlig marknad, där samhälls- och privatekonomi
spelar en större roll för efterfrågan, än vad som är fallet för
bostadsbolaget. Risken i el- och energibolagen måste dock för
närvarande bedömas som mycket begränsad.
Risken i borgensåtagandet mot övriga bolag, moderbolagen
i koncernen, är förknippad med den risk som finns att dotter
bolagen inte kan lämna de koncernbidrag som erfordras för
att täcka moderbolagens kostnader avseende i huvudsak
räntor på lån.
Den risk som borgensåtaganden innebär kan medföra att
kommunen i ett första steg måste inrikta sig på att inom
bolagskoncernen lämna bidrag till företag som inte klarar sina
åtaganden samt, i ett nästa steg, att som ägare skjuta till
kapital. Den maximala storleken på dessa kapitaltillskott kan
på kort sikt bedömas utifrån vilka kostnader bolagen har för
ränta på lånen då kommunen genom att täcka räntekostnaden,
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till del e ller helt, kan ge bolagen tillräcklig betalningsförmåga
gentemot gäldenärerna. På längre sikt kan denna metod inte
användas utan ett kapitaltillskott måste göras om bolagen inte
klarar att återställa sin betalningsförmåga.
Det senare kan innebära att kommunen helt tar över det
ekonomiska ansvaret för bolagens löpande verksamhet alternativt försöker avyttra bolagen. En försäljning kan i sig innebära
att förluster uppstår i det fall priset inte uppgår till kommunens
bokförda värde på aktierna i bolagen.

Soliditeten
Under året har kommunens soliditet, exklusive pensionsskuld
som intjänats före 1998, försämrats från 52,2 procent 2013
till 51,1 procent i år. Detta beror till stor del på att kommunens b alansomslutning ökat på grund av kommunens höga
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investeringsnivå under 2014, samtidigt som kommunen redo
visar ett svagt resultat.
Under 2014 beslutade regeringen om en utredning av ett
flertal kommunala redovisningsregler. En av de frågor som nu
håller på att utredas är om pensioner intjänade före 1998, vilka
idag redovisas utanför balansräkningen, ska lyftas in i den
samma. Utredningen ska vara klar under 2016, för att kunna
gälla från och med 2018. I dagsläget räcker inte kommunens
egna kapital på långa vägar till för att täcka dessa skulder.
Per den 31 december 2014 uppgick kommunens egna kapital
till 991,3 mnkr. Den del av pensionsskulden som inte finns i
kommunens balansräkning uppgick vid samma tidpunkt till
1 566,8 mnkr. Under 2014 minskade den aktuella skulden med
69,5 mnkr, från 1 636,4 mnkr, på grund av stora utbetalningar
och låg inflation.

Fem år i sammandrag
2014

2013

2012

2011

2010

Antal invånare 31/12 resp år

56 896

56 767

56 432

56 124

56 044

Skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag,
kronor per invånare

52 389

50 497

48 624

47 752

46 462

22,54

22,54

22,31

22,31

22,31

Anläggningstillgångar kronor per invånare 1)

27 412

22 776

28 453

31 785

31 180

Omsättningstillgångar kronor per invånare 1)

6 659

10 306

8 368

6 433

5 682

34 071

33 082

36 821

38 021

36 673

51,1

52,2

44,4

41,0

40,1

Skatteintäkter och skatteutjämning (mnkr)
inkl konjunkturstöd 2010 och 2011
- förändring mellan åren %

2 980,7

2 866,5

2 743,9

2 680,0

2 603,9

4,0

3,7

2,4

2,9

4,2

Verksamhetens nettokostnader
- andel av skatteintäkterna %
- förändring mellan åren %

2 976,0
-99,8
5,9

2 809,4
-98,0
3,7

2 710,1
-98,8
2,9

2 633,4
-98,3
3,8

2 536,0
-97,4
1,0

Finansnettot
- andel av skatteintäkterna %

6,3
0,2

1,0
0,0

9,2
0,3

4,5
0,2

19,1
0,7

Årets resultat (mnkr)
- andel av skatteintäkterna %

14,6
0,4

66,9
2,0

43,0
1,6

51,1
1,9

86,1
3,3

Låneskuld kronor per invånare
- låneskuld % av anläggningstillgångar

879
3,2

2 233
9,8

7 531
26,5

11 136
35,0

10 706
34,3

Total pensionskostnad, inklusive räntor
- andel av skatteintäkterna %

169,2
5,7

171,3
6,0

159,0
5,8

169,2
6,3

135,1
5,2

Skattesats3)

Totala tillgångar kronor per invånare 1)
Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar)1)

1) Vid beräkning av nyckeltalen har eliminering skett avseende förmedlade lån till kommunala helägda bolag.
2) Vid beräkning av total pensionskostnad har kostnaden minskats med återförd reservering för den så kallade ”Bromsen” från och med 2013.
3) Övetagande av huvudmannaskap för hemsjukvård gav skatteväxling med 0,23 kr 2013.
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Resultaträkning

Resultaträkning
mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 1, 2
Not 3, 4
Not 5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9, 10

ÅRETS RESULTAT
Upplösning reservering pensionskostnader
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE UPPLÖSNING

Not 11

Kommun
2014
502,6
-3 376,4
-102,2

Kommun
2013
501,1
-3 220,8
-89,7

Koncern
2014
1 442,2
-3 891,4
-305,8

Koncern
2013
1 455,2
-3 778,7
-274,1

-2 976,0

-2 809,4

-2 755,0

-2 597,6

2 491,5
489,2
33,0
-26,7

2 420,6
445,9
48,1
-47,0

2 491,5
489,2
15,1
-135,6

2 420,6
445,9
156,9
-149,8

11,1

58,2

105,2

276,1

3,5

8,8

3,5

8,8

14,6

66,9

108,8

284,9

Kommun
2014
4 044,8
-629,5
-2 912,8
-

Kommun
2013
3 857,0
0,0
-608,0
-2 796,2
48,2
0,0

502,6

501,1

Kommun
2014
-

Kommun
2013
48,2

Not 1 – Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, brutto
Verksamhetens finansiella intäkter
Avgår interna intäkter
Avgår kommunbidrag
Återbetalning från AFA
Övriga centrala intäkter
Verksamhetens intäkter, netto

Not 2 – Jämförelsestörande intäkter

Återbetalning av premier till AFA
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Not 3 – Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader, brutto
Verksamhetens finansiella kostnader
Av- och nedskrivningar
Interna räntekostnader
Interna kostnader
Justering upplupna löner
Justering arbetsgivaravgifter
PO-påslag, avtalsenliga arbetsgivaravgifter
Kostnad avtalsenliga arbetsgivaravgifter
PO-påslag, pensioner
Kostnad pensioner

Kommun
2014
-4 087,4
102,2
58,9
629,5
0,5
1,0
2,8
-2,7
89,5
-170,6

Kommun
2013
-3 894,1
0,2
89,7
53,8
608,0
-2,7
-0,3
2,7
-2,5
85,7
-161,2

Verksamheternas kostnader, netto

-3 376,4

-3 220,8

Not 4 – Avtalspensioner inklusive särskild löneskatt

Avsättning för pensioner, exkl ÖK-SAP
Avsättning för pensioner, ÖK-SAP
Utbetalning av förmåner intjänade fr o m 1998
Utbetalning av förmåner intjänade före år 1998
Utbetalning av pensioner ÖK-SAP
Förvaltningsavgift KPA
Avgiftsbestämd ålderspension
Årets pensionskostnad, exklusive finansiell del
Särskild löneskatt avgiftsbestämd ÅP
Särskild löneskatt pensionsutbetalningar
Särskild löneskatt pensionsavsättningar
SUMMA

Kommun
2014
-7,4
-2,2
-4,5
-57,6
-0,6
-0,6
-64,5

Kommun
2013
-4,2
-2,1
-4,3
-57,1
-0,3
-0,6
-61,3

-137,4

-129,9

-15,4
-15,4
-2,3

-14,7
-15,1
-1,5

-170,6

-161,2
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Not 5 – Avskrivningar
Avskrivningar
- Immateriella anläggningstillgångar
- Anläggningar, byggnader, mark
- Maskiner, inventarier
- Förbättringsutgifter på annans fastighet
Nedskrivningar
- Byggnader
SUMMA

Kommun
2014
-0,4
-76,5
-19,3

Kommun
2013
-72,7
-17,0

Koncern
2014
-0,4
-240,8
-58,2
-0,4

-6,0

-

-6,0

-102,2

-89,7

-305,8

20–50 år
15–33 år
10–33 år
3–10 år

20–50 år
15–33 år
10–33 år
3–10 år

Kommun
2014
2 497,2
-6,2
0,4

Kommun
2013
2 433,0
1,4
-13,8

Koncern
2014
2 497,2
-6,2
0,4

Koncern
2013
2 433,0
1,4
-13,8

2 491,5

2 420,6

2 491,5

2 420,6

Kommun
2014
351,8
5,9
13,2
14,2
100,0
4,2

Kommun
2013
355,1
25,7
15,1
97,7
-47,7

Koncern
2014
351,8
5,9
13,2
14,2
100,0
4,2

Koncern
2013
355,1
25,7
15,1
97,7
-47,7

489,2

445,9

489,2

445,9

Avskrivning av nya investeringar påbörjas vid den tidpunkt
när anläggningen tas i bruk.

Normalt tillämpas följande avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter och anläggningar för affärsverksamhet
Publika fastigheter och anläggningar*
Maskiner och inventarier
* Med publika fastigheter avses bland annat gator, vägar och parker.
Från och med december 2014 tillämpas komponentavskrivning på kommunens två gymnasieskolor och en grundskola. Totalt tillämpas komponentavskrivning på 15 % av den ursprungliga
investeringsvolymen per 2014-12-31.
Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark eller pågående
investeringsobjekt.

Not 6 – Skatteintäkter

Preliminära skatteinbetalningar
Slutavräkningsdifferens föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
SUMMA

Not 7 – Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämning
SUMMA
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Not 8 – Finansiella intäkter

Realisationsresultat vid försäljning av andelar
Utdelning på aktier och andelar
Ränta från koncernbolag
Ränta på likvida medel
Ränta på utlåning, övriga
Borgensavgifter från koncernbolag
Övrigt
SUMMA

Kommun
2014
2,4
17,2
1,9
0,2
11,2
0,2

Kommun
2013
0,9
32,7
2,0
11,8
0,7

Koncern
2014
6,8
2,0
5,9
0,5

Koncern
2013
149,6
2,9
4,4
-

33,0

48,1

15,1

156,9

Kommun
2014
-22,9
-2,2
-1,6

Kommun
2013
-25,7
-3,6
-15,3
-0,7
-1,7

Koncern
2014
-94,9
-27,6
-9,1
-2,4
-1,6

Koncern
2013
-0,3
-128,2
-3,6
-15,3
-0,7
-1,7

-26,7

-47,0

-135,6

-149,8

Kommun
2014

Kommun
2013

-

-15,3

Not 9 – Finansiella kostnader

Resultat från aktier och andelar
Räntekostnader
Räntekostnader på derivatinstrument
Räntekostnader finansiell leasing
Ränta pensionsavsättning
Ränta pensionsavsättning, ny diskonteringsränta
Nedskrivning aktier
Övrigt
SUMMA

Not 10 – Jämförelsestörande finansiell kostnad

Finansiell kostnad
Sänkt diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkningen

Not 11 – Upplösning av reservering för pensionskostnader
Kommun
2014

Kommun
2013

Upplösning för ökade pensionskostnader 2012
Upplösning för ökade pensionskostnader 2013
Upplösning för ökade pensionskostnader 2014

3,5

4,5
4,2
-

SUMMA

3,5

8,8

2010 gjordes en reservering inom eget kapital för att täcka
ökade pensionskostnader för den så kallade ”Bromsen” som
slog till 2010 och som kommer att innebära ökade pensionskostnader för kommunen under många år framöver.
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Balansräkning
mnkr
Kommun
2014

Kommun
2013

Koncern
2014

Koncern
2013

Not 1

1,1

0,0

1,1

0,0

Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

1 158,3
106,7
191,3
618,2

1 070,0
69,8
99,8
569,4

5 176,8
447,7
424,0
265,6

4 427,4
411,6
498,0
183,0

2 075,6

1 808,9

6 315,3

5 520,0

1,9
362,3
0,0
14,7

1,6
232,9
100,0
250,5

74,0
359,7
0,4
34,9

55,0
346,5
103,2
247,7

378,9

585,0

469,1

752,4

2 454,5

2 394,0

6 784,4

6 272,3

944,5
32,2
14,6

877,6
35,7
66,9

1429,7
32,2
105,2

1 130,8
35,7
284,8

991,3

980,2

1567,1

1 451,4

173,0
47,6

158,9
45,4

192,9
245,3

177,8
228,8

220,5

204,3

438,2

406,6

599,0
643,6

595,7
613,8

3 631,9
1147,2

3 553,8
860,6

Summa skulder

1 242,6

1 209,4

4 779,1

4 414,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 454,5

2 394,0

6 784,4

6 272,3

Kommun
2014
1 566,8
3 680,1

Kommun
2013
1 636,4
3 664,4

Koncern
2014
1 566,8
389,5

Koncern
2013
1 636,4
320,3

5 246,9

5 300,8

1956,3

1 956,7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
- maskiner och inventarier
- pågående arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Balanserat resultat, reservering
Årets resultat inklusive återförd reservering

Not 10

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar

Not 11
Not 12

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 13, 14, 15
Not 16

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
- pensionsförpliktelser
- övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
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Not 17
Not 18
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Not 1 – Immateriella tillgångar
Kommun
2014
0,5
12,6
0,0

Kommun
2013
0,5
-

Koncern
2014
0,5
12,6
0,0

Koncern
2013
0,5
-

13,2

0,5

13,2

0,5

IB avskrivningar
Omklassificeringar från inventarier
Periodens avskrivningar

-0,5
-11,1
-0,4

-0,5
-

-0,5
-11,1
-0,4

-0,5
-

UB avskrivningar

-12,0

-0,5

-12,0

-0,5

1,1

0,0

1,1

0,0

Kommun
2014
2 332,9
197,2

Kommun
2013
2 212,4
102,6

Koncern
2013
7 304,4
320,0

-0,8
-24,3
-62,9
4,9
-

0,0
-11,1
28,9

Koncern
2014
7 792,1
750,6
0,3
-5,3
-26,6
-62,9
4,9
-

2 446,9

2 332,9

8 453,1

7 485,3

IB avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar till inventarier
Omklassificeringar från inventarier
Omklassificeringar till långa skulder
Ingående nedskrivningar
Periodens nedskrivningar

-1 232,0
-76,5
0,4
23,7
33,8
-1,1
-31,0
-6,0

-1 167,2
-72,7
0,0
8,5
-0,6
-12,3
-18,6

-3 022,7
-241,0
4,1
25,6
33,8
-1,1
-69,0
-6,0

-2 882,5
-216,9
67,4
8,5
-0,6
-15,2
-18,6

UB avskrivningar

-1 288,7

-1 262,9

-3 276,3

-3 057,8

1 158,3

1 070,0

5 176,8

4 427,4

IB anskaffningsvärde
Omklassificering från inventarier
Periodens anskaffningar
UB anskaffningsvärde

Bokfört värde

Not 2 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

IB ankaffningsvärde
Omklassificeringar från pågående arbete
Årets inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar till inventarier
Omklassificeringar från inventarier
Omklassificeringar till långa skulder
UB anskaffningsvärde

Bokfört värde

-128,0
-11,1
0,0
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FÖRDELNING PÅ TILLGÅNGSSLAG
Markreserv, bostäder, förvaltningsfastigheter m.m.
Lokaler för äldre- och särskild omsorgsverksamhet
Lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet
Övriga fastigheter
Gator, vägar och övriga kommunikationsanläggningar
Park- och förrådsanläggningar
Anläggningar för fritidsverksamhet
Övrigt
Bokfört värde

Balansräkning

Kommun
2014
176,2
164,7
452,5
63,4
248,8
7,9
23,2
21,5

Kommun
2013
141,6
100,9
463,8
53,3
248,8
9,0
22,3
30,3

1 158,3

1 070,0

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar samt
investeringsinkomster.
Större investeringar har under 2014 inte påförts ränta under perioden som pågående arbeten. Under 2013 påfördes pågående
arbeten ränta motsvarande genomsnittlig utlåningsränta (tillämpad internränta) på 3,73 %.
Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras inom en femårsperiod redovisas som omsättningstillgångar.

Not 3 – Maskiner och inventarier
Kommun
2014
304,9
32,6

Kommun
2013
290,5
14,9

Koncern
2013
782,1
51,6

0,0
-0,6
-

Koncern
2014
828,2
69,9
5,1
-6,8
-9,4
62,9
-4,9
-12,6

-0,3
-9,4
62,9
-4,9
-12,6

UB anskaffningsvärde

373,2

304,9

932,4

827,5

IB avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar från byggnader och mark
Omklassificeringar till byggnader och mark
Omklassificeringar till immateriella anläggningstillgångar

-235,1
-19,3
0,3
9,2
-33,8
1,1
11,1

-218,6
-17,0
0,0
0,5
0,0
-

-416,0
-58,2
1,9
9,2
-33,8
1,1
11,1

-363,7
-57,0
4,3
0,0
0,5
-

UB avskrivningar

-266,5

-235,1

-484,7

-415,9

106,7

69,8

447,7

411,6

IB ankaffningsvärde
Omklassificeringar från pågående arbete
Årets inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar från byggnader och mark
Omklassificeringar till byggnader och mark
Omklassificeringar till immateriella anläggningstillgånar

Bokfört värde

Inventarier och övriga anskaffningar, som har en anskaffningsutgift som är mindre än 22 000 kr
eller en nyttjandeperiod understigande tre år, kostnadsförs direkt.
I koncernens inventarier ingår vindkraftverk.
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-5,8
-0,5
-
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Not 4 – Pågående arbeten
Kommun
2014
99,8
321,4
-197,2
-32,6
0,0
-3,7
3,7

Kommun
2013
25,9
191,4
-117,6
-2,3
2,3

Koncern
2014
499,4
745,2
-750,6
-69,9
0,0
-3,7
3,7

UB anskaffningsvärde

191,3

99,8

424,0

Fördelning per nämnd / kontor
Omvårdnadsnämnden
Kulturnämnden
Trafik- och fritidsnämnden
Kommunfastigheter
IT-kontoret
Stadsbyggnadskontoret
Stadskansliet

0,7
147,2
30,9
4,0
8,4
-

0,1
0,1
35,5
60,5
2,9
0,2
0,5

Bokfört värde

191,3

99,8

IB anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Omklassificeringar till byggnader och mark
Omklassificeringar till maskiner och inventarier
Omklassificeringar till immateriella anläggningstillgångar
Periodens investeringsbidrag
Skuldbokföring investeringsbidrag
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Not 5 – Finansiella anläggningstillgångar
Kommun
2014
0,4
2,3
1,6

Kommun
2013
0,4
2,3
1,6

Koncern
2014
7,2
2,3
1,6

Koncern
2013
6,9
2,2
1,6

4,2

4,2

11,1

10,7

Aktier i koncernföretag
Falu Stadshus AB
Dala Airport AB
Visit Södra Dalarna AB
Västra Falun Fastighets AB
Skid-VM i Falun 2015 AB
Falu P AB
Frauenzimmer AB

0,5
3,5
0,1
0,1
0,9
0,1
10,0

0,5
3,5
0,1
0,1
0,9
0,1
-

3,5
0,1
0,1
0,9
0,1
10,0

3,5
0,1
0,1
0,9
0,1
-

SUMMA

15,2

5,1

14,7

5,1

Långfristiga fordringar
Utlämnade lån, Trafikverket
Utlämnade lån, övriga
Utlämnade lån, koncernföretag
Reversfordran Lennheden Vatten AB
Reversfordran Dala Vind AB
Fastighetsnät/stadsnät
Övriga långfristiga fordringar
Investeringsmoms att jämka
Värdereglering långfristiga fordringar

72,9
10,3
516,0
-0,6

34,0
12,5
516,0
-2,8

72,8
10,3
78,5
0,8
0,5
55,8
21,5
-0,6

34,1
12,4
71,0
1,5
0,5
25,0
25,2
-2,8

SUMMA

598,5

559,7

239,6

166,9

0,2

0,3

0,2

0,3

618,2

569,4

265,6

183,0

Kommun
2014
1,9

Kommun
2013
1,6

1,9

1,6

Aktier, andelar, bostadsrätter
Övriga aktier
Andelskapital i Dala Vindkraft Ekonomisk förening
Andelskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening
SUMMA

Bostadsrätter
Bokfört värde
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommunens totala
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2014-12-31 till 27,2 mnkr (16,3 mnkr).

Not 6 – Förråd och exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter
Bokfört värde

De exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras inom en femårsperiod är klassificerade som omsättningstillgångar.
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Not 7 – Kortfristiga fordringar

Kundfordringar*
Skattekonto
Statsbidrag, momskompensation
Kortfristiga fordringar hos KC-företag
FH Lugnet KB, resultatandel
Tomtlikvider
Mervärdesskatt, Jönköping
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna fastighetsavg., skatteintäkter
Bokfört värde

Kommun
2014
32,6
0,5
3,3
153,0
14,2
5,0
27,1
1,4
95,1
30,2

Kommun
2013
29,9
0,3
2,6
19,2
12,1
6,1
23,6
-0,6
77,7
60,1

Koncern
2014
176,6
0,5
3,3
5,8
5,0
27,1
21,3
89,8
30,2

Koncern
2013
136,9
0,3
2,6
0,0
6,1
23,6
23,4
91,4
62,1

362,3

232,9

359,7

346,5

* Kundfordringar mellan 6 mån och 1 år gamla har skrivits ned med 50 %. Kundfordringar äldre än 1 år har skrivits ned med 100 %. Reservation för osäkra
kundfordringar har gjorts med 1,5 mnkr (2,0 mnkr).

Not 8 – Kortfristiga placeringar

Obligationer, förlagsbevis
Bokfört värde

Kommun
2014
-

Kommun
2013
100,0

Koncern
2014
0,4

Koncern
2013
103,2

0,0

100,0

0,4

103,2
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Not 9 – Kassa och bank

Kassa
Bank, övriga
Koncernkonto Swedbank
Bokfört värde

Kommun
2014
0,1
0,0
14,6

Kommun
2013
0,1
0,0
250,4

Koncern
2014
0,1
20,2
14,6

Koncern
2013
0,1
14,3
233,4

14,7

250,5

34,9

247,7

Koncern
2014
127,2
-0,8
6,8
3,7
-13,3
29,8
0,1
-2,6
-3,6
-34,7
-5,8
-92,4
0,4
-

Koncern
2013
250,4
1,5
22,4
5,0
-11,7
24,8
0,0
-0,5
-3,6
-11,7
-6,8
-41,8

14,6

228,1

Koncernkonto i Swedbank:
Parternas tillgodohavande (+) resp skuld (-) per balansdagen;
Falu kommun
Utestående post, ränta Falu kommun
Falu Energi & Vatten AB
Falu Kraft AB
AB Falu Elnät
Kopparstaden AB
Kopparstaden Förvaltning AB
Falu Stadshus AB
Falu kommuns Förvaltning AB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Lugnet i Falun AB
Fraunzimmer AB
Upplupen ränta, ofördelad
Totalt tillgodohavande

0,1

Kommunen är huvudkontohavare och därmed kontohavare gentemot Swedbank AB. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 175,0 mnkr (175,0 mnkr).
Dessutom har kommunen en checkräkningskredit hos Nordea Bank AB om 70,0 mnkr (70 mnkr) och en checkräkningskredit hos SEB om 2,0 mnkr (2,0 mnkr).

Not 10 – Eget kapital

Eget kapital, exklusive reserveringar

Kommun
2014
944,5

Kommun
2013
877,6

Justerin med anledning av ändrade redovisningsprinciper

Koncern
2013
1 130,8

10,5
944,5

877,6

1426,2

1 130,8

35,7

44,5

35,7

44,5

Ianspråktagande reserv. pensioner, "Bromsen" 2012

-

-4,5

-

-4,5

Ianspråktagande reserv. pensioner, "Bromsen" 2013

-

-4,2

-

-4,2

Ianspråktagande reserv. pensioner, ”Bromsen” 2014

-3,5

-

-3,5

-

32,2

35,7

32,2

35,7

3,5

8,8

3,5

8,8

Årets resultat

11,1

58,2

105,2

276,1

Årets resultat inklusive återförd reservering

14,6

66,9

108,8

284,8

991,3

980,2

1567,1

1451,4

Reservering för pensionskostnader, "Bromsen"

Återföring reservering pensionskostnader

Summa eget kapital
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Not 11 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kommun
2014
0,8
111,3
0,6
11,4
2,4
12,7
139,2
33,8

Kommun
2013
0,8
104,1
0,6
9,2
3,3
9,8
127,7
31,0

173,0

158,9

Kommun
2014
158,9

Kommun
2013
132,0

Koncern
2014
177,8

Koncern
2013
147,5

13,5
1,8
0,0
0,0
1,3
-0,1
-5,1
2,8

8,2
3,1
12,3
1,6
1,0
-0,1
-4,6
5,3

15,0
2,0
0,0
0,0
1,3
-0,1
-6,0
3,0

11,5
3,5
12,3
1,6
1,0
-0,1
-5,5
5,9

Bokfört värde

173,0

158,9

192,9

177,8

Pensionskuldens aktualiseringsgrad

84 %

82 %

Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ålderspension
Särskild avtalspension
Visstidspensioner
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Summa pensioner
Löneskatt
Bokfört värde

Förändringar under året
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Arbetstagare som pensionerats
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring löneskatt

Aktualiseringsgrad är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Kommun
2014
11
0

Kommun
2013
10
0

Tre kommunalråd, varav en på heltid och två på halvtid, samt ett oppositionsråd omfattas av visstidspension, alternativt avgångs
ersättning, enligt pensionsbestämmelser PBF fr.o.m. 2003. Sju förtroendevalda ordförande i styrelser/nämnder omfattas även av
visstidspension/avgångsersättning enligt pensionsbestämmelser PBF fr.o.m. 2003.
Förvaltningschefer anställs tillsvidare i kommunen med befattningskontrakt, normalt sett i fyra år som chefer. Vid årsskiftet
2014-12-31 har sju förvaltningschefer och sju kontorschefer samt en kommundirektör rena tillsvidaretjänster med befattningskontrakt. Ett kontor hade vid årsskiftet en tillförordnad chef utan befattningskontrakt.
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Not 12 – Övriga avsättningar
Kommun
2014

Kommun
2013

Koncern
2014

Koncern
2013

Avsättning för stadens prydande med konst
Redovisat värde vid årets början
Ränta

0,7
0,0

0,7
0,0

0,7
0,0

0,7
0,0

Utgående avsättning

0,7

0,7

0,7

0,7

Avsättning för parkeringsanläggning
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Ränta

11,6
0,0
0,0
0,1

11,5
0,0
0,0
0,1

11,6
0,0
0,0
0,1

11,5
0,0
0,0
0,1

Utgående avsättning

11,7

11,6

11,7

11,6

-

-

140,7

-

-

157,2
15,2
1,6

Utgående avsättning

-

-

174,0

157,2

Sluttäckning deponi
Redovisat värde vid årets början
Ianspråktagna avsättningar

-

-

26,2
-2,5

26,7
-0,5

Utgående avsättning

-

-

23,7

26,2

Tilläggsbelopp friskolor
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

23,1
12,0
-

11,4
12,1
-0,4

23,1
12,0
-

11,4
12,1
-0,4

Utgående avsättning

35,1

23,1

35,1

23,1

Skadestånd, väckt talan
Redovisat värde vid årets början
Ianspråktagen avsättning

10,0
-10,0

10,0
-

10,0
-10,0

10,0
-

0,0

10,0

0,0

10,0

47,6

45,4

245,3

228,8

Avsättningar för skatter
Redovisat värde vid årets början
Justering vid ändrad redovisningsprincip
Nya avsättningar

Utgående avsättning
Bokfört värde
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Not 13 – Långfristiga skulder

Utnyttjad checkräkningskredit
Lån hos banker och kreditinstitut
Förmedlade lån till de kommunala bolagen, långfristig del
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Gatukostnadsersättningar
återstående antal år (vägt snitt)
Investeringsbidrag
återstående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter

Kommun
2014
0,8
50,0
516,0

Kommun
2013
0,0
50,0
516,0

11,4
31 år

11,8
32 år

20,8
29 år

återstående antal år (vägt snitt)

Koncern
2014
70,3
2980,9
516,0

11,4
31 år

17,9
30 år

Koncern
2013
99,4
2882,5
516,0

11,8
32 år

20,8
29 år

17,9
30 år

-

-

32,5

26,2

599,0

595,7

3 631,9

3 553,8

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgångar har.

Not 14 – Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta (procent)
Genomsnittlig ränta, exklusive swappar (procent)
Genomsnittlig räntebindningstid
Genomsnittlig räntebindningstid, exklusive swappar
Lån som förfaller inom
1 år
2–3 år
3–5 år

Kommun
2014
6,2
3,1
6,4
0,3

Kommun
2013
4,0
2,2
2,5
1,0

50,0
-

51,7
75,0
-

Kommun
2014
80,0
-8,5

Kommun
2013
125,0
-5,8

Not 15 – Marknadsvärden ränteswappar

Säkrad låneskuld, egna lån
Maknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR

Koncern
2014
1 300,0
-144,4

Koncern
2013
1 345,0
-79,3

Årets räntekostnad har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 2,8 mnkr. Beslut att ingå avtal om swappar grundar sig på
det dagsaktuella läget på räntemarknaden. Reglerna för när swappavtal är möjliga och önskvärda att ingå regleras i kommunens finanspolicy, där det bland annat
framgår hur ränterisker skall hanteras.

Förändringar under året
Säkrad låneskuld, förmedlade lån
Maknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR

220,0
-18,4

220,0
-7,2

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning
på 5,4 mnkr.
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Not 16 – Kortfristiga skulder
Kortfristig del av lån
Swedbank koncernkonto, skulder till koncernbolag
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Skatteskulder
Personalens skatter och avgifter
Betald preliminärskatt
Ej förfallen tomtlikvid
Projektmedel från utomstående
Kommunals kompetensutveckling
Övriga kortfristiga skulder
Upplupen okompenserad övertid
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupen särskild löneskatt pensioner
Upplupna sociala avgifter på semesterlön och komptid
Upplupna räntor
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna pensionskostnader individuell del
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, övrigt
Skuld till VA-kollektivet
Bokfört värde

Kommun
2014
40,7
226,5
0,9
61,9
-28,8
5,1
1,2
3,9
4,7
2,6
18,6
83,7
45,3
32,0
0,4
9,3
63,9
71,6
-

Kommun
2013
76,7
173,5
1,2
60,2
-28,2

Koncern
2013
76,7

59,8
73,7
-

Koncern
2014
335,8
0,4
295,4
4,8
2,2
63,1
-28,8
5,1
1,2
3,9
27,4
2,8
18,9
84,9
45,3
33,1
0,4
9,3
65,0
177,1
-

643,6

613,8

1147,2

860,6

1,1
3,9
7,0
3,3
21,0
83,5
43,7
32,3
1,1

292,7
1,4
0,1
61,3
-28,2
1,1
3,9
30,5
3,5
21,2
84,7
43,7
33,3
1,3
60,8
162,4
10,2

Not 17 – Ansvarsförbindelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Kommun
2014
973,6
0,4
40,2
8,6
225,4
302,8
12,8
3,1

Kommun
2013
1003,3
0,6
42,2
8,1
251,6
316,8
11,0
2,7

Koncern
2014
973,6
0,4
40,2
8,6
225,4
302,8
12,8
3,1

Koncern
2013
1003,3
0,6
42,2
8,1
251,6
316,8
11,0
2,7

Bokfört värde

1 566,8

1 636,4

1 566,8

1 636,4

Förändringar under året
Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Pensionsutbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Aktualisering
Bromsen
Övrigt
Pensionsförpliktelser, förtroendevalda, intjänande
Förändring av löneskatt

1 636,4
13,3
-57,7
-6,7
-6,7
0,2
1,6
-13,6

1 537,1
38,2
-57,3
97,5
-2,2
1,2
2,5
19,4

1 636,4
13,3
-57,7
-6,7
-6,7
0,2
1,6
-13,6

1 537,1
38,2
-57,3
97,5
-2,2
1,2
2,5
19,4

Bokfört värde

1 566,8

1 636,4

1 566,8

1 636,4

Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Livränta
Utgående pension till efterlevande
PA-KL och äldre utfästelser
Löneskatt 24,26%
Visstidspension, förtroendevalda
Visstidspension, förtroendevalda, löneskatt

Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS07.

40

Balansräkning

EKONOMISK ÖVERSIKT

Not 18 – Övriga ansvarsförbindelser
Kommun
2014

Kommun
2013

Koncern
2014

Koncern
2013

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser:
Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB
Kommunal borgen övriga kommunala helägda företag *)
Kommunal borgen för delägda företag
Egna hem **)
Byggnadsförening Falu Nya Folkets hus u p a
Föreningar och organisationer
Fastighetsinteckningar
Lönegaranti Fastigo

1 385,0
2 156,6
39,1
1,3
98,1
-

1 435,0
2 055,3
34,4
1,5
50,3
87,9
-

39,1
1,3
98,1
250,1
0,8

34,4
1,5
50,3
87,9
145,4
0,8

Summa övriga ansvarsförbindelser

3 680,1

3 664,4

389,5

320,3

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

Falu kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065,5 mnkr och totala tillgångar till 290 729,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 4 230,2 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 110,9 mnkr. Falu kommunkoncerns låneskuld uppgick per 2014-12-31 till 3 653,0 mnkr
(3 574,6 mnkr).
Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB (publ) avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på Ingarvet i Falun löper t.o.m.
2021-12-31.
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Kassaflödesanalys
mnkr
Kommun
2014

Kommun
2013

Koncern
2014

Koncern
2013

14,6
128,6
-6,3

66,9
116,0
-5,7

108,8
334,2
-7,5

284,9
164,7
-6,8

Medel från verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

136,9

177,2

435,5

442,8

Ökning/minskning av förråd och varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning kortfristiga placeringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Avgår: nedskrivningar bland kortfristiga skulder

-0,3
-129,4
100,0
29,8
-

1,7
79,0
-100,0
60,8
18,6

-19,1
-13,2
102,7
286,7
-

-18,5
26,1
-100,0
59,7
18,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

137,0

237,3

792,7

428,7

-321,4
0,7
-10,0
0,0

-191,4
0,0
0,2

-750,6
6,3
-10,1
0,2

-644,4
68,3
-7,6
151,6

-330,7

-191,2

-754,2

-432,0

0,8
3,7
-38,8
-8,0

150,0
2,3
-375,3
-31,6
302,3
-0,4

0,0
12,0
-180,0
-79,3
6,5
-10,5

685,1
10,4
-633,2
-65,0
7,0
-0,9

-42,3

47,3

-251,3

3,4

-236,0

93,4

-212,8

0,0

250,5

157,1

247,7

247,7

14,5

250,5

34,9

247,7

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat efter reservering
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Minskning av pensionsavsättningar p g a utbetalningar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Not 1
Not 2

Not 3
Not 4
Not 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Övrig ökning av långfristiga skulder
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Erhållna amorteringar av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
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Not 1 – Ej likvidpåverkande poster

Justering för avskrivningar
Intäkter av gatukostnadsersättningar
Intäkter av investeringsbidrag
Intäkter anslutningsavgifter
Justering för ”Bromsen”
Justering för gjorda pensionsavsättningar
Justering för övriga avsättningar
Realisationsresultat anläggningstillgångar
Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster:
Nedskrivning byggnad och mark
Nedskrivning aktier och andelar
Utrangeringar byggnader och mark
Utrangeringar inventarier
Ränta på fonderingar
Ej ianspråktagen avsättning för skadestånd
Övrigt
SUMMA

Kommun
2014
96,2
-0,4
-0,8

Kommun
2013
89,7
-0,4
-0,6

Koncern
2014
299,8
-0,4
-0,8
-2,0
-3,6
22,5
13,7
-0,2
-

Koncern
2013
274,1
-0,4
-0,6
-0,7
-8,8
37,1
16,7
-6,5
-149,6

-3,6
20,4
12,0
-0,2
-

-8,8
32,6
0,1
0,0
0,0

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

0,0
0,7
2,6
0,1
0,1

0,7
2,6
0,1
0,1

-0,1

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

-0,1

128,6

116,0

334,2

164,7

Not 2 – Minskning av pensionsavsättningar på grund av utbetalningar

Utbetalda pensioner, exklusive ÖK-SAP
Utbetalda pensioner, ÖK-SAP
SUMMA

Kommun
2014
-5,5
-0,8

Kommun
2013
-5,4
-0,3

-6,3

-5,7

Kommun
2014
0,6
0,1

Kommun
2013
0,0
0,0

0,7

0,0

Utbetalningarna anges inklusive särskild löneskatt.

Not 3 – Investering i materiell anläggningstillgång
För specifikation av posten hänvisas till investeringsredovisningen.

Not 4 – Försäljning av materiell anläggningstillgång

Mark och byggnader
Maskiner och inventarier
SUMMA
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Not 5 – Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Frauenzimmer AB
SUMMA

Kommun
2014
-10,0

Kommun
2013
0,0

-10,0

0,0

Kommun
2014
0,8
-

Kommun
2013
150,0
-

Koncern
2014
-

Koncern
2013
17,1
150,0
518,0

0,8

150,0

0,0

685,1

Kommun
2014
3,7

Kommun
2013
2,3

Koncern
2014
12,0

Koncern
2013
10,4

3,7

2,3

12,0

10,4

Kommun
2014
----

Kommun
2013
-0,3
-375,0
-

Koncern
2014
29,1
150,9

Koncern
2013
-375,0
-258,2

0,0

-375,3

-180,0

-633,2

Kommun
2014
-38,8
-

Kommun
2013
-31,6
-

Koncern
2014
-38,8
-7,5
-2,2
-30,8

Koncern
2013
-31,7
-8,2
-0,1
-25,0

-38,8

-31,6

-79,3

-65,0

Not 6 – Nyupptagna lån

Ökning av utnyttjad checkräkningskredit
Nyupptagna lån för de kommunala bolagens räkning
Nyupptagna lån i de kommunala bolagen
SUMMA

Not 7 – Övrig ökning av långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
SUMMA

Not 8 – Amortering av långfristiga skulder

Amortering av checkräkningskredit
Amortering av kommunens egna lån
Amortering av de kommunala bolagens lån
SUMMA

Not 9 – Ökning av långfristiga fordringar

Utlåning Resecenter, Trafikverket
Reversfordran Lennhedens Vatten AB
Övriga långfristiga fordringar
Fordran Grundledningen HB
SUMMA
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Not 10 – Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar

Parkeringsanläggningar
Tilläggsbelopp friskolor
Skadestånd, väckt talan
Sluttäckning deponi
SUMMA

Kommun
2014
-8,0
-

Kommun
2013
0,0
-0,4
0,0
-

Koncern
2014
-8,0
-2,5

Koncern
2013
0,0
-0,4
0
-0,5

-8,0

-0,4

-10,5

-0,9

45

EKONOMISK ÖVERSIKT

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper
Regelverk
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning, vilket innebär att:
• intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
• fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta
• tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där
inget annat anges
• periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.

Sammanställd redovisning
I enlighet med rekommendation 8.2, sammanställd redovisning,
från Rådet för kommunal redovisning har kommunen valt att
inte ta med ett antal mindre bolag i sin koncernredovisning.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att
dotterbolagsandelarnas anskaffningsvärden har avräknats mot
deras matematiska värde vid förvärvstidpunkten (förvärvat eget
kapital). Vinstmedel hos dotterbolag inräknas ej bland koncernens disponibla vinstmedel, om de skapats före den tidpunkt då
dotterbolagen införlivades i koncernen. Därefter intjänat kapital
räknas in i koncernens egna kapital. Proportionell konsolidering
innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med
i koncernredovisningen.
I koncernredovisningen ingår kommunens helägda bolagskoncern Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
samt Räddningstjänsten Dala Mitt.
Vid konsolidering av kommunalförbundet Räddningstjänsten
Dala Mitt har 44,5 procent (44,4 procent) av räkenskapsposterna
medräknats, vilket motsvarar kommunens andel av invånar
antalet i medlemskommunerna.
Falu kommun är komplementär i Förvaltningsbolaget Hög
skolefastigheten Lugnet KB och svarar för bolagets resultat
medan Falu Kommuns Förvaltning AB är kommanditdelägare och
svarar endast för bolagets resultat upp till sitt insatskapital om
1 tkr. Resultatet i kommanditbolaget har därför avräknats i sin
helhet i kommunens redovisning.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa förekommer,
i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassa
flödesrapporten.
Individuell bedömning görs av vad som är jämförelsestörande, men generellt rör det sig om poster som är sällan förekommande, verksamhetsfrämmande och överstiger 10 mnkr.

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på
SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
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Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som erhållits från och med 2010 tas upp som förutbetalda
intäkter, redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras
över de berörda anläggningarnas nyttjandeperiod.

Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på
anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.
För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i
förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig
har en övergång till komponentavskrivning påbörjats under 2014.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5,
10, 15, 20, 25, 33, 50 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Individuella bedömningar av nyttjandeperioden kan förekomma, vilken därmed kan avvika från kommunens normala
avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar).
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid
om den bedöms vara kortare.

Avskrivningsmetod – linjär avskrivning
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella
belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Avskrivningsmetod – komponentavskrivning
Per den sista december 2014 hade anläggningstillgångar
motsvarande 15 procent av kommunens hela bestånd lagts om
till att skrivas av i komponenter. De enheter som lagts om är
Lugnetgymnasiet, Kristinegymnasiet och Haraldsboskolan.
Komponenter har beräknats separat på större byggnader
inom respektive fastighet. Byggnaderna består av ett antal
komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten
mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och
ligger till grund för avskrivningen påbyggnader:
• stomme, 50 år
• stomkompletteringar., innerväggar, m.m., 20–40 år
• installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m., 20–40 år
• yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m., 20–30 år
• inre ytskikt, maskinell utrustning m.m., 10–15 år.

Redovisningsprinciper

Gränsdragning mellan kostnad
och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en
nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till 22 000 kr och gäller
som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
I anskaffningsvärdet för investeringar ingår från och med
2014 inte några lånekostnader. Ränta på pågående arbete har
aktiverats med 0 procent (4,08 procent). Föregående år aktiverades totalt räntor på 824 tkr.
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnads
ersättningar avräknas inte från anskaffningsvärdet, utan tas upp
som förutbetalda intäkter och periodiseras över anläggningarnas
nyttjandeperioder.

Långfristiga skulder
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnads
ersättningar som kommunen erhållit från och med 2010 redovisas
som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder. Intäkterna
resultatavräknas i takt med att berörda anläggningar skrivs av.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Kommunen har, i avsikt att sprida ränterisken i lånestocken,
löpande förfall av externa lån, vilket innebär att lånen sätts om
regelbundet med relativt korta intervall.
Lån som ska sättas om betraktas som långfristiga. Endast lån
som inte kommer att sättas om har i redovisningen hanterats
som kortfristiga.

Avsättningar
Avsättningar har skett med de maximala skadestånd som kan
komma att belasta kommunen i de rättstvister som är väckta
mot kommunen. Kostnaderna kan komma att blir lägre när tvisterna är behandlade i aktuella rättsinstanser.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är
beräknade enligt RIPS07.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i
kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.
För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat
är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer
att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse.
I 2010 års bokslut gjordes reservering för delar av pensions
åtagandet, vilket intjänades före 1998, inom kommunens egna
kapital. Reserveringen är avsedd att täcka delar av kostnads
ökningen för den så kallade ”bromsen” under kommande år.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Styrelsens uppdrag

Viktiga händelser

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet
och har i det arbetet uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har också uppsikt över den kommunala
verksamheten, vilken bedrivs i bolagsform, och i de kommunal
förbund 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.

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

Kommunstyrelsens beslutsorgan
• Parlamentariska gruppens utredning om den politiska organisationen och dess arbetsformer samt ny nämndsorganisation
från 2015. Som konsekvens av detta införs en delvis förändrad
förvaltningsorganisation.
• Val till EU-parlament, riksdag, kommun och landsting har
genomförts.
• Ökade insatser inom demokratiområdet har genomförts i form
av inrättande av demokrativägledarfunktion.

2014
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

228,8

228,8

0,0

225,3

225,3

0,0

Politisk verksamhet

-19,9

-17,3

-2,5

-19,0

-29,5

10,5

Infrastruktur, skydd m.m.

-84,5

-91,1

6,5

-86,9

-27,3

-59,6

Kultur och fritid

-22,7

-17,0

-5,7

-17,0

0,0

-17,0

Pedagogisk verksamhet

-18,6

-19,1

0,5

-16,2

0,0

-16,2

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-26,4

-28,6

2,2

-24,5

-48,0

23,5

-6,1

-5,9

-0,2

-5,1

0,0

-5,1

-53,9

-49,8

-4,1

-48,5

-120,5

72,0

-3,3

0,0

-3,3

8,1

0,0

8,1

Vård och omsorg
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Gemensamt
RESULTAT
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2013

Kommunstyrelsen

• En ny vision för Falun har implementerats.
• Näringslivs-, infrastruktur- och bostadsförsörjningsfrågor t.ex.
Å-rummet och resecentrum fortsätter att ha en framträdande roll.
• Det är en fokusering på åtgärder som ska främja Falu
kommuns ekonomi.

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
• Översiktsplanen FalunBorlänge är antagen i båda kommunerna. Arbetet har varit framgångsrikt och uppmärksammats
på regional och nationell nivå samt presenterats vid flera
konferenser. Uppdrag har getts i båda kommunerna om fortsatt arbete med bland annat fördjupade översiktsplaner för
tätort respektive landsbygd.
• Utrednings- och gestaltningsprojekt rörande Å-rummet
genomfördes under våren.
• Laserscanning av kommunfastigheters dokumentation har
startat.
• En kraftfull satsning på bostadsutveckling har genomförts.
Arbetet har skett parallellt i Falun, Borlänge samt Mora
kommun och avser tätorten i respektive kommun. Arbetet
presenterades för presumtiva investerare i Almedalen i somras
och på Stockholm Business Arena. Möten har skett med ett
flertal presumtiva investerare och fastighetsbolag.

Arbetsmarknads- och integrationskontoret
• Falu kommun har 2014 utökat sin överenskommelse med länsstyrelsen med att årligen ta emot 152 nyanlända invandrare
samt tio platser för asylsökande ensamkommande barn.
• Nära samarbete med arbetsförmedlingen har uppmärksammats
som en av orsakerna till att arbetslösheten sjunker i Falun.

KS miljö- och folkhälsoarbete
• Hållbarhetsprogrammen – det pågår ett revideringsarbete för
kommunens tillväxt- och folkhälsoprogram.
• Ett nytt Miljöprogram 2020 har antagits i kommunfullmäktige.
• Falu cykelkommun – medverkan i framtagande av Cykelplanen
och Resecentrum.
• Aktiviteter för att minska matavfallet har påbörjats. Utåt
riktad informationskampanj och samarbete med kostenheten
pågår för att minska matavfallet i förskolor och skolor.

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Verksamhet
• Utformning av den inre organisationen har genomförts.
• Exploateringsprocessen har kartlagts.
• Kommunen förvärvade Folkets hus för 45,7 mnkr och Sanders
gammelskog för 8,2 mnkr.
• Bygglov söktes för 79 (27) lägenheter i en- och tvåfamiljshus
och ombyggnationer genererade 39 (105) bygglov.
• Många detaljplaner antogs under året, totalt 19 st (22).
• Fem nya villatomter bjöds ut på marknaden.
• Företagsbesök har genomförts varje vecka, näringslivsfrukostar har samarrangerats varje månad med Företagarna och
frukostar har även hållits i kommundelar samt på Ingarvet.
Näringslivsforum har bjudits in några gånger under året.
• Falun höjde sig nio placeringar i Svenskt Näringslivs ranking
till plats 191.

STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Utveckling/Framtid
• Den nya kommunala organisationen, vilken införs 2015,
ger ett helhetsperspektiv på kedjan utredningplaneringprojektering-byggande-drift, vilket är önskvärt för kommande
satsningar.
• Kundperspektivet är viktigt i verksamheten och kommer att
implementeras, liksom visionen ”Ett Större Falun”.

Arbetsmarknads- och
integrationskontoret, AIK
Verksamhet
Vuxenutbildningen hade 4 020 ”drop-in”-besök i Vägledningscenter, en fjärdedel av besöken har varit till hel- eller deltidsstudier. Könsfördelningen är ca 60 procent kvinnor och 40
procent män. Tendensen att det är yngre personer som studerar,
fortsätter.
Under året har ytterligare ett boende för ensamkommande
barn inrättats. Enligt prognoser och överenskommelser kommer
ytterligare boenden att krävas.
AIK har under 2014, som ett åtagande enligt integrationspolitiska programmet, valt att utveckla sin verksamhetsprocess
med introduktion av nyanställda. Detta arbete resulterade i att
det skapades tydliga rutiner för introduktionen av nyanställda.
Rutinen bröts ner utifrån Falu kommuns övergripande rutiner.
Under året har 38 resursjobb påbörjats och 20 ungdomar har
haft ungdomsjobb. Antalet sommarjobb inom Falu kommuns förvaltningar var 241 och 111 elever har varit inskrivna i sommar
skolan. Ungdomsslussen har under året haft 239 ungdomar
inskrivna, varav 31 gick till arbete och 44 till studier.
I KIA-verksamheten har 70 ungdomar varit inskrivna, varav
35 i AIK:s verksamheter och 13 ungdomar har återgått till
gymnasiet. AIK sköter administrationen för alla subventionerade
anställningar i kommunen, vilket berör ca 250 personer.
Arbetscenter har varit delaktiga i VM-arbetet med bland
annat montering av läktare och staket.
AIK har inför förvaltningsbildningen återgått till sin tidigare
organisation och uppdrag. Integrationsenheten återskapades
eftersom uppdragen och omvärldssituationen krävde en ökad
fokusering på frågorna. Ungdomsslussen tillfördes arbetsmarknadsenheten för att få ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv.

Utveckling/Framtid
• Det finns inga tecken på att efterfrågan på vuxenutbildning
kommer att minska, snarare kommer behovet av kompetenshöjning hos vuxna att öka.
• Prognosen för flyktingmottagandet pekar mot en fortsatt ökning.
Bostadsbristen gör att detta är en utmaning för Falu kommun.
• Stora kommande pensionsavgångar i kombination med att
många står helt utanför arbetsmarknaden kräver ett nytänkande i hur matchningen mellan den tillgängliga arbetskraftens utbildning och arbetslivets behov kan förbättras. Detta
kommer att kräva ett ökat samarbete mellan AIK, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och näringslivet.
• Ett tvåårigt projekt har startat i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen där syftet är att vidmakthålla
snickeriet på Haraldsboskolan med praktikantplaceringar och
lärlingsutbildningar.
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Kommunstyrelsen

Ej förvaltningsanknuten verksamhet

Kostenheten

Verksamhet

Verksamhet

Ej förvaltningsanknuten verksamhet avser anslag till en rad
skilda ändamål, dels av kommunövergripande karaktär, dels
bidrag till olika verksamheter som har ett allmänintresse och
därför hänförs till kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Största verksamheterna under detta område är Räddningstjänsten Dala Mitt, regionala kulturinstitutioner, turistverk
samhet, Dalaflyget, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.
Verksamheten är i stora delar baserad på bundna avtal.
Prövning av avtalen görs vid dess utgång och/eller vid budgetarbetet.

Öppnandet av Slättaskogens förskola med sex avdelningar har
fördröjts, vilket leder till att fler enheter med enstaka avdelningar måste öppnas. Vid öppnande av enheter med färre
avdelningar inom förskolan har de fasta kostnaderna ökat trots
att antal portioner varit lika många.

Kommunstyrelsens miljöoch folkhälsoarbete
Verksamhet
Inom de närmaste åren kommer Miljöprogrammet 2020, energi- och
klimatprogrammet, trafikstrategin, avfallsplanen samt det regionala
och nationella miljömålsarbetet och det nya folkhälsoprogrammet
att påverka, förändra och utveckla hållbarhetsarbetet.

Utveckling/Framtid
KS miljö och folkhälsa ingår i miljö- och samhällsbyggnads
förvaltningen från och med den 1 januari 2015.

Utveckling/Framtid
• Uppstart av ny serviceförvaltning kommer att ske under 2015,
i vilken kostenheten kommer att ingå.
• Enheten har påbörjat arbetet med det i kommunstyrelsen
beslutade kostpolitiska programmet.
• Många kök är i stora behov av renovering. Detta kommer att
ses över.
• Det finns en tendens med fortsatt minskning av elevantalet
på mindre skolor, samtidigt som samma antal kostenheter
behöver hållas öppna. Detta medför risk för att de fasta kostnaderna per producerad portion ökar.

Ekonomi
Totalt redovisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot
budget på 3,3 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på verksamheterna
enligt följande:
Kommundirektören

Kommunfastigheter

0,3 mnkr

Verksamhet

Ks-miljöarbete

0,5 mnkr

IT-kontoret

0,2 mnkr

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

4,1 mnkr

Personalkontoret

0,9 mnkr

Förberedelser inför skid-VM har krävt stora insatser inom alla avdelningar på kontoret och kommer att trappas upp inför starten.
Mängden oförutsedda behov av lokaler och bostäder har ökat
kraftigt från t.ex. AIK och skolan.
Folkhälsomyndighetens/Miljökontorets riktlinjer för ventilation
och städning i skolor och förskolor samt nya myndighetskrav inom
bland annat brandåtgärder har krävt omfattande arbetsinsatser.
Under året var volymen nyinhyrda lokaler 3 250 m2, varav elevboendet på Högbo utgör det största med 800 m2. Till
förskolelokaler har 540 m2 hyrts in. Kontrakt på 2 500 m2
sades upp under året.

Utveckling/Framtid
• Stora satsningar pågår, och kommer att fortsätta under året, i
system för verksamhetsledning och i IT-system för fastighetsförvaltning och projektering till en kostnad på 3,5 mnkr.
• Nya arbetssätt att bedriva byggprojekt och samverkan kring
dessa med andra externa aktörer, såväl inom Sverige som
utomlands, har fortgått under året och fortsätter kommande
år. Totalt har ca 0,7 mnkr satsats i tre projekt under året,
Mount EE, Innobuild och Träbyggnadsprojektet.
• Utbildning i dubbel/trippelkompetens planeras för att kunna
erbjuda heltidsanställningar samt för att kunna erbjuda
kunderefterfrågade tjänster.
• Kommunens förvaltning av skog och mark överförs från 2015
till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
• I och med att serviceförvaltningen blir huvudman för städverksamheten från 2015, förväntas kunddialogerna förenklas
och förbättras.
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-5,4 mnkr

Kostenheten

Bostadspolitiska åtgärder
Stadskansliet

0,0 mnkr
-1,1 mnkr

Ekonomikontoret

0,4 mnkr

Kommunikationskontoret

0,3 mnkr

Arbetsmarknad och Integration, AIK

2,7 mnkr

Kommunfastigheter

1,5 mnkr

Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Beslutsorgan
Totalt

2,3 mnkr
-9,9 mnkr
-3,3 mnkr

Avvikelserna kommenteras under respektive avsnitt nedan.
Totalt redovisar kommundirektörens verksamhet, inkl. kost
enheten, ett nettounderskott om -5,4 mnkr i förhållande till
budget p.g.a. minskade skadeståndskostnader för snöröjning,
kostnader för för-VM, byggledning VM samt ej fördelat rationaliseringskrav på -1,8 mnkr.
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets redovisar ett överskott, 4,1 mnkr mot budget. Nettoresultatet för exploateringar
blev 1,2 mnkr. Övrigt överskott beror på underbemanning/svårig
heter att rekrytera.
Stadskansliet redovisar ett negativt resultat om -1,1 mnkr
beroende dels på kostnader för vattenskydd, ej periodiserad
hyreskostnad samt underfinansierad verksamhet.
Arbetsmarknads- och integrationskontoret lämnar ett överskott på ca 2,7 mnkr. Flyktingmottagandet och den gymnasiala

Kommunstyrelsen

vuxenutbildningen står för ca 2,4 mnkr av detta. Antalet mottagna flyktingar har ökat jämfört med det budgeterade, samtidigt som den nya överenskommelsen angående ensamkommande
flyktingbarn gett Falu kommun ett gynnsammare ekonomiskt
utfall.
Kommunfastigheters resultat visar ett överskott på 1,5 mnkr.
Hyresintäkter blev 4,6 mnkr högre än budgeterat, vilket främst
beror på förvärvet av Folket hus, vilket ej var budgeterat.
Mediakostnaderna, energi, vatten och avfall, blev 7,4 mnkr
lägre än budgeterat. Förklarande faktor är bland annat att det
var 8 procent varmare än ett normalår, vilket innebar en besparing på ca 2,0 mnkr, energieffektiviseringar på ca 2,2 mnkr samt
lägre elpris än budgeterat på ca 2,4 mnkr.
Yttre skötsel blev 1,7 mnkr lägre än budgeterat, huvudsakligen
p.g.a. mindre snöröjning.
Kapitalkostnad blev 2,3 mnkr lägre än budgeterat p.g.a.
förseningar i färdigställande av investeringsprojekt.
Jämförelsestörande kostnader blev 6,2 mnkr, budgeterat var
2,0 mnkr. Här redovisas nedskrivning av köket i Hälsinggårdsskolan med 6,0 mnkr, ”sunk costs” på 2,5 mnkr i projekten Kårebacken, förskolan Slättaskogen och ombyggnad Folkets hus.
Serviceavdelningens resultat blev ca 1,8 mnkr bättre än
budgeterat. Effektivare arbetssätt och personalens kostnadsmedvetenhet har bidragit till detta.
Det positiva driftsresultatet har medfört att underhållet
totalt kunna öka med ca 10,6 mnkr.
Ej förvaltningsanknuten verksamhet visar ett överskott på
2,3 mnkr, till största delen beroende på ett överskott gällande
allmänna kulturpotten på 2,7 mnkr. Dalaflyget gav dock ett
underskott på 0,3 mnkr p.g.a. utrangering av anläggningstillgångar. Även Räddningstjänsten gav ett underskott om 0,2 mnkr
p.g.a. insatser utöver avtal samt kostnader för genomlysning av
effektiviteten i verksamheten.
Beslutsorganen redovisar ett underskott på 9,9 mnkr främst
p.g.a. återföring av förgävesinvesteringar avseende ishallen och
träningsbackar. Nämndernas sparbeting om 3,3 mnkr har ej
genomförts, utan kvarstår som en negativ avvikelse mot budgeten.
Centrala bufferten har nyttjats fullt ut för bland annat
särskilda insatser inom omvårdnadsnämnden, barn- och utbildningsutskottet samt trafik- och fritidsnämnden.
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•
•
•
•
•
•

Projektering av ombyggnad av Bjursåsskolan har startat.
Uppförande av en till gruppbostad i Herrhagen har startat.
Projektering av Kulturrum i Folkets hus har startat.
Tillgänglighetsanpassningar har gjorts i Vikaskolan.
I Främby ridhus har fjärrvärme installerats.
Delar av Haraldsboskolan har byggts om för att kunna inhysa
f.d. Hälsinggårdsskolan årskurs F–6.
• I Kristineskolan har anpassningar gjorts för frisörprogrammets
verksamhet.
• I Toftbyn har en förskolemodul uppförts.
Kostenheten har köpt in utensilier i anslutning till bland annat
skyddsronder för 0,3 mnkr.
IT-investeringar har skett under året med 5,3 mnkr från
”centrala” IT-kontot, Hinken. Investeringarna avser IT-infrastruktursutrustning, bland annat Core, SAN.

Medarbetare
Sjukfrånvaron har minskat från 6,1 procent till 5,6 procent.
Verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen som har större
andel fysiska arbeten uppvisar en högre sjukfrånvaro än arbetsplatser med mest kontorsarbete. I och med sjuktalsprojektet är
sjuktalen ett prioriterat arbetsområde och verksamheterna inom
kommunstyrelseförvaltningen har lyckats väl.
Ny upphandling av företagshälsovård har arbetats med
under året och pågår även in på 2015. Företagshälsovården är
en viktig strategisk partner för att successivt minska sjuklöne
kostnaderna och mänskligt lidande.
Antalet anställda har minskat, främst beroende på att stadsbyggnadskontoret under 2014 blivit en egen förvaltning och
inte längre ingår i kommunstyrelseförvaltningen.
Under 2014 har stora delar av kommunstyrelseförvaltningen
gått in i heltidsprojektet. Utmaningarna ligger bland annat i att
hitta kombinationstjänster och att möta medarbetares önskemål
om heltid eller deltid.
En medarbetarenkät har under hösten 2014 genomförts som
ett led i att följa upp arbetsmiljö och arbetstrivsel. Attityd 2014
är ett viktigt chefs- och HR-verktyg för att utveckla arbetstrivsel,
delaktighet och för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Personalnyckeltal

2014

2013

Investeringar

Antal anställda*

562

641

Följande investeringar har genomförts av Kommunfastigheter:
• Ny gruppbostad på Ekvägen färdigställdes under våren.
• Den nya skolan i Aspeboda invigdes i mars.
• Vårdboendet Kårebacken invigdes i april.
• Upphandlingen av förskola Slättaskolan har överklagats och
gjorts om. Mark- och grundarbetena har påbörjats under 2014.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid

5,6

6,1

Dito män

5,1

4,4

Dito kvinnor

6,1

7,3

49,0

48,4

Medelålder
* Antal månadsavlönade enligt AB, december 2014.
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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av
förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenundervisning.
Huvuduppdraget för skolan i Falun är att alla elever minst
ska nå målen för undervisningen. Detta innebär att samtliga
barn i förskolan ska utvecklas i förhållande till målen i för
skolan, alla elever i grundskolan ska klara kunskapskraven
i årskurs 3, 6 och 9 samt alla elever i gymnasieskolan ska få
en examen.

Viktiga händelser
• Barn- och utbildningsutskottet upphörde och i stället
inrättades barn- och utbildningsnämnden i november.
• Öppning av två nya förskolor, Lövåsen och Annagården.
Försenad start av förskolan Slättaskogen på grund av över
klagad upphandling.
• Förstelärare/karriärtjänster har utsetts genom intern rekry
tering utan ökad bemanning. Statsbidrag har beviljats för
55 lärare inom grundskolan och 16 inom gymnasieskolan.
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• Centrum för flerspråkighet har startat i Västra skolans lokaler.
Verksamheten riktar sig till nyanlända elever, men där finns
även ledning för modersmålslärare och studiehandledare på
modersmålet.
• Två friskolor inom grundskolan, Engelska skolan och Erlaskolan,
startade höstterminen 2014 med 250 elever. Detta påverkar både
organisation och ekonomi för den kommunala verksamheten.
• Nybyggd skola i Aspeboda togs i bruk vårterminen 2014.
• Hela Hälsinggårdsskolan F–9 är sedan höstterminen 2014
samlad inom före detta Haraldsbogymnasiets lokaler och har
sedan dess en gemensam skolledning.
• Haraldsbogymnasiet har upphört som egen administrativ
enhet. Från höstterminen 2014 finns endast två kommunala
gymnasieskolor. Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
liksom fordon- och transportprogrammet (FT) fortsätter dock
att läsa sina yrkesämnen i Haraldsbo. Även gymnasiesärskolan
har kvar sina lokaler i Haraldsbo.
Fortsatt redovisning av viktiga händelser sker under respektive
skolform.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Resultat

Andelen barn ska öka jämfört med föregående år.

Förskolebarns utveckling enligt läroplanens
mål.

Förskolans resultat och måluppfyllelse enligt
läroplanens målområde har ökat jämfört med
föregående år. 2,15 poäng (fg år 1,81).
Målet uppfylls.

Andelen elever som minst har uppnått de lägsta
kunskapskraven ska öka jämfört med föregående år.

Elevers kunskapsnivå i årskurs 3, 6 och 9.

Åk 3: 80 (83) procent, Åk 6: 83 (87) procent,
Åk 9: 77 (81) procent. Målet uppfylls inte.

Andelen elever ska öka jämfört med föregående år.

Elever i gymnasieskolan med godkända betyg.

83 procent examen +11 procent studiebevis
(94 procent). Oförändrat.

Andelen elever ska öka jämfört med föregående år.

Elever i gymnasieskolan som uppnått examen
efter 4 år.

77,5 (80,1) procent. Målet uppfylls inte.

Andelen elever ska öka jämfört med föregående år

Elever i gymnasieskolan som når högskolebehörighet.

71,4 (92,8) procent. Målet uppfylls inte.
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Verksamhet

Tjänster, mnkr

Barn-, elev- och personaluppgifter som redovisas i nedan
stående nyckeltal avser ett snitt av vårens och höstens siffror.

Öppen förskola

Förskola och pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

Förskola
RESULTAT

Förskolan har för andra gången utvärderat sina resultat genom
en självskattning hos personalen.
Det systematiska kvalitetsarbetet har tagit fart. Dokumentationen sammanställs och analyseras för att verksamheten ska
fortsätta att utvecklas i riktning mot ökad kvalitet och hög
måluppfyllelse.
• Satsningar på arbets- och bullermiljöer inom förskolan.
Investering i trådlöst nätverk på samtliga förskolor för att
använda tekniken som ett pedagogiskt hjälpmedel.
• Re doo ingår som en del i förskolans verksamhet.
Nyckeltal

2014

2013

343

535

117,0

115,1

Förskolebarn/personal

5,8

5,8

Förskolebarn/pers, scb 15 okt

5,8

5,8

17,4

17,8

Investeringar, tkr
Kostnad förskolebarn, tkr, exkl.
förvaltnings gemensamma kostnader

Barn/avd, scb 15 okt
Barn i kommunal förskola och ped.oms.

2 815

2 755

Barn hos andra huvudmän

203

194

Årsarbetare

530

523

Utfall

Budget

Avvikelse

-2,2

-2,3

0,2

-305,8

-311,2

5,4

-16,3

-18,1

1,8

-324,3

-331,6

7,4

Försenad start av förskolan Slättaskogen och förändrad beräkning
av semesterlöneskulden bidrar till överskottet på 5,4 mnkr till
förskolan.
Verksamheten inom pedagogisk omsorg visar ett överskott
på 1,8 mnkr. Anpassningar har gjorts för att verksamheten ska
närma sig rikssnittet vad gäller personaltäthet.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
samt grundsärskola
För att förbättra elevernas resultat har under året systematiskt
utvecklingsarbete med utgångspunkt i läroplanerna skett.
Arbetet med att analysera och utvärdera processer och resultat
har fördjupats. Stort fokus har under året legat på arbete med
att utveckla en lärande organisation i alla nivåer i skolan.
Kontinuerligt, strukturerat lärande där erfarenheter och resultat
tas till vara i utvecklingsarbetet och kommuniceras mellan de
olika nivåerna, har varit ett övergripande mål.
• Hälsinggårdsskolan F–6 har höstterminen 2014 flyttat till
f.d. Haraldsbo gymnasieskolans lokaler.
• Montessoriskolan flyttade åk 7–9 till Britsarvsskolan.

Antalet barn i förskola har mellan 2013 och 2014 ökat med 60,
vilket är 34 fler än budgeterat. Antalet årsarbetare har mellan åren
2013 och 2014 ökat med sju.

2014
Utfall

Kommunbidrag

1 170,6

1 170,6

0,0

1 148,2

1 148,2

0,0

-0,8

-1,2

0,4

-0,9

-1,2

0,4

0,0

0,0

0,0

-12,4

-12,6

0,2

Bjursåsbadet

-0,5

-0,5

0,0

-0,5

-0,5

0,0

Öppen förskola

-2,2

-2,3

0,2

-2,1

-2,1

0,0

-305,8

-311,2

5,4

-291,8

-291,9

0,1

-16,3

-18,1

1,8

-17,0

-18,5

1,5

Barn- och utbildningsnämnden
Dans- och musikskolan

Förskola
Pedagogisk omsorg
Öppen fritidsverksamhet

Budget

2013

Tjänster, mnkr

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

-0,9

-0,9

0,0

-0,9

-0,9

0,0

Fritidshem exklusive lokaler

-56,5

-51,4

-5,1

-45,9

-48,7

2,8

Förskoleklass exklusive lokaler

-23,4

-22,1

-1,3

-21,8

-21,2

-0,6

-497,7

-503,6

5,9

-488,7

-485,8

-2,9

Grundsärskola

-15,8

-17,7

1,9

-16,5

-17,9

1,4

Gymnasieskola

-241,7

-216,8

-24,9

-252,9

-218,1

-34,8

Grundskola

-17,9

-14,6

-3,3

-17,5

-18,0

0,5

Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasiesärskola

-5,5

-5,6

0,1

-5,8

-6,3

0,5

Gymnasial vuxenutbildning

-1,6

0,0

-1,6

-1,0

0,0

-1,0

Särvux

-1,1

-1,1

0,0

-1,2

-1,2

0,0

SFI, Svenska för invandrare

-2,7

-3,4

0,6

-3,0

-3,2

0,2

-19,7

0,0

-19,7

-31,7

0,0

-31,7

RESULTAT
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Nyckeltal

2014

2013

Investeringar, tkr

5 018

3 437

Undervisningkostnad/elev, tkr

38,9

37,0

Grundskoleelever/lärare

12,6

12,8

Elever i förskoleklass

580

554

4 812

4 875

853

729

Elever i grundskola
Alla elever hos andra huvudmän
Elever i särskola

42

48

2 212

2 107

Barn i fritidshem, andra huvudmän

327

338

Årsarbetare

733

733

Barn i fritidshem

Jämfört med 2013 minskade antalet elever i Falu grundskola/
förskoleklass med 37 till 5 392 (5 429), vilket är 127 färre än
budgeterat. Elever hos andra huvudmän ökade 2014 med 124.
Lärartätheten har förbättrats något medan antalet årsarbetare
är oförändrat jämfört med föregående år.
Falun har en högre andel lärare med pedagogisk högskole
utbildning jämfört med likvärdiga kommuner och riket. Lärartätheten har däremot t.o.m. 2013 legat lägre än riksgenomsnittet. 2014 års officiella uppgifter från SCB finns ännu inte
tillgängliga. Genomsnittligt meritvärde som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg ökade till
210,1 (203,4).
Antalet barn i fritidshem ökade med 105 till 2 212 (2 107).
Det är 236 fler barn än budgeterat. Det gäller framför allt barn
10–12 år.
Elever i grundskola och förskoleklass hos andra huvudmän
ökade med 124 och minskade i fritidshem med elva.
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Öppen fritidsverksamhet

-0,9

-0,9

0,0

Fritidshem exkl. lokaler

-56,5

-51,4

-5,1

Förskoleklass exkl. lokaler
Grundskola
Grundsärskola
RESULTAT

-23,4

-22,1

-1,3

-497,7

-503,6

5,9

-15,8

-17,7

1,9

-594,3

-595,7

1,4

Verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem är ofta
väl integrerade. Sammantaget visar dessa verksamheter en negativ avvikelse mot budget med -0,5 mnkr. I underskottet ingår
kostnader för fler elever i fritidshem. Inom grundskolan redovisas
även Centrum för flerspråkighet vilken medfört ett överskott då
verksamheten inte varit i full gång under hela året.
Grundsärskolan visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr, framför allt till följd av en minskning av elevantalet med sex jämfört
med budgeterat antal.

Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola
Även 2014 har präglats av arbetet för att nå en ekonomi i
balans för gymnasieskolan. Det har inneburit fortsatta personal
anpassningar, men också ett offensivt arbete för att synliggöra
verksamheten, inom och utanför kommunen, för att på så sätt
få fler ungdomar att söka våra utbildningar.
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• Den omfattande ombyggnaden av Lugnetgymnasiet och
flytten av flera program från Haraldsbo har nu satt sig och
skolan är väl rustad att möta framtiden. En nyligen gjord
enkätundersökning visar att 95 procent av eleverna trivs med
lokaler, personal och sina kamrater.
• Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklas
under året. Våren 2014 infördes ett nytt system för kurs
utvärdering inom gymnasiet. Eleverna gör nu en digital
utvärdering av alla kurser och utvärderingen används av
de enskilda lärarna, arbetslaget och rektor för att utveckla
undervisningen i syfte att öka måluppfyllelsen.
Nyckeltal

2014

2013

Investeringar, tkr

1 007

4 648

47,5

52,0

Undervisningkostnad/elev, tkr
Gymnasieelever/lärare

10,4

10,4

1 454

1 618

– varav från andra kommuner

453

420

Elever i andra kommuner

178

197

Elever i fristående gymnasieskolor

812

731

Elever i Falu gymnasium

Elever i skolf. gymnasiesärskolor
Årsarbetare

29

36

213

242

Jämfört med 2013 minskade antalet elever i Falu gymnasium
med 164 till 1 454 (1 618). Av dessa kommer 453 (420) från
andra kommuner. Elever från Falun hos andra huvudmän ökade
till 990 (928). Särskoleelever minskade med sju.
I den egna gymnasieverksamheten minskade antalet elever
med 24 jämfört med vad som budgeterats. De senaste åren har
antalet ungdomar i gymnasieålder minskat men enligt nuvarande
befolkningsprognos kommer antalet ungdomar öka från år 2016.
Antal årsarbetare har minskat med 29 (28).
Genomsnittligt meritvärde (elevernas sammanlagda betygspoäng) har sjunkit marginellt i förhållande till 2013. Betygs
poängen var 2014 14,2 och 2013 14,3 vilket innebär ett bättre
resultat än liknande kommuner som båda åren ligger på 13,8.
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Gymnasieskolan

-241,7

-216,8

-24,9

Gymnasiesärskola
RESULTAT

-17,9

-14,6

-3,3

-259,6

-231,4

-28,2

Gymnasieskolans verksamhet visar ett negativt resultat på -24,9
mnkr. Falu gymnasium har genomfört ett omfattande omställningsarbete under året. Detta för att anpassa kostnaderna i
förhållande till de stora elevminskningarna. Full effekt har inte
erhållits under året.
Den egna gymnasieverksamheten gav en negativ avvikelse
på -16,7 mnkr. I resultatet ingår kostnader för avgångsvederlag.
Ersättning till andra huvudmän och beräknad ersättning till
friskolor för kommunalt underskott påverkar resultatet negativt
med 14,3 mnkr. Ökade intäkter från andra kommuner påverkar
resultatet positivt med 6,1 mnkr.
Gymnasiesärskolan redovisar ett negativt resultat på -3,3
mnkr. Främsta orsaken är ökade kostnader för externa platser.

Barn- och utbildningsnämnden
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Vuxenundervisning

Mål för god ekonomisk hushållning

Vuxenundervisningen som bedrivs i kommunal regi inom komvux
(organisatoriskt tillhör gymnasieskolan) omfattas av grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och
särskola för vuxna. Gymnasieskolorna bedriver dessutom viss
uppdragsutbildning.

Förskolans resultat och måluppfyllelse är en subjektiv tolkning
av mål och riktlinjer. Det totala medelvärdet av utvärderingen är
3,0 möjliga poäng. Jämfört med fjolårets resultat har verksamheternas kvalitet ökat inom flera områden.
Andelen elever i åk 3, 6 och 9 som uppnår de lägsta kunskapskraven sjunker i samtliga årskurser. Det är framför allt engelska och idrott som är bekymmersamt med många elever som
inte når målen. Undervisningen behöver vara tydligt inriktad
mot läroplanen i samtliga årskurser och samtidigt vara inspirerande, intresseväckande och kännas meningsfull.
I gymnasieskolan är det svårt att jämföra årets betyg med
förra årets. Detta beror på nya betygsregler och annan programstruktur och dessutom andra sorters kurser. Bedömningen är
att resultaten är ungefär liknande som förra året. 83 procent av
eleverna har gymnasieexamen, elva procent har fått studieintyg.
Andelen elever som når högskolebehörighet sjunker i Falun
från 92,8 procent år 2013 till 71,4 procent år 2014. Utveck
lingen är densamma i riket. Faluns resultat är nu 1,7 procentenheter bättre än liknande kommuner. 2011 ändrades
behörighetsreglerna och 2014 är första året gymnasieelever går
ut skolan i enlighet med dem.
Sammanfattningsvis ser vi ingen entydig bild av resultatutvecklingen. Detta kan bero på den stora omdaningen som
skolväsendet just nu genomgår med nya läroplaner, nya betyg
och nya sätt att bedöma resultat. Vi behöver fortsätta fokusera
på uppföljning och analys och förbättra våra resultatuppföljningssystem och kvalitetsutveckling.

Nyckeltal
Årsarbetare

2014

2013

21

20

Totalt har ca 300 elever deltagit i utbildningarna. Vuxenutbildningen är mångkulturell och bedrivs i den så kallade Paviljongen
mellan Högskolan och Lugnetgymnasiet. Inom verksamheten
finns studerande från en mängd olika språkgrupper.
Tjänster, mnkr

Utfall

Grundläggande vux

-5,5

Gyvux
Särvux
SFI, Sv för invandrare
RESULTAT

Budget

Avvikelse

-5,6

0,1

-1,6

0,0

-1,6

-1,1

-1,1

0,0

-2,7

-3,4

0,7

-10,9

-10,1

-0,8

Verksamheterna är delvis integrerade med varandra och samman
taget redovisas ett underskott på -0,8 mnkr.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2014 är -19,7 mnkr.
Nettokostnaden uppgår till 1 190,3 mnkr jämfört med budgeterad 1 170,6 mnkr.
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 7,4 mnkr.
Den främsta orsaken till överskottet är försening av byggnation
av förskolan Slättaskogen samt att anpassning till rikssnittet av
antalet barn per årsarbetare inom pedagogisk omsorg har skett.
Grundskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat på
1,4 mnkr. Detta beror främst på färre elever i grundsärskolan
och därmed lägre kostnader. Resultatet inkluderar en reservering
på 4 mnkr för skolskjutskostnader då faktureringen varit osäker.
Gymnasieverksamheten inklusive vuxenutbildning redovisar
ett underskott på -29 mnkr. En stor omställning av den kommunala gymnasieskolan har krävts, i första hand en anpassning
till färre elever i gymnasieålder, men även en anpassning till
följd av ökad andel elever som väljer fristående gymnasieskola.
Resultatet inkluderar en reservering på 11 mnkr för eventuella
skyldigheter att ersätta friskolor, vilket är beroende av kommande domstolsbeslut.
Barn- och utbildningsnämnden/utskottet har haft färre
ledamöter och färre sammanträden under året och ger därför ett
överskott på 0,4 mnkr.
Mer detaljerad analys finns under respektive verksamhet nedan.

Investeringar
Investeringar i inventarier uppgår till 6,4 mnkr, vilket är 3,5
mnkr mindre än budgeterat. Investeringarna avser huvudsak
ligen möbler för nya skolor och i samband med flytt av verksamheter. Investering i datorer ingår till viss del även här. Merparten av investeringarna har gått till grundskolan.

Medarbetare
Åldersstruktur 2014-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

126

285

475

518

262

Personalnyckeltal

2014

2013

Antal anställda*

1 666

1 712

Arbetade timmar**

2 376
418

2 431
318

varav timmar utförda av timanställd
personal (procent)

8,7

8,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid

5,4

4,8

* Månadsavlönade enligt AB.
** Månadslön, timlön, fyllnadsid, övertid.

Antalet årsarbetare, vilka redovisas under respektive skolform,
minskade med 52 till 1 496. Av dessa var 30 årsarbetare anställda
inom dans- och musikskolan, vilka från 2014 finns vid kulturoch fritidsförvaltningen. Antalet anställda december 2014 var
3 färre än december 2013. Totalt antal arbetade timmar under
året har minskat med 2,2 procent mellan 2013 och 2014.
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid var år 2014 5,4 procent
och har nu ökat under fyra år (år 2010 3,4 procent).
Planerade pensionsavgångar/antal som uppnår 65 år vid olika år:
2015

2016

2017

2018

2019

33

39

37

46

48
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Sammanlagt är det 203 medarbetare som uppnår 65 år eller mer
under de närmaste fem åren.
Rehabiliteringsarbetet bedrivs enligt kommunens policy och
handlingsplanen ”Tidig återgång” och i ett nära samarbete med
försäkringskassan. I rehabiliteringsprocessen har chefens ansvar
tydliggjorts samt att stöd finns i HR-funktionen.
I de fall det inte finns möjlighet att återgå i ordinarie arbete
efter rehabiliteringsåtgärder görs en omplaceringsutredning för
att undersöka om det finns vakanta tjänster i hela Falu kommun
som svarar mot medarbetarens kompetens och förmåga att
utföra arbetsuppgifterna. Vid behov köps rehabiliteringstjänster
som ett stöd i utredningsarbetet och exempelvis karriärvägledning för den enskilde.
Om det inte finns några omplaceringsmöjligheter avslutas
anställningen för den anställde utifrån arbetsrättsliga regler
eller enskild överenskommelse.
Enheterna inom förvaltningen har i uppdrag att utarbeta
handlingsplaner för friskvårdsarbetet utifrån förvaltningens
handlingsplan gällande för år 2014–2016. Friskvårdsaktiviteterna utgår från en analys av arbetsmiljöförhållandena på respektive arbetsplats och har som främsta syfte att förebygga ohälsa
men också främja ett gott arbetsklimat.
Kompetensutvecklingsinsatser sker rörande löneprocessen för
chefer och fackliga representanter.
Föreläsning för all personal inom förskolan i syfte att lyfta
upp ett interkulturellt förhållningssätt och öka kunskapen runt
mångfald.
Utbildningar inom HLR (hjärt- och lungräddning) och utbildningssatsningar i ”tecken som stöd”. Centrala utbildningar för
nyanställda pedagoger inom förskolan.
Statlig rektorsutbildning fortgår.
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Tre partnerskolor är utsedda i den kommunala grundskolan.
Partnerskolorna kommer att vara lärarutbildningens kontakt för
lärarstudenter.
Matematiklyftet fortsätter med 65 nya deltagare och efter
lyftet med ytterligare 15 deltagare. Sex skolor har varit involverade i Skolverkets satsning på naturvetenskap och teknik.
Läs- och skrivutvecklingssatsningen fortsätter med ca 50 nya
deltagare.
Inom gymnasiet har under tre års tid kompetenssatsningarna
skett för att öka lärarnas förståelse för hur ett formativt lärande
ska vara.

Utveckling/Framtid
• Barn- och utbildningsnämnden håller på att ta fram en
politisk plattform och barn- och utbildningschefen kommer
utifrån den att göra en ny ledningsdeklaration.
• Översyn och samordning av samtliga stödsystem planeras,
så att de underlättar skolans huvuduppdrag.
• Digitala system för uppföljning av verksamhetens resultat är
försenade men kommer att vara i bruk till våren 2015.
• I det systematiska kvalitetsarbetet skall större vikt läggas vid
vårdnadshavares och elevers synpunkter.
• Insatser för att förstärka det pedagogiska ledarskapet inom
samtliga skolformer fortsätter.
• Behov av fler förskoleplatser finns. Byggande av ny förskola
i Slättaskogen planeras.
• Grundskolan fortsätter arbetet mot ökad måluppfyllelse så
att fler elever når lägsta kunskapskrav samt att meritvärdet
höjs, d.v.s. att fler elever når längre i sin kunskapsutveckling.
Detta sker genom att arbeta med att öka elevers motivation
för lärande och skolarbete samt med ökad likvärdighet mellan
elever, klasser och skolor.
• Två nya friskolor inom grundskolan planerar att fördubbla sin
verksamhet till hösten 2015. Även en fristående förskola har
godkänts för start under 2015 och planerar för ytterligare en
förskola januari 2016. Detta får konsekvenser för den kommunala verksamheten.
• Behovet av beredskap för att ställa om den kommunala verksamheten vid nyetablering av förskolor/skolor som drivs av
privata aktörer kvarstår.
• Elevkullarna i gymnasieåldern ökar något de närmsta åren,
förutom 2017 då det sker en minskning.
• En volymökning inom för- och grundskolan förväntas ske.
• Under 2015 planeras renovering av Bjursåsskolan att starta.
• Kartläggning och utveckling av processen för egenkontroll av
arbetsmiljö planeras att utföras.

Omvårdnadsnämnden
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Omvårdnadsnämnden
Nämndens uppdrag

Viktiga händelser

Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god vård, omsorg och
service till dem som bedöms ha behov av olika stödformer
i sin dagliga livsföring.
Omvårdnadsförvaltningen ska ha hög kvalitet och låg
kostnadsnivå på sina verksamheter i förhållande till jämförbara
kommuner.
Omvårdnadsförvaltningen ska erbjuda omsorgsinsatser som
motsvarar behov och efterfrågan samt säkerställer en skälig
levnadsnivå.
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.

• Öppna jämförelser i Socialstyrelsens kundundersökning har
både ordinärt boende och vård- och omsorgsboende fort
farande en mycket hög kvalitetsnivå.
• Hemsjukvården har varit i kommunens regi i två år. Personal
styrkan är nu stabil och arbetet fortsätter med gränsdragningsfrågor. Hemsjukvården har ökat i omfång sedan kommunen tog över.
• Ett nytt vård- och omsorgsboende, Kårebacken med 32 platser
för personer med demens, öppnades under våren. Hosjögården
blev ett trygghetsboende.
• Olika projekt som bedrivits under året: våld i nära relationer,
vård i livets slut, BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), incident och avvikelsehantering, tillsyn med
nattkamera, service-lounge, demensvård och olika projekt för
att sänka sjuktalen.
• Omvårdnadsförvaltningen har under 2014 granskats av
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) och även genomfört
egna kvalitetsgranskningar.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Måluppfyllelse 2014

Kostnaden per inledd utredning/uppföljning ska
understiga 2500 kr.

Kostnad per inledd utredning.

Kostnaden blev 2 400 kr. Målet uppfylls.

Nettokostnad för en hemtjänsttimme ska understiga 470 kr.

Nettokostnaden per hemtjänsttimme.

Kostnaden blev 455 kr. Målet uppfylls.

Nettokostnaden för en plats i vård- och
omsorgsboende ska understiga 1 607 kr.

Nettokostnader för en plats i vård- och
omsorgsboende.

Kostnaden blev 1 636 kr. Målet uppfylls inte.

Beläggningsgraden inom vård- & omsorgs
boende ska överstiga 98 procent.

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende.

Beläggningsgraden uppgår till 98,5 procent.
Målet uppfylls.

Medarbetarnas tid hos kund ska uppgå till minst
66 procent.

Medarbetarnas tid hos kund inom hemtjänsten.

Tiden hos kund uppgår till 62,4. Målet uppfylls
inte.

2014

2013

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

634,3

634,3

0,0

593,2

593,2

0,0

-235,4

-232,0

-3,4

-229,2

-208,3

-20,9

-29,6

-32,8

3,2

-3,1

-5,7

2,6

Trygghetscentral (larm)

-3,4

-3,8

0,4

-0,2

-0,9

0,6

Matdistribution

-0,3

-0,9

0,6

-4,7

-4,4

-0,3

Dagverksamhet

-4,9

-4,5

-0,4

-52,7

-38,2

-14,5

-60,1

-38,8

-21,3

-279,4

-293,1

13,8

-292,2

-308,3

16,0

-3,9

-5,1

1,2

Öppen verksamhet

-4,3

-5,0

0,7

-29,9

-29,4

-0,5

Omvårdnadsnämnden, övrigt

-8,1

-8,1

0,0

-7,7

-8,1

0,4

RESULTAT

-4,0

0,0

-4,0

-17,6

0,0

-17,6

Hemtjänst
Hemsjukvården

Korttidsvård
Vård- och omsorgsboende
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• Kostnad per brukare (KPB), öppna jämförelser och kommunens
kvalitet i korthet (KKiK), är nationella undersökningar som
ger oss underlag för att arbeta med förbättringsåtgärder.
• En doktorand är anställd av Högskolan Dalarna och samfinansieras med omvårdnadsförvaltningen.

Verksamhet
All personal inom förvaltningen har under året utfört ett mycket
engagerat och bra arbete som ger kunderna mervärde.
Verksamheterna arbetar bra med de olika programmen miljö,
tillväxt och folkhälsa och har klarat de åtaganden som man
har gjort. Inom omvårdnadsförvaltningen är ca tio procent av
personalen från utomnordiska länder.

Vård- och omsorgsboende och korttidsboende
• Två vård- och omsorgsboenden drivs av Temabo AB.
• Intraprenad finns på Korsnäsgården.
• Efterfrågan på vård- och omsorgsboende var mycket hög under första delen av året. Till viss del beroende på förseningen
av det nya vård- och omsorgsboendet, vilket innebar höga
kostnader för utskrivningsklara.

Omvårdnadsnämnden

Trygghetscentralen
Cirka 1 380 kunder/månad har trygghetslarm.
Socialförvaltningen och interna IT-enheten har under året köpt
supporttjänster, IT-backup och lösenordhantering.

Matdistribution
Antalet personer som har matdistribution är i snitt 175/månad.

Dagverksamhet
Dagverksamheter finns i Grycksbo, Korsnäs, på Smedjan och på
Lustigknopp. Antalet besök var 6 481 vilket är en ökning med
548 besök.

Öppen verksamhet
Träffpunkter finns på Sandtäktsgården, Britsarvsgården, Smedjan, Hosjögården och i Svärdsjö. Under 2014 hade träffpunkterna 18 436 besök vilket är en ökning med 1 598.
Kommunfixaren har gjort 852 kundbesök.
Anhörigavlösning är en kostnadsfri insats upp till 10 tim/
månad. De har utfört 1 326 timmar vilket är en ökning med 75
timmar.

Sektionen gör ett överskott jämfört med budget.

Mål
• Målet för beläggningsgraden var 98 procent, resultatet blev
98,7 procent.
• Målet från öppna jämförelser gällande ”om du sammantaget
är mycket nöjd/ganska nöjd med ditt äldreboende” var 81
procent. Resultatet visar 84 procent.
• Sjukfrånvaron ska minska och uppgå till högst 7 procent,
utfall 8,1 procent, målet är inte uppnått men innebär en
minskning sedan 2013 med 0,6 procent.

Mål för god ekonomisk hushållning:
Nettokostnad för en plats i vård- och omsorgsboende ska vara
högst 1 607 kr, utfallet blev 1 636 kr.

Ordinärt boende
Utförda timmar har ökat med 10 600 timmar. Hemtjänsten
planerar in ca 3 000 besök/dag-kväll.
Följden av att omvårdnadsförvaltningen inte kunnat erbjuda
vård- och omsorgsboende, är att hemtjänsten ökat mer än
prognostiserat.
Under 2014 har det varit tre externa utförare av hemtjänst
och/eller service, enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Mål
• Målet för tid hos kund var 66 procent, resultatet blev 62,4
procent, målet är inte uppnått.
• Målet från öppna jämförelser gällande ”om du sammantaget är
mycket nöjd/ganska nöjd med hemtjänsten” var 94 procent,
resultatet blev 93 procent.
• Sjukfrånvaron ska minska och uppgå till högst 7 procent,
utfall 8,9 procent, målet inte uppnått.

Mål för god ekonomisk hushållning
Nettokostnad för en hemtjänsttimme ska vara högst 470 kronor,
utfallet blev 455 kronor.
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Sektion bistånd, kvalitet och utveckling
Sektion bistånd, vård och utveckling ansvarar för att på delegation från omvårdnadsnämnden fullgöra myndighetsutövningen
gentemot enskilda. Sektion BKU svarar vidare för att:
• bereda samhällsplaneringsfrågor
• utföra granskningar och revisioner av samtliga verksamheter
• leda arbetet i kvalitets- och utvecklingsfrågor
• leda arbetet med utbildning, användning och utveckling
rörande informationsteknologi och social dokumentation
• ha övergripande ansvar för hantering av information och
marknadsföring
• fatta avgiftsbeslut och verkställa debitering
• säkerställa och verkställa en god hälso- och sjukvård samt
ansvara för bostadsanpassningen
• upprätthålla och utveckla de löpande kontakterna med
entreprenörerna
• ha ett övergripande ansvar för strategin för anhörigstöd.

Mål
• Betalningsansvar för utskrivningsklara ska uppgå till högst
åtta dagar per månad. Målet har inte uppnåtts.
• Hälso- och sjukvårdsresurser ska ges enligt nyckeltalen, målet
har uppnåtts.
• Totala sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie
arbetstiden ska minska och uppgå till högst 4 procent, utfallet blev 7,9 procent, målet är inte uppnått.
• Alla hemsjukvårdspatienter har en vårdplan.

Mål för god ekonomisk hushållning
• Kostnad per inledd utredning/uppföljning ska uppgå till högst
2 500 kr, utfallet visar 2 400 kr, målet har uppnåtts.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 4,0 mnkr.
Underskottet beror på de ökade behoven inom hemtjänsten och

Omvårdnadsnämnden
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kostnaderna för utskrivningsklara. En analys av volymorsakade
kostnadsökningar finns i tabellen nedan.
Volymer

Budget
(Tj.kat)
2014

Utfall
2014

Avvikelse

Kostn.
ökning
p.g.a.
volym
tkr

Boendedygn VoB

205 680

205 378

-302

-485

Utförda tim. hemtjänst

505 720

516 351

10 631

4 997

S:A TOTALT

4 511

Investeringar
Största delen har gått till inredning av Kårebacken och till
reinvesteringar i sängar, möbler et c.

De mål för god ekonomisk hushållning och övriga mål som inte
uppfylls är:
• tid hos kund
• sjukfrånvaron
• kostnaden för en plats inom vård- och omsorgsboende
• betalningsansvar för utskrivningsklara.

Medarbetare
Personalnyckeltal

2014

2013

Antal anställda*

1 182

1 146

149 066

141 463

27 227

24 895

8,9

8,1

Varav timmar utförda av timanställd
personal
Sjukfrånvaro i procent av ordinare arbetstid

Åldersstruktur 2014-12-31
0–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–

9

226

285

312

317

163

Omvårdnadsförvaltningen är en expansiv verksamhet. Behovet av
att behålla och rekrytera personal kommer att vara stort närmaste
åren. Redan nu är rekryteringen av sjuksköterskor mycket svårt,
vilket innebär att omvårdnadsförvaltningen idag har en besvärande brist på sjuksköterskor.

Utveckling/framtid

Mål för god ekonomisk hushållning

Arbetade timmar**

70 procent är undersköterskor, en ökning med tre procent
sedan 2013.
120 pensionsavgångar förväntas de närmaste fem åren.

* Månadslönade enligt AB.
** Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Den korta sjukskrivningen har
minskat något (0,3 procent) och långtidssjukskrivningarna har
ökat (1,0 procent). De korta sjukskrivningarna är ungefär lika
höga i alla åldersgrupper, den största gruppen av långtidssjukskrivningarna finns bland de äldre medarbetarna.

• Behoven kommer att fortsätta öka inom både hemtjänst
respektive vård- och omsorgsboende.
• Nytt boende är planerat för 2015, innobuildprojektet.
• Anställda som inte gått omvårdnadsprogrammet måste
fortsätta att utbildas.
• Förebyggande arbete genom hälsofrämjande insatser,
fysisk rörelse och fokus på delaktighet och gemenskap.
• Sjuktalen måste minskas.
• Ständiga förbättringar utifrån våra olika kvalitetsundersökningar.
• Utveckla trygghetscentralen.
• Utveckling av myndighetsutövningen.
• Införa ny teknik där det är ekonomiskt, effektivt och
kvalitetsmässigt motiverat.
• Skapa en meningsfull vardag genom att bland annat erbjuda
måltider med rätt näringsinnehåll, god smak och av god
kvalitet.
• Tema 2015 är kontaktmannaskap.
• Anhörigperspektivet ska ingå i ordinarie arbete hos alla
medarbetare.
• Heltidsprojekt, all personal erbjuds heltid och man borde
börja se mervärden och ev. ekonomiska konsekvenser.
• Teamträffar och Riskbedömningar (senior alert), ska vara
implementerat i alla verksamheter.
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Socialnämnden

Socialnämnden
Nämndens uppdrag

• Under året har myndighetsutövningen inom barn- och familjeområdet omstrukturerats med syfte att bli en mer brukarfokuserad verksamhet, som sammanhållet och i tidigt skede
arbetar effektivt och kvalitativt för att förhindra och begränsa
sociala problem hos barn och ungdomar.
• Inom missbruksområdet sker en målmedveten styrning från
HVB-placeringar, Hem för Vård eller Boende, till stöd och
behandling i öppenvård på hemmaplan. Under året har behov
av HVB-placeringar ökat med 544 vårddygn jämfört 2013.
Samtidigt har åtta stycken LVM-placeringar medfört väsentligt
högre kostnader än beräknat.
• På försörjningsområdet har ett trendbrott skett med lägre
kostnader och antal hushåll. Under senare delen av året hade
totalt 40 personer med försörjningsstöd fått kommunala
resursjobb.
• Socialpsykiatrin fick under året del av prestationsbaserade
utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Behov av plats på
gruppboende har varit större än tillgången.

Socialnämnden skall leda, planlägga, samordna och utveckla
socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård, kommunal
familjerådgivning samt omsorg om de psykiskt och fysiskt
funktionsnedsatta. En evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst samt lagstadgat kvalitetsarbete är ett fortsatt långsiktigt
utvecklingsområde. Socialnämndens utskott beslutar i enskilda
ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga
(LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utskottet beslutar
även i vissa donationsärenden.

Viktiga händelser
• Placeringar av barn och unga på institution har ökat påtagligt
jämfört med föregående år medan placering av barn och ungdomar i familjehem har minskat.
• Antal anmälningar avseende barn som far illa fortsätter att
stiga och har under året varit högre än de senaste fem åren.
Mål för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse 2014

Andelen unga vuxna 18-24 år med ek. bistånd ska minska, jfr 2012.

Målet uppnått.

Antal vårddygn för familjehemsplacerade barn och ungdomar ska minska,
jfr 2012.

Målet uppnått.

Antal vårddygn för HVB-placerade vuxna (jml SOL) ska minska, jfr 2012.

Målet uppnått.

Antal vårddygn för HVB-placerade barn och ungdomar ska minska, jfr
2012.

Målet uppnått.

2014
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

530,9

530,9

0,0

531,1

531,1

0,0

-1,3

-1,4

0,1

-1,3

-1,4

0,1

Politisk verksamhet
Bostad med särskild service, LSS

-97,9

-94,7

-3,2

-94,0

-95,8

1,9

Personlig assistans

-51,8

-52,5

0,6

-49,1

-51,4

2,3

Daglig verksamhet

-29,2

-28,3

-0,9

-26,9

-27,5

0,6

Externa placeringar LSS

-11,0

-10,9

-0,1

-12,9

-9,8

-3,1

Övriga insatser enligt LSS

-36,1

-35,1

-1,0

-36,2

-37,5

1,3

HVB-hem barn och unga

-33,8

-20,0

-13,8

-20,4

-25,6

5,2

Familjehem, jourhem

-24,0

-24,2

0,2

-26,5

-19,3

-7,2

Öppna insatser barn och unga

-23,1

-23,3

0,2

-23,1

-26,8

3,7

HVB-placeringar vuxna

-14,3

-9,0

-5,3

-8,7

-12,0

3,3

Ekonomiskt bistånd

-90,3

-94,9

4,6

-94,9

-93,0

-1,9

Kommunal psykiatri

-30,7

-32,1

1,4

-31,1

-31,6

0,5

Öppna insatser vuxna

-8,8

-8,0

-0,7

-13,3

-5,3

-8,0

Familjerätt och familjerådgivning

-4,6

-4,9

0,3

-4,6

-4,9

0,4

Utredningar och insatser

-31,1

-33,5

2,4

-26,5

-28,0

1,5

Gemensamma kostnader

-54,7

-54,2

-0,5

-53,6

-55,5

1,9

0,6

-3,9

4,5

-5,2

-5,5

0,2

-11,2

0,0

-11,2

2,7

0,0

2,7

Övriga kostnader
RESULTAT
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Socialnämnden

• Under året kom ny föreskrift på området våld i nära relationer
med tydliga krav på att kommunen ska organisera specialiserad
myndighetsutövning, d.v.s. handläggare med kompetens att
utreda, riskbedöma och fatta beslut om biståndsinsatser.
• Vissa verksamheter har haft personalvakanser på grund av
rekryteringssvårigheter. Kris- och våldsmottagningen har av
den anledningen inte kunnat erbjuda verksamhet under en stor
del av året. Även försörjningsenheterna samt myndighetssidan
inom barn- och familj har haft vakanser.
• En ny gruppbostad med sex lägenheter har öppnats inom
LSS under året. Socialnämnden har beslutat att inte förlänga
avtalet avseende utförande av personlig assistans. En ny
upphandling kommer därför att genomföras.
• Alla enheter inom LSS har gått in i heltid för alla. Efter beslut
i fullmäktige har habiliteringsersättning införts för alla som
har daglig verksamhet.

Verksamhet
Antal anmälningar avseende barn ökar varje år. Orsaken tros
vara en större medvetenhet och kunskap hos omgivningen
avseende förfarande vid anmälning och anmälningsplikt.
Genom utökning och utveckling inom barn- och familje
områdets öppenvårdsstöd samt ökad samverkan har ett stort
antal stödinsatser kunnat genomföras med interna resurser.
Under året har placeringar på institution ökat påtagligt jämfört
med föregående år och hamnade i närheten av samma nivåer
som 2012. De barn/unga som placeras på institution har allvarlig psykosocial problematik ofta i kombination med psykiatrisk/
neuropsykiatrisk problematik.
Det stora behovet av placeringar tillgodoses genom familje
hemsplaceringar där behovet av familjehemsvård under året
befunnit sig på en lägre nivå än föregående år med ett månadssnitt om 151 vårddygn lägre än 2013. Detta tillskrivs främst
ett målmedvetet arbete med att finna alternativa former till
placering.
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Statistik

2014

2013

Anmälningar om barn som far illa

1 766

1 712

Vårddygn i familjehem barn och unga

24 937

26 744

Vårddygn i jourhem barn och unga

5 291

4 483

Externa vårddygn HVB barn och unga

5 432

3 134

Ekonomiskt bistånd hushåll totalt

1 726

1 809

Antal barn i hushåll med ek bistånd

1 071

976

Biståndshushåll per månad, genomsnitt

934

965

Antal biståndshushåll minst 11 månader

512

491

Missbruk HVB-placeringar vårddygn

6 460

5 916

Stödboende män missbruk boendedygn

1 771

1 864

Stödboende kvinnor missbruk boendedygn

416

605

Boendestöd psyk/ifo (93 resp. 71 personer)

164

164

33

33

Särskilt boende psykiatri antal lägenheter
Kvinnofridsrådgivning antal kvinnor

99

148

Andrahandsboenden (21 i kö)

159

136

Kontaktpersonsuppdrag

114

89

Öppenvård missbr. antal vuxna från 25 år

233

327

69

81

Öppenvård 18–24 år antal start 2013-04-12
Biståndsbeslut Viva/ Ruva (91 resp. 31)

108

122

Kvinnofridsboendet antal kvinnor/ barn

16/21

16/12

520/438

1177/567

Kvinnofridsboendet boendedygn kv/ barn

Inom missbruks/beroende/samsjuklighetsområdet kan behovet
av stöd och behandling inte helt tillgodoses genom den egna
öppenvården på grund av bostadsbrist och/eller komplex
problematik.
Under året har framtagande av vårdprogram samt överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget påbörjats
inom missbruksområdet. Landstinget har beslutat om att inrätta
med kommunerna gemensamma beroendemottagningar i länet.
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Inom socialpsykiatrin finns inga lediga platser på särskilt
boende och behov av flera platser finns framför allt på gruppboende. Under året har boendeplatser köpts. Behov finns av
specialiserade boenden för personer med komplex och sammansatt problematik.
Kostnaden för försörjningsstöd har under året minskat. Inför
2014 beslutades om individuell bedömning av lokala resor vilket
medfört en kostnadsminskning med ca 3 mnkr. Arbetslösheten har
dämpats något under året vilket troligen också bidragit till lägre
kostnader. Totalt var 1 976 personer i behov av ekonomiskt bistånd
under året och 457 av dessa var unga vuxna i åldern 18–24 år.
Under året beslutades om att inrätta 40 resursjobb inom
kommunen och under senare delen av året fördelades dessa
till personer med försörjningsstöd. Behovet är dock stort av
platser avseende anställningsstöd, arbetsrehabilitering, praktik
och övriga arbetsmarknadsinsatser. RPC (Rehabpraktikcenter)
ger resultat men behovet är större än tillgången till insatsen.
Behoven avser samtliga målgrupper.
I samband med KF beslut 2014 om budget för 2015 fattades
beslut om personalförstärkning med 5–10 socialsekreterare
inom försörjningsenheterna under 15 mån. Beslutet innebar en
budgetförstärkning med 1,5 mnkr för 2015 och att resterande
kostnad finansieras inom budgetram. Rekryteringsarbetet påbörjades under slutet av året och beräknas vara klart till april 2015.
Socialstyrelsens nya föreskrift avseende våld i nära relationer
ställer krav på nya specialiserade personalresurser avseende
myndighetsutövning, det vill säga handläggare med special
kompetens att utreda och besluta om insatser samt göra risk
bedömningar på området.
Under året har projekt inom området våld i nära relationer
pågått med projektmedel från Socialstyrelsen.
Bostadsbristen i kommunen är alarmerande. Socialförvaltningen saknar möjlighet att bistå de kommuninvånare som är
i behov av bostad. Tillgången till bostad, arbete och sysselsättning är en förutsättning för att övriga stödinsatser ska kunna
genomföras och ge effekt.
Volymökningar finns inom personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktpersoner samt olika former av bostad enligt LSS.
Försäkringskassans beslut om indragningar av personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) har medfört ökande
antal beslut om personlig assistans enligt LSS, vilket medför
ökade kostnader för kommunen.
LSS har i samverkan med Finsam, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och inom kommunen med gymnasieskolan,
arbetsmarknads- och integrationskontoret och elevhälsan.
I samarbetet har man startat en ny arbetsmodell för att ge
elever stöd under gymnasietiden samt efter avslutad skolgång
kunna göra rätt insats i förhållande till funktionsnedsättning.

Ekonomi
Bruttokostnaden avseende tjänsten för HVB-hem för barn och
unga visar ett underskott på 13,8 mnkr på grund av betydligt
fler och mer kostsamma placeringar än budgeterat. Med hänsyn
till ändrad redovisning av intäkter från Migrationsverket uppgår
underskottet till 10,5 mnkr.
Antal vårddygn för varaktiga och tillfälliga familjehems
placeringar har minskat jämfört med föregående år med ca 1 000
vårddygn. Behovet av kontaktperson och kontaktfamilj har också
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minskat vilket tillsammans med ej tillsatta vakanser inom öppenvård ger ett överskott på dessa poster om 2,9 mnkr.
Köp av externa öppna insatser visar ett underskott om 2,8
mnkr kopplade till tjänster i omfattande öppenvårdsform som
bedrivits huvudsakligen kvällstid och under helger inom barnområdet. Inom myndighetssidan på barn- och familj återfinns även
ett överskott om 2,4 mnkr direkt kopplade till ej tillsatta vakanser
utifrån hög personalomsättning och svårt rekryteringsläge.
HVB-placeringar av vuxna inom missbruksområdet visar ett
budgetunderskott på 5,3 mnkr. En väsentlig del av kostnaden
utgör placeringar på institutioner på grund av åtta LVM-placeringar.
Tjänsten ekonomiskt bistånd resulterade i ett budgetöverskott med 4,6 mnkr p.g.a. kostnadsminskningar samt vakanta
tjänster inom försörjningsenheterna.
Kostnaderna för personlig assistans balanseras av retroaktiva
intäkter på 4,5 miljoner under december månad. Det har uppkommit då Förvaltningsrätten beslutat till brukares fördel, vilket
ger kommunen rätt till retroaktiv ersättning från Försäkringskassan. Kostnaderna för grupp- och servicebostäder inom LSS
överskrider budget med 3,2 mnkr och underskottet för daglig
verksamhet på 0,9 mnkr beror på ökade volymer.

Mål för god ekonomisk hushållning
Målet att minska antal unga vuxna med ekonomiskt bistånd
har uppfyllts. I slutet på år 2014 var det 8,6 procent av unga
vuxna i åldern 18–24 år som var i behov av ekonomiskt bistånd.
Utgångsläget var 13,3 procent för år 2012.
Målet att minska antal vårddygn för familjehemsplacerade
barn och ungdomar har uppfyllts. Antal vårddygn uppgick till
24 937. Jämförelseåret 2012 var antal vårddygn 27 997.
Målet att minska antal vårddygn för HVB-placerade barn har
uppfyllts. År 2014 uppgick antal vårddygn till 5 432 att jämföra
med år 2012 då antalet uppgick till 5 633.
Målet att minska antal vårddygn för HVB-placerade vuxna
har uppfyllts. Antal vårddygn uppgick till 6 460 att jämföra med
11 894 vårddygn år 2012.

Medarbetare
Åldersstruktur 2014-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

68

149

155

158

80

Personalnyckeltal

2014

2013

Antal anställda*

585

580

Antal timmar **

69 425

66 751

6 036

6 520

6,0

5,4

Varav timmar utförda av timanställd
personal
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid
* Månadsavlönade enligt AB
** Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

Målen i styrkortet rörande medarbetarna lyder:
• NMI (nöjd medarbetarindex) ska uppgå till 80 procent år
2014. Kommunövergripande medarbetarenkät har genomförts
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•

•

•

•

under 2014, men i en förenklad version i vilken detta mål inte
har mätts.
Andel anställda som har en individuell kompetensplan ska
uppgå till 85 procent. Uppföljning av målet har inte gjorts
under 2014, dock planeras kompetensutveckling vid med
arbetarsamtalen.
Nyrekryterade ska ha en adekvat utbildning. Vid all nyrekry
tering anlitas rekryteringscenter på personalkontoret för att
få rätt person med rätt kompetens.
Samtliga medarbetare erbjuds heltid från och med 2013.
Fr.o.m. 2015-01-01 är samtliga verksamheter i socialförvaltningen inne i heltidsavtalet.
Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5,0 procent år 2014.
Utfallet för sjukfrånvaron uppgick till 6,0 procent år 2014.

Övriga personalsatsningar/kompetensutveckling:
• Rekrytering av tio nya socialsekreterare till försörjnings
enheterna pågår.
• P.g.a. svårigheter att rekrytera och behålla chefer och socialsekreterare i framförallt barn- och familjeområdet pågår ett
arbete med att förändra chefsuppdraget samt skapa bättre
förutsättningar för nya socialsekreterare att komma in i verksamheten. Traineeprogram diskuteras samt en karriärsstege.
Under året har satsning på kompetensutveckling för omsorgs
assistenter genomförts.

Utveckling/framtid
• Den ökade medvetenheten och kunskapen som finns hos
aktörer som möter barn och unga avseende tecken på social
ohälsa, ökad samverkan samt ökad kunskap om anmälningsplikt
kommer sannolikt leda till ett fortsatt högt anmälningstryck.
• För att på ett mer effektivt sätt finna vägar att stödja barn,
unga och deras familjer har myndighetsorganisationen inom
barn- och familjesektionen struktureras om under 2014.
Verksamheten drivs nu mer integrerat där helhetsperspektivet
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•
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•
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•

•
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•

är tongivande. Beräknade effekter kommer successivt att bli
ökad kvalitet för aktuellt barn, ungdom och dess familj.
För att möta det ökade trycket gällande mottagande av
ensamkommande barn har en ny enhet inom barn- och familj
skapats med syfte att säkerställa handläggning, placering och
stöd till målgruppen.
Bostadsbristen drabbar utsatta grupper särskilt hårt. Tillgång
till bostad och arbete/sysselsättning är en förutsättning för
att övriga stödinsatser ska kunna erbjudas eller uppnå avsedd
effekt för samtliga målgrupper.
Tillgången och inställningen till droger utgör en särskilt hög
riskfaktor för ungdomar och unga vuxna.
Behov av längre och mer kvalificerade HVB-placeringar kommer att kvarstå för vissa grupper även om omfattningen och
behoven kan variera under perioder.
Tio stycken nya socialsekreterare inom försörjningsområdet
kommer öka möjligheterna till att fler får stöd i att komma
till egen försörjning på sikt.
Förhoppningsvis kommer resursjobben att vara en framtidsmodell som ytterligare kan utvecklas kommande år.
Behovet av långsiktiga arbetsmarknads- och arbetsrehabili
teringsåtgärder och platser som leder till anställning med
lön/ ersättning är mycket stort.
Inlett utvecklingsarbete inom socialpsykiatrin kommer att
fortsätta med stöd av nationella stimulansmedel. Behov av
mer individualiserade insatser ökar inom socialpsykiatrin.
Behovet är stort av fler platser på särskilt boende inom
socialpsykiatrin.
Inom området för våld i nära relationer kommer förmodligen
fler personer att efterfråga rådgivning, stöd och skydd.
Behovet av nya gruppbostäder inom LSS är påtagligt och en
ny gruppbostad och en servicebostad tillkommer under 2015.
Försäkringskassan kommer att ompröva alla beslut om personlig assistans vilket kan medföra att behovet av gruppbostäder
kommer att öka. Alternativt får kommunen ökade kostnader
för personlig assistans enligt LSS.
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Trafik- och fritidsnämnden

Trafik- och fritidsnämnden
Nämndens uppdrag

Verksamhet

Trafik- och stadsmiljöenheten

Trafik- och fritidsnämnden har följande uppdrag:
• skapa och förvalta gator, parker och anläggningar för fritid
och rekreation
• skapa vidare förutsättningar för föreningslivet
• samordna mål 9, ökad fysisk aktivitet, i folkhälsoprogrammet
• avtalspart gentemot Region Dalarna avseende färdtjänstfrågor
och kollektivtrafik
• myndighetsutövning inom trafikområdet.

Verksamheten inom trafik- och stadsmiljöenheten har löpt på
enligt plan. Under sommaren har fokus legat på asfaltsbeläggning, barmarksrenhållning samt brounderhåll. En statusbedömning har gjorts för att få ett bättre planeringsunderlag gällande
beläggningsprogrammet.
Trafik- och stadsmiljöenheten har sett över kommunens
lekplatsinnehav och konstaterat att det inte är möjligt att
underhålla nuvarande antal lekplatser inom befintlig ram. Nämnden har därefter beslutat om en långsiktig utveckling av vissa
lekplatser och även avveckling av ett antal lekplatser.
Skötseln av Lugnets naturreservat med betande får har fått
ett nytt upplägg under året.
Planen för året var att kunna överlämna driften av enskilda
vägar i Vika på en nybildad vägförening. Vägföreningen hann
inte bildas.
Projektet resecentrum går enligt tidsplan. Av de tre etapperna i projektet är etapp 1 avslutad och slutbesiktigad och
etapp 2 och 3 fortsätter 2015.
EU-projektet kring gångtunnel, tillgänglighetsanpassningar m.m.
avslutades under året och slutreglering av projektet kommer att
ske i mars.

Nämnden ska stödja och styra verksamheten inom förvaltningen
så att kommunens folkhälsomål ger tydliga avtryck i det
praktiska arbetet. En kommunal nollvision på trafikområdet ska
kombineras med ett genomtänkt miljöarbete och en ambition
att utforma, tillhandahålla och vårda fritidsanläggningar, parker
och torg så att kunderna känner trygghet och trivsel. Det lokala
föreningslivet ska stödjas för att uppnå en mångfald av fritidsverksamheter och rekreation.

Viktiga händelser
• Ett lyckat för-VM på skidor genomfördes.
• Förberedelser för skid-VM 2015.
• Arbetet med nytt resecentrum har kommit långt och etapp 1
har slutförts.
• Utbyte till LED-gatubelysning i ytterområdena har påbörjats
med start i kommunens nordligaste delar.
• Inspektion har skett av kajerna utefter Faluån för att få ett
bättre planeringsunderlag för åtgärder.
• Heltid till alla har införts.
• Den allmänna kollektivtrafiken integrerades med skolskjutsarna
under hösten.

Fritidsenheten
Verksamheten på fritidsenheten har i början av året präglats av
en vinter med svåra väderleksförhållanden. Trots detta tillhanda
hölls välpreparerade anläggningar och för-VM kunde genomföras
under goda sportsliga förhållanden. Sommaren har varit bra
avseende badverksamheten med många besökare. Förberedelser
inför kommande VM på skidor har pågått intensivt

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Måluppfyllelse 2012

Underhållsbeläggning av asfaltsbelagd yta skall
år 2014 uppgå till minst 2,8 procent av den
totala asfaltsbelagda ytan.

Procent av asfaltsbelagd yta.

1,75 procent. Målet har inte uppfyllts.

Nollvision i trafiken.

Antal allvarligt skadade.

10 allvarligt skadade. Målet har inte uppfyllts.

2014
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

254,4

254,4

0,0

233,9

233,9

0,0

Trafik- och fritidsnämnd

-0,9

-0,7

-0,2

-1,0

-0,9

0,0

Gator, vägar och parkering

-72,6

-76,9

4,3

-80,4

-82,7

2,4

Parker

-12,3

-13,5

1,2

-14,4

-14,3

-0,1

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

-0,1

0,0

-0,1

-

-

-

Infrastruktur, skydd m.m.

-8,3

-8,9

0,6

-

-

-

Allmän fritidsverksamhet

-7,9

-9,6

1,7

-9,8

-10,3

0,4

Idrotts- och fritidsanläggningar

-91,9

-88,0

-3,9

-75,9

-73,9

-1,9

Färdtjänst

-12,2

-8,8

-3,4

-9,6

-8,9

-0,7

Kollektivtrafik

-51,0

-47,8

-3,2

-41,7

-42,7

1,0

-2,8

0,0

-2,8

1,1

0,0

1,1

RESULTAT
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Slättaenheten
I stort sett samtliga verksamheter där kundbesök utgör grunden
har ökat i omfattning. Störst enskild ökning noteras i gymverksamheten, vilken ökat med 20 procent. Enhetens badverksam
heter har ökat med 19 procent. Verksamheten vid Vikabadet
har stagnerat något. Glädjande är att fritidsgårdsverksamheten
fortsatt lockar många unga besökare. Under 2014 har 140 ungdomar deltagit i gårdens utbud. Nya aktiviteter tillkommer hela
tiden och under 2014 passerades målet med minst 50 procents
beläggning i lokalen. Nya aktiviteter är bland annat Aikido och
spinning. Sammanfattningsvis har enhetens förhoppningar om
en god kundtillströmning infriats.

Ekonomi
Utfallet per 2014 är för nämnden totalt sett -2,8 mnkr.

Trafik- och stadsmiljöenheten
Totalt sett uppvisar trafik- och stadsmiljöenheten ett underskott
på 2,5 mnkr.
Gator, vägar och parkering uppvisar en positiv avvikelse
mot budget med 4,3 mnkr. I avvikelsen ingår bland annat
vinterväghållningen, vilken har ett lägre utfall än vad som har
budgeterats. Ytterligare avvikelse är arbetet med renovering
av broar, där de mindre renoveringarna har genomförts men de
större åtgärderna har skjutits på framtiden, då upphandlingarna
ännu inte påbörjats.
Underskottet inom trafik- och stadsmiljöenheten ligger till
största delen på trafikenheten, vilken visar ett underskott på
7,2 mnkr. Denna avvikelse beror bland annat på Region Dalarnas
upphandling av en ny entreprenör inom kollektivtrafiken. Intäkterna har minskat p.g.a. ej fungerande biljettsystem och att
biljettmaskiner saknats i vissa fordon. Under senare halvan av
året har kostnadsfördelningen mellan skolan och trafikenheten
varit en fokusfråga och under 2015 finns ett uppdrag att slutligt
klargöra kostnadsfördelningen utifrån det nya kollektivtrafikupplägget med integrerande skolskjutsar i ordinarie kollektivtrafik.
Region Dalarna övertog 2013 ansvaret för färdtjänsthandläggningen i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och
debiterar kommunen enligt avtal. Färdtjänsten blev 3,4 mnkr
dyrare än budgeterat.
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Intäkterna från Falu P AB har minskat bland annat beroende på färre
antal felparkeringar och på att betalstationer varit ur funktion.
Parker visar ett överskott på 1,2 mnkr jämfört med budget.
Överskottet beror på att den huvudsakliga verksamheten är
senarelagd jämfört med budget.
Kostnaderna för EU-projekt inom resecentrum överstiger
budget med 1,5 mnkr. Detta beror på svårigheter kring uppskattningen av kostnadsfördelningen mellan åren i projekt då
intäkter rekvireras löpande under året i form av bidrag från Tillväxtverket och Trafikverket. Projektet avslutas under 2015 och
kommer totalt sett att belasta kommunen med en kostnad om
8,5 mnkr, vilket är 21,25 procent av projektets totala kostnader
om 40 mnkr.

Fritidsenheten
Totalt uppvisar fritidsenheten en negativ avvikelse om 2,4 mnkr.
Avvikelsen beror på kostnader för extra insatser i samband med
iordningställande av Lugnetarenan inför för-VM, då den snöfattiga vintern innebar betydligt högre kostnader för snökörning
än vad som budgeterats. Ytterliga anledningar till avvikelsen är
reducerade intäkter p.g.a. färre evenemang uppe på Lugnet, då
mycket tid lagts på förberedelserna kring skid-VM. Prepareringen
av hoppbackarna blev 0,4 mnkr dyrare än vad som budgeterats.
Nämnden har under 2014 haft extra anslag för att kunna
betala Lugnet i Falun AB för höjd ishallshyra. Enheten har
använt delar av dessa medel för att betala bolaget för iordningsställande av omklädningsrum och förråd i ishallen som en del i
renoveringen av hallen.

Slättaenheten
Slättaenheten har i stort sett drivits inom satta ramar.
Tjänster, mnkr

2014

2013

Ack utfall

Budget

Utfall

Kommunbidrag

254,4

254,4

233,9

Övriga intäkter

41,6

35,6

41,0

Summa intäkter

296,0

290,0

274,9

Kostnader

-298,8

-290,0

-273,8

RESULTAT

-2,8

1,1
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Åtgärder vid underskott
Nämnden har under året arbetat löpande med att se över möjlig
heten till besparingar. Prognosen för utfall på helårsbasis har
under stor del av året varit ett underskott på 0,7 mnkr. Nämnden
beslutade därför under hösten att ”frysa” utbetalningen av nya
bidrag för övriga ändamål. Ett anspråk om utbetalning av bidrag
som beviljat under tidigare år på 0,7 mnkr medförde dock att
budget i balans inte kunde uppnås.

Investeringar
Större investeringsprojekt som har avslutats under året är:
• Geislerska parken
• Högskolan/Svärdsjögatan
• Gång- och cykelstråk Lugnet
• Lilla Källviken, etapp 1A
• Resecentrum, etapp 1
• Skid-VM investeringar.
Under året har nämnden beslutat om att omfördela investeringsramen inom förvaltningen till fritidsenheten med totalt 1,2 mnkr.
Det fanns investeringsbehov för 2014 avseende kompletteringar
av längdbanor om 0,1 mnkr, ytterligare evenemangsmaterial till
sporthallen och skidstadion om 0,2 mnkr, behov av byte av motor
i ismaskinen om 0,2 mnkr, uppgradering av snökanonsystemet för
att effektivisera snöproduktionen om 0,4 mnkr.
Totala investeringar inom fritidsenheten upp går till 14,0
mnkr i förhållande till investeringsramen inkl. omfördelningar
av investeringsmedel om 9,0 mnkr.
Avvikelsen utanför ram om 5,0 mnkr beror på VM-relaterade
investeringar, vilka totalt sett varit dyrare än beräknat. Dessa
investeringar avser längdbanor, inklusive byggandet av längdbron, akut uppkomna behov av infrastrukturförbättringar på
skidarenan kopplat till tidtagningen under kommande VM och
packrullar för att preparera hoppbacken. Packrullar, för preparering av hoppbackarna, upphandlades för att kunna belasta
2015 års investeringsram för enheten, men kostnaden har tagits
under 2014.
Det har även funnit gränsdragningssvårigheter kring vilka kostnader fritidsenheten ska stå för och vilka kostnader som Lugnet
i Falun AB ska belastas med. Utgångspunkten har varit att Lugnet i Falun AB ska stå för fasta installationer och fritidsenheten
ska belastas med investeringar avseende verksamhetsutrustning.
Stora investeringar har gjorts i resecentrum under året. Det
totala investeringsutrymmet för hela projektet är budgeterat till
192 mnkr mellan åren 2013 och 2017. Per december 2014 har
109 mnkr upparbetats i projektet i förhållande till budgeterade
115 mnkr. Avvikelserna från budget 2014 om 28,7 mnkr beror
framför allt på en försenad upphandling 2013. Trots detta har
man utfört kostsamma delar av projektet under 2014 för att så
långt det är möjligt färdigställa resecentrum inför kommande
skid–VM. Prognosen för det totala investeringsprojektet uppskattas till 191,8 mnkr, vilket innebär att man håller sig inom
projektets investeringsram.

Mål för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
66

Trafik- och fritidsnämnden

Beläggningsmålet 2014 var 2,8 procent av den totala asfaltsbelagda ytan. Utfallet är 1,75 procent. Merparten av beläggningsåtgärderna har skett i centrum där kostnaden är högre.
Stora gator i centrum har åtgärdats och det har krävt mer
omfattande och kostsamma arbeten. Kostnaderna för akuta beläggningsåtgärder ökar. Sliten markbetong på övergångsställen
i centrum har bytts till asfaltsbeläggning. En statusbedömning
har gjorts av asfaltsbeläggningarna på kommunens gator för att
framledes kunna göra relevanta behovsbedömningar.
För att uppnå målet noll döda och allvarligt skadade inom
det kommunala vägnätet arbetar nämnden med hastighetssänkande åtgärder samt deltar i utformandet av detaljplaner.
Utfallet 2014 uppgår till tio allvarligt skadade.

Medarbetare
Antalet anställda har ökat jämfört med föregående år. En anledning är att personalstyrkan utökats inom resecentrumprojektet,
med tillfälliga resecentrumvärdar.
Personalnyckeltal

2014

2013

Antal anställda*

80

73

Antal timmar **

141 475

129 164

Varav timmar utförda av timanställd
personal, %

10,9

10,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid

3,6

3,7

* Månadsavlönade enligt AB
** Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Förvaltningen fokuserar på förebyggande insatser för att ytterligare öka
frisknärvaron. En friskvårdsplan med fokus på fysisk aktivitet
har antagits.
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Utveckling/framtid
• En ny organisation startar den 1 januari 2015. Fritidsenheten
samt Slättaenheten ingår från årsskiftet i den nya kultur- och
fritidsnämnden. Trafik- och stadsmiljöenheten ingår i den nya
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
• Osäkerhet råder kring framtida kostnader för kollektivtrafiken.
Region Dalarna ska genomföra en ny kollektivtrafikupphandling.
• Inom verksamhetsområdet park förväntas ökade volymer
för drift och skötsel i framtiden på grund av tillkommande
skötselområden. Nya underhållsplaner för våra fysiska innehav
inom park- och gatudriften håller på att arbetas fram. Arbetet
är omfattande.
• Kommande skid-VM 2015 kommer att prägla fritidsenhetens
arbete våren 2015.
• Fortsatt byggnation på nya resecentrum.
• Fortsatt utveckling för att öka simkunnigheten inom kommunen.
• Kvarstående behov av att erbjuda mer tillgång till isytor för
föreningsliv och verksamheter i Falun.
• Behov av att kunna erbjuda mer bassängtider/ytor för
simsporten och allmänheten.

Kultur- och ungdomsnämnden
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Kultur- och ungdomsnämnden
Nämndens uppdrag

Verksamhet

Nämnden skall driva biblioteksverksamhet, verka för bevarande
av värdefulla kulturmiljöer samt informera och sprida kunskap
om världs- och kulturarvet. Nämnden genomför konstverksamhet och driver konstgrafiska verkstaden. Nämnden ger bidrag
till studieorganisationer och kulturföreningar. Nämnden ger
kulturupplevelser i form av scenkonst, litteratur, konst och kulturhistoria samt erbjuder möjligheter till eget skapande. Nämndens
fritidsverksamhet är det givna alternativet till andra aktiviteter
för unga. I verksamheten på fritidsgårdarna är demokrati-, livskvalitets- och folkhälsofrågor de högst prioriterade. Arenan och
Ungdomens Hus är två träffpunkter för unga över grundskoleålder.

En kulturskola har bildats genom sammanslagning av kultur
pedagogiska enheter och Naturskolan. Medarbetarna har förberetts
för att klara sitt gemensamma framtida uppdrag. Falu kommun
har köpt f.d. Folkets hus och gett det namnet Kulturhuset tio14.
En grundlig kartläggning och förberedelse för ombyggnad har
genomförts. Stora scenens verksamhet har effektiviserats. Arenan
har gett ungdomar möjlighet till praktik och arbetsträning.
En strategisk plan kring kulturgaranti i skolan har utarbetats.
En kulturhistorisk utredning för Dikarbacken har genomförts och
området har rustats med tillfartsväg samt bro. I samverkan med
omvårdnadsförvaltningen har många musik- och bildaktiviteter
för äldre genomförts. Museet Thunströmska har haft stor publiktillströmning och renoveringsaktiviteter har genomförts enligt
plan. Den grupp som fortsatt ansvarar för skötsel, omvårdnad
och översyn av fastigheter, leder och markområden i samarbete
med arbetsmarknads- och integrationskontoret har utökats med
ytterligare en arbetsledare.
Ungdomssektionen har jobbat vidare med det demokratiprojekt på fritidsgårdarna som påbörjades 2013. Arbetet, som
fokuserar på delaktighet och inflytande, kommer att fortsätta
även under 2015. Utifrån resultatet av genomförd undersökning
sker fortsatt medverkan och arbete i arbetsgruppen för LUPP.
I samverkan med VM-organisationen och kyrkans fritidsgård
Grönan kommer det att genomföras många aktiviteter för ungdomar under VM-veckorna. Till följd av socialförvaltningens återtagande av korttidstillsyn enligt LSS kommer antalet årsarbetare
att minska inom sektionen.
Efterfrågan på e-böcker ökar alltjämt, vilket får till följd att
mediabudgeten inte räcker till för alla behov.

Viktiga händelser
• Två servicepunkter i Bjursås och Vika kommundelsbibliotek
har invigts.
• Falu stadsbibliotek har utökat öppethållandet med tio timmar/vecka inom budgetramen, genom att öppna kl. 8.00 för
självservice.
• Organisationsförändringar har förberetts inom ungdomssektionen då vår uppdragsgivare socialförvaltningen återtar
korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) i egen regi.
• LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken),
där förvaltningen ingått i arbetsgruppen, har genomförts.
• Nämnden har axlat ansvaret för Kulturhus tio14 (f.d. Folkets
hus), 5 500 kvm med scen och konferens samt fyra anställda.
• Ett lokalprogram för Kulturhus tio14 med tillhörande investeringsplan har färdigställts.
• Falu kommun har utsetts till årets kulturkommun i Sverige 2015.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Måluppfyllelse 2014

Andelen högstadiebarn som tycker att de har
en bra fritid uppgår till minst 80 procent. Mäts
via LUPP-undersökning (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken).

Andelen högstadiebarn som tycks ha en bra
fritid.

Resultatet från genomförd undersökning
under hösten 2014 är inte sammanställt.

Antal besökare hos Faluns bibliotek är minst
405 000 per år.

Antal besökare hos Faluns bibliotek.

Målet uppfylls inte, besöken uppgick till
knappt 395 000 år 2014.

2014

2013

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Kommunbidrag

72,8

72,8

0,0

52,0

52,0

0,0

Nämnd

-0,6

-0,7

0,1

-0,6

-0,6

-0,1

Stöd till studieorganisationer

-1,8

-1,8

0,0

-1,7

-1,8

0,1

Allmän kulturverksamhet

Avvikelse

-7,6

-7,6

0,0

-6,9

-6,9

0,0

Biblioteksverksamhet

-24,2

-23,9

-0,3

-23,2

-23,1

0,0

Kulturskoleverksamhet

-18,1

-18,8

0,7

0,0

0,0

0,0

Fritidsgårdsverksamhet

-15,1

-15,0

-0,1

-14,8

-14,7

-0,1

Gemensam administration

-5,1

-5,0

-0,1

-4,5

-4,9

0,3

Konferenslokaler (Stora scenen)

-3,0

0,0

-3,0

0,0

0,0

0,0

RESULTAT

-2,7

0,0

-2,7

0,2

0,0

0,2
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Kultur- och ungdomsnämnden

För att bättre möta besökarnas behov öppnar Falu stadsbibliotek två timmar tidigare varje vardagsmorgon för självservice.
Därmed har öppethållandet utökats med tio timmar per vecka
inom budgetramen.

Ekonomi
Redovisat underskott på 2,7 mnkr förklaras fullt ut av att förvalt
ningen fått ta över f.d. Folkets hus stora scen med personal, lokaler
och verksamhet utan att erhålla någon finansiering för detta nya
åtagande. Bruttokostnaden för denna verksamhet uppgår till drygt
4 mnkr per år, av vilket en del har klarats inom budgetramen.

Mål för god ekonomisk hushållning
Eftersom det är svårt att veta hur mycket just kultur- och
ungdomsnämndens verksamheter bidrar till att högstadiebarnen
upplever att de har en bra fritid blir målet om ungas fritid
otydligt, varför målet är struket 2015.
Antalet besök på Faluns bibliotek når inte riktigt målet men
har ändå ökat med 20 000 besök jämfört med 2013, vilket går
mot trenden i riket där besöken i biblioteken minskar.

Medarbetare
Personalnyckeltal

2013

Antal anställda*

140

89

Antal timmar **

220 270

158 636

varav timmar utförda av timanställd personal %

4,7

4,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid

5,8

5,6

* Månadsavlönade enligt AB
** Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid
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Satsningar har gjorts på implementering av Falu kommuns
vision, kompetensutveckling av chefer samt stöd för berörda
personalgrupper i det omställningsarbete som följer av redan
genomförda och kommande organisationsförändringar. Inom
kultursektionen som förbereder sig för stor verksamhet i bland
annat Kulturhuset tio14 har fokus legat på bemötande och ett
gemensamt förhållningssätt kring ”värdskap”. Ungdomssektionen har inom ramen för Demokratiprojektet gjort fortsatta
kompetensutvecklingsinsatser kring delaktighet och inflytande
och två medarbetare har gått den så kallade förkortade fritidsledarutbildningen.
Den relativt höga sjukfrånvaron beror på några få långtidssjukskrivningar som inte varit arbetsrelaterade. Gällande en
delvis arbetsrelaterad långtidssjukskrivning har företagshälsovården kopplats in.
Året har präglats av stora förändringar. F.d. dans- och
musikskolan och Naturskolan tillkom vid förra årsskiftet och
under året har nämnden i samband med kommunens köp av f.d.
Folkets hus tillförts konferensverksamhet och Dalarnas största
inomhusscen för gästspel. Förvaltningen har också arbetat med
förberedelser inför samgåendet med f.d. trafik- och fritidsförvaltningens enheter fritid och Slätta. För att hantera oro över
framtiden m.m. har mer resurser än vanligt lagts på personalstödjande åtgärder. Trots många pensionsavgångar de närmaste
åren ser förvaltningen inga överhängande problem med kompetensförsörjningen.

Kultur- och ungdomsnämnden

Utveckling/framtid
Ett arbete med revidering av det kultur- och fritidspolitiska
programmet med biblioteksplan ska göras. Arbete med ett
idrottspolitiskt program ska också startas.
Ombyggnaden av Kulturhus tio14 har försenats avsevärt på
grund av att investeringsbeslutet drog ut på tiden. I syfte att se
hur man tillsammans med den nya kultur- och fritidsnämndens
gemensamma samarbetspartners kan bidra till att öka Faluns
attraktionskraft, samt för att engagera såväl lokala som externa
arrangörer av evenemang och övriga organisationer, görs under
första delen av 2015 en omfattande kartläggning av studieorganisationer, föreningsliv och andra berörda.
Den kulturhistoriska utredningen av Dikarbacken har utökats
till en kulturreservatsutredning samt ett lokalprogram för Naturskolans verksamhet.
På uppdrag av nämnden pågår en utredning om kommunal
fritidsgård i Bjursås. Till följd av minskat uppdrag har nämnden
beslutat ta fram en framtidsvision rörande resursbehov för
fritidsgårdarna.
Utökad samverkan mellan fritidsgård och bibliotek ska ske
i Näs, där man sedan tidigare delar lokal, men numera också
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kommer att ha en anställd som arbetar halvtid i båda verksamheterna. Detta kommer bland annat att resultera i ett utökat
öppethållande i biblioteket.
Falu stadsbibliotek kommer under första halvåret 2015 att
upphandla och implementera datachip på media. En upphandling av verksamhetssystem kommer också att ske under 2015.
Under 2015 görs en upphandling av ny bokbuss som ska tas
i drift 2016.
Bibliotekssektionen ska arbeta fram en ny medie- och
förvärvspolicy, vilken även innefattar en mindre resurskrävande
inköpsorganisation varvid förhoppningen är att kunna frigöra
delar av personalen för annat arbete.
Tillsammans med biblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala
och Värmland kommer Falu stadsbibliotek att delta i projektet
”Dela läslust” – ett kulturrådsstött projekt som syftar till att
biblioteken ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att den blir mer offensiv.
För att verksamheterna ska kunna drivas inom budgetramarna,
även när hyra för den nya kulturskolan ska börja betalas, behöver
nämnden intensifiera sitt rationaliserings- och effektiviseringsarbete.
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Miljönämnden

Miljönämnden
Nämndens uppdrag

Viktiga händelser

Det övergripande målet för det samlade miljöarbetet är ett
långsiktigt hållbart samhälle. Förutom den för varje år planerade
verksamheten, årets mål, fastställs varje år långsiktiga mål
nivåer för miljönämndens olika arbetsområden.
Falu kommuns miljönämnd har följande uppgifter:
• att vara myndighet och utöva tillsyn inom olika hälso- och
miljöområden samt att arbeta med naturvårdsfrågor
• att följa utvecklingen och ta initiativ och driva på utvecklingen inom områdena hälsa, miljö och natur inom hela det
geografiska området Falu kommun
• att vara internkonsult inom hälsa, miljö och natur
• att lämna allmänheten information om olika miljöfrågor.

Viktiga händelser under året är följande:
• markköpet och bildande av kommunalt naturreservat för
Sanders gammelskog
• omlöp och damm vid Kyrkbytjärn är färdigställd
• tillsyn av enskilda avlopp enligt VA-planen
• tillsyn av Ishallen – inomhusmiljö
• nationellt tillsynsprojekt – inomhusmiljö i grundskolor
• extra insatser har gjorts inom dricksvattentillsynen, bland
annat i samarbete med Falu Energi & Vatten AB gällande
kontroll av PFAA i kommunalt dricksvatten.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Resultat

Kostnadstäckningen inom hela tillsyns/kontrollområdet ska vara minst 50 procent.

Kostnadstäckningen inom tillsyns-/kontrollområdet.

50 procent. Målet uppfyllt.

Kostnadstäckning med utgångspunkt från objekt
som betalar årsavgift ska vara minst 80 procent.

Kostnadstäckning för objekt som betalar
årsavgift.

96 procent. Målet uppfyllt.

Andel utförda tillsynstimmar i relation till
behovet ska vara minst 90 procent.

Antal utförda tillsynstimmar i relation till
behovet.

80 procent. Målet ej uppfyllt.

2014

70

2013

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

10,8

10,8

0,0

9,9

9,9

0,0

Nämnd och styrelseverksamhet

-0,5

-0,7

0,2

-0,8

-0,7

-0,1

Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning

-3,9

-4,4

0,4

-4,7

-4,8

0,1

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

-4,8

-5,8

1,0

-4,4

-4,4

0,0

RESULTAT

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

Miljönämnden

Verksamhet
Miljöskydd

Även under 2014 har fokusområden inom tillsynen varit miljögifter, energianvändning och näringsläckage.
Exempel inom miljöskydd: Tillsyn av enskilda avlopp följer
den antagna VA-planen. Under året har tillsyn av ca 220
enskilda avlopp utförts och av dessa har 120 anläggningar fått
beslut om utsläppsförbud.
Ett nationellt tillsynsprojekt som riktat sig mot butiker/försäljare av smycken har genomförts. Tio verksamheter har besökts
och smycken har analyserats med avseende på tungmetaller.

Hälsoskydd
Under året startade ett nationellt tillsynsprojekt med avseende
på inomhusmiljö i grundskolor. Även tillsyn på förskolornas
ventilation och gymnasieskolornas inomhusmiljö har startat.
Detta slutförs under våren 2015. Bassängbad, idrottslokaler,
tatuerings- och piercingstudios är andra exempel på verksam
heter som har tillsynats under året.

Livsmedel
Kontroll av livsmedelsverksamheter har genomförts enligt plan
och inriktningen har fortsatt varit redlighet, t.ex. märkning och
spårbarhet. Livsmedelsanläggningar med mycket kontrolltid har
fått två eller flera besök. Extra insatser har gjorts inom området
för dricksvattenkontroll. Förutom kontroll av de kommunala
vattenverken har en större genomgång av vattenledningsföreningarna genomförts.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Det mål som inte uppfylls är relaterat till andelen utförda
tillsynstimmar i relation till behovet av tillsyn. Inom miljöskydd
och livsmedel är andelen tillsynstimmar i relation till behovet
uppnått. Inom hälsoskydd är andelen utförda tillsynstimmar
75 procent av behovet.
Miljönämnden har även mål för att andelen planerade aktiviteter som genomförs ska öka. 2014 ökade andelen aktiviteter
som genomfördes ytterligare till 87 procent. Det är inom natur
vård, enskilda avlopp och miljöskydd som andelen planerade
aktiviteter som genomförts ökat.
Andelen genomförda aktiviteter har minskat inom livsmedelsområdet och framför allt inom hälsoskyddet. Även om inte alla
planerade aktiviteter har genomförts inom livsmedelsområdet
så har andelen tillsynstimmarna i relation till behovet uppnåtts.
Inom hälsoskyddet är andelen utförda tillsynstimmar lågt i relation till behovet. Orsaken till att de planerade aktiviteterna inte
har genomförts beror på personalbrist under året.

Medarbetare
Mål och åtgärder som kopplas till förvaltningens frisk- och
riskplan finns presenterat i styrkortet ”Styret”.
Åldersstruktur 2014-12-31
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Personalnyckeltal

2014

2013

Naturvård

Antal anställda*

31

31

Inom naturvården har bland annat kompletterande inventeringar av vissa ansvarsarter och information till markägarna om
förekomst skickats ut. Två vattendrag har restaurerats. Förarbete
för att genomföra ett skydd av Isalanäset under 2015. Ett kommunalt naturreservat, Sanders gammelskog, har bildats.

Antal timmar **

41 669

45 286

3,3

3,1

Ekonomi
Miljönämndens överskott beror till största delen på lägre lönekostnader. Personalbrist har uppkommit på grund av tidigarelagda föräldraledigheter och tjänstledighet.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid
* Månadsavlönade enligt AB
** Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

Utveckling/framtid
Miljönämnden avslutar sin verksamhet 2014.
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Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden
Nämndens uppdrag

Ekonomi

Byggnadsnämnden ansvarade för prövning av ärenden enligt
plan- och bygglagen (PBL), strandskyddsdispenser enligt
miljöbalken (MB) med mera. Nämnden har även tillsynsansvar
för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar, tillsynsansvar
i övrigt enligt PBL, svarar för samråd och lämnar yttranden i
fastighetsbildningsärenden. Nämnden var politisk ledningsgrupp
för detaljplanering. Samverkan med Lantmäteriet bedrivs inom
fastighetsbildningsområdet enligt avtal.
Verksamheten utgörs av såväl myndighetsutövning som
service och rådgivning.

Byggnadsnämndens budget utgörs endast av kostnader för den
politiska verksamheten, d.v.s. nämnden. Kostnader och intäkter
för verksamheten framgår av stadsbyggnads- och näringslivskontorets verksamhetsberättelse som är en del av kommun
styrelseförvaltningen.

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål 1 avser handläggningstiden för bygglovsärenden för villor
som ska vara sju veckor i genomsnitt. Målet har uppnåtts.
Mål 2 avser företagskundundersökning i Sveriges kommuner
och landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning – Insikt. Falun låg sammantaget kvar på samma
plats som föregående undersökning, däremot sjönk bygglov med
nio enheter från en tidigare hög nivå. SKL ser samma tendens
i många kommuner och en förklaring anses vara förändringar
i plan- och bygglagen. Mätningen gjordes under 2013, men
resultatet publicerades under 2014.
Mål 3 avser ärenden där överklagan avser formella fel i handläggningen. Målet, mindre än 0,5 procent, har uppnåtts.

Viktiga händelser
Bostadsbyggandet ligger ungefär kvar på samma nivå som föregående år. Fördelningen för nya bostäder under året har varit
42 nya villor och 29 nya kedjehus/radhus/parhus. De nya kedje
husen/radhusen/parhusen har genererat 37 nya lägenheter. Det
har även skapats 39 nya lägenheter i både nybyggnation av
flerbostadshus och ombyggnationer i befintliga byggnader. Det
har varit en högre grad av ombyggnationer av exempelvis kontor
till bostäder än tidigare år.

Medarbetare

Verksamhet

Byggnadsnämnden saknar egen förvaltning. För handläggning av
byggnadsnämndens ärenden svarar stadsbyggnads- och närings
livskontoret som är en del av kommunstyrelseförvaltningen.

Antalet bygglovsärenden har ökat något under året även om
lagändringen i plan- och bygglagen den 2 juli 2014 inneburit
att ett antal åtgärder som tidigare krävde bygglov endast blev
anmälningspliktiga.
Detaljplaneringen har gått på högvarv med 19 antagna
detaljplaner.
Bygglovprocessen har under året löpande setts över och
justeringar har skett. Förändringarna har främst utgjort ändringar i handläggningsrutiner för att åstadkomma en snabb
och rättssäker handläggning.

Utveckling/framtid
Verksamheten speglar samhällsutvecklingen i stort. Är det
ekonomisk oro och lågkonjunktur i Sverige så minskar även
byggandet och därmed antalet bygglovsärenden. Högkonjunktur
ger motsatt verkan. Utvecklingen i Falun följer utvecklingen i
riket, ofta med en liten fördröjning.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Resultat

Handläggningstiden för villor är max sju veckor.

Handläggningstiden.

Målet har uppfyllts.

Andelen kunder som anger att de är nöjda med
de tjänster som levereras.

Målet har inte uppnåtts.

En minimering av antalet överklagade ärenden
eftersträvas.

Målet har uppfyllts.

2014
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag
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Utfall

2013

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

0,0

Byggnadsnämnden

-0,6

-0,6

0,0

-0,6

-0,6

0,0

RESULTAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan
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Gemensam nämnd
upphandlingssamverkan
Nämndens uppdrag

lingar. Antalet upphandlingar/uppdrag var 162 st (81 st) och i
snitt inkom 3,5 (3,0) anbud per upphandling.
Antalet överprövningar var under 2014 16 stycken vilket
motsvarar 9,8 (6,2) procent av upphandlingarna. Tre av dessa är
ännu ej avgjorda, tolv är avgjorda till UhCs fördel eller rättelse
och i två fall har ny upphandling skett. Rikssnittet för överprövningar var 7,7 procent.
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har under året
fattat 102 (38) stycken delegationsbeslut samt haft fyra sammanträden under året.

Den gemensamma nämndes uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter svara för upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOUs (Lag om offentlig
upphandling) tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster, tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet
där medverkan från föreningslivet är aktuell.
Den gemensamma nämnden är bildad av kommunerna Falun,
Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säter. Sedan bildandet har Hedemora kommun anslutits. Nämndens värdkommun är Ludvika.

Ekonomi
Den budgeterade omslutningen för 2014 var 11,0 mnkr. Det
blev ett överskott i verksamheten med drygt 0,3 mnkr. Det kan
huvudsakligen härröras till personalvakanser. En avräkning och
återbetalning sker till kommunerna enligt samarbetsavtalet.

Viktiga händelser
• Hedemora kommun anslöts formellt till upphandlingssamverkan den 1 januari.
• Rekrytering av ny chef för UhC har genomförts. Vidare har
rekrytering av två nya medarbetare genomförts.
• Mycket arbete har lagts på uppbyggnad av rutiner, arbetssätt
och metodutveckling. Vidare har ett antal åtgärder genomförts kring fokusområdet nöjda kunder/samverkande kommuner.
• Under året har fokus varit operativt upphandlingsarbete (produktion och leverans) av upphandlingar och avtal.
• Uppstart av SOI Mitt (Sveriges Offentliga Inköpare) tillsammans med Inköp Gävleborg och Inköpscentralen i Avesta.
• Nöjd kundundersökning med 162 svarande, vilket motsvarar
65,9 procent, som visar att i snitt 84 procent av kunderna är
nöjda eller ganska nöjda.

Medarbetare
Antalet årsarbetare uppgår till 16 (14) stycken. Av dessa är 56
procent kvinnor och 44 procent män. Personalen är anställd av
Ludvika kommun, då UhC ingår i Ludvika kommuns organisation.

Utveckling/framtid
• Det finns ett behov av att årligen genomföra ca 300 upphandlingar/uppdrag till ett värde av drygt 3 mdrk för anslutna
kommuner, bolag och förbund.
• Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbildning, direktupphandling, annonseringstjänster och byggentreprenader
bedöms komma att öka.
• Dialogen i upphandling ska stärkas. En tydlig ambition med
kommunernas upphandling ska vara att små och medelstora
företag ska ha möjlighet att delta som anbudsgivare.
• Det finns anledning att tro att ytterligare kommuner kommer
att finnas med längre fram inom ram för denna upphandlingssamverkan.

Verksamhet
UhC har genomfört drygt 200 samordnade upphandlingar/uppdrag till ett årligt upphandlat värde på 2–3 mdkr. Flera av de
kommunala bolagen har deltagit i dessa gemensamma upphand-

FALU KOMMUN, ekonominkontoret
Tjänster, mnkr

2014

2013

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

4,4

4,4

0,0

3,8

3,8

0,0

UpphandlingsCenter

-4,1

-4,4

0,4

-3,3

-3,8

0,5

RESULTAT

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,5

Kommunbidrag, Falu kommun

LUDVIKA KOMMUN

2014

2013

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

UpphandlingsCenter, Ludvika

-10,7

-11,0

0,3

-9,7

-10,4

0,7

RESULTAT

-10,7

-11,0

0,3

-9,7

-10,4

0,7
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Gemensamma nämnden för alkohol tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel
Nämndens uppdrag

Tillsyner gällande tobak i detaljhandeln 2014:

Den gemensamma nämnden ATL ansvarar för de samverkande
kommunernas, Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter,
Gagnef och Smedjebacken, skyldigheter enligt alkohol- och
tobakslagen, samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av
myndighetsutövning. Nämndens värdkommun är Falu kommun.

Viktiga händelser
• Gemensamma nämnden bildades 2014-01-01.
• Handläggarorganisationen samlades i en gemensam organisation, lokaliserad hos socialförvaltningen i Falu kommun.
• Första halvåret har präglats av en uppbyggnadsfas av verksamheten.
• Förutom egen tillsyn har samverkan skett framförallt tillsammans med polisen. Samverkan har även skett med Skatte
verket, räddningstjänsten och kommunernas miljöenheter.
• Ingen av de samverkande kommunerna hade arbetat med
tillsyn av rökfria skolgårdar och till följd av det kom inte de
kostnaderna med i budget.
• ATL-kontoret har i slutet av året skickat ut en enkät till
160 restaurangägare. Resultatet visar att de som svarat på
enkäten var nöjda med servicen.

Antal tillsyner

Borlänge

50

Extern firma

Falun

47

48

Gagnef

12

12

Hedemora

15

15

Ludvika

30

29

Smedjebacken

9

9

Säter

9

9

172

122

Ekonomi
Respektive kommun finansierar deltagandet i nämnden genom
medel motsvarande sin bruttokostnad i enlighet med samarbets
överenskommelsen, med tillägg för kostnader för läkemedels
översyn.
Resultatet visar ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Mål för god ekonomisk hushållning
I 2014 års budget hade inte mål för god ekonomisk hushållning
tagits fram. Det ska utarbetas under 2015.

Medarbetare

Efterfrågan av tjänsterna följer i stort uppgjord planering.

Personalen är anställd av socialförvaltningen i Falu kommun
och dessa alkoholhandläggare står till gemensamma nämndens
förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls
genom socialförvaltningen.

Stadigvarande serveringstillstånd och antal tillsyner 2014:
Kommun

Totalt
antal

Antal
tillsyner

Borlänge

52

113

Falun

54

128

8

14

Hedemora

15

19

Ludvika

19

34

Smedjebacken

11

12

Säter

10

16

169

336

TOTALT

Detaljhandel
tobak

TOTALT

Verksamhet

Gagnef

Kommun

Utveckling/framtid
• Inriktningen är att från och med 2016 övergå från brutto
kostnad till nettokostnad, så att de direkta intäkterna
respektive kommunernas nettokostnader redovisas till den
gemensamma nämnden.
• Oskäliga kostnadsskillnader mellan kommunerna, vad avser
avgiften från respektive kommun, ska utjämnas.
• Gemensamma taxor och avgifter införs fullt ut under 2016.
• En utredning är tillsatt om EU:s nya tobaksdirektiv, vilket
bland annat innebär nya krav på märkning och reglering av
e-cigaretter. Även frågan om behov av tillståndsplikt för
försäljning av tobak ska analyseras och genomförs ett sådant
krav får det direkt påverkan på personaldimensioneringen av
ATL-kontoret.

2014
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2013

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Alkoholtillstånd

0,0

0,0

0,0

-

-

-

RESULTAT

0,0

0,0

0,0

-

-

-

Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna
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Gemensam hjälpmedelsnämnd
i Dalarna
Nämndens uppdrag

Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet LD
Hjälpmedel (LDH) med en gemensam förvaltningschef.

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL (Hälso- och sjukvårds
lagen) erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och
landstingets ansvar hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial
och därtill kopplade tjänster inom områdena behandling och
träning, förflyttning, kommunikation (larm, omgivningskontroll,
kognition), kontinens, personlig vård och personlig medicinsk
behandling.
Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av
hjälpmedelsfrågor och närliggande frågor av övergripande
karaktär. Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner
och landstinget möjligheten att teckna separata avtal avseende
utrustning som hjälpmedelsnämnden inte ansvarar för. Värd för
nämnden är Landstinget Dalarna.

Ekonomi
De största kostnaderna för Falu kommun inom hjälpmedelsnämndens område består av kostnaderna för hyrda och köpta hjälpmedel samt köpta tjänster för anpassning av hjälpmedel. Dessa
kostnader är spridda på tre förvaltningar, socialförvaltningen,
omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen.

Medarbetare
LDH vill vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare, en utmaning som kräver att vi är lyhörda för hur vi lockar till oss nya
kompetenta medarbetare och behåller dem vi har.

Viktiga händelser

Utveckling/framtid

• Hjälpmedelsnämnden Dalarna startade sitt arbete under
2014. Beredningsgrupp, medlemsråd och sortimentsgrupper
(bestående av tjänstemän från kommuner och landsting)
har tillsatts och startat sitt arbete gentemot hjälpmedelsnämnden.
• En ny tjänst som verksamhetschef tillsattes under oktober.
• Minskade vårdplatser och en ökande andel avancerad hemsjukvård leder till en ökad efterfrågan på LD Hjälpmedels
tjänster och hjälpmedel.
• Arbetet med att ta fram ett nytt vårdprogram för länets kontinensvård startade under 2014 och väntas ge en säkrare och
mer jämlik kontinensvård.
• Under året lanserades en tjänst på 1177.se som heter ”Tema
Hjälpmedel”. Tjänsten ska förenkla för invånarna att hitta information om hjälpmedel på 1177.se. Det innebär att Dalarnas
invånare har en möjlighet att söka och hitta information om
alla typer av hjälpmedel.

• Lagändringarna gällande mer inflytande för den enskilde
i valet av hjälpmedel gäller från den 1 juli 2014 och en
förnyad patientlag trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen
ger patienten ett större inflytande över vart och i vilken form
patienten vill ha sin vård. Det ställs också högre krav på den
information som lämnas till patienten
• Under 2015 har LDH som mål att presentera en för kommun
och landstinget gemensam hjälpmedelspolicy som stöd och
vägledning vid hjälpmedelsförskrivning.
• För de medborgare som har en funktionsnedsättning innebär
den moderna tekniken stora möjligheter att kunna leva ett
mer delaktigt liv i dagens samhälle. Utvecklingen går fort och
det gör det utmanande att följa utvecklingen samtidigt som
den ekonomiska situationen kräver nya lösningar.
• LDH har uppdraget att arbeta för ett nollresultat och därför
behöver priserna för hjälpmedel och tjänster utvärderas och
uppdateras.
• Ett arbete gällande nya lokaler pågår och det förslag som förvaltningen arbetar efter innebär att LDHs båda förvaltningar i
större utsträckning samlas under samma tak i Borlänge.

Verksamhet
Från årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna.

2014

2013

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Hjälpmedel Dalarna

-130,5

-130,0

-0,5

-

-

-

RESULTAT

-130,5

-130,0

-0,5

-

-

-

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

2014
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag, Falu kommun

Utfall

Budget

2013

0,0

0,0

0,0

-

-

-

Gem. Hjälpmedelsnämnd Dalarna

-0,2

0,0

-0,2

-

-

-

RESULTAT

-0,2

0,0

-0,2

-

-

-
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Överförmyndaren

Överförmyndaren
Överförmyndarens uppdrag

• Överförmyndare i Samverkan har även under 2014 tillsammans
med Falu tingsrätt utarbetat nya rutiner för den framtida
handläggningen.

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet
som rekryterar, utbildar och utövar tillsyn över förmyndare, gode
män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter framgår av lagstiftning i föräldrabalken (FB) och förmynderskapsförordningen.
Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen.

Verksamhet
Ärendemängden hos överförmyndare i samverkan fortsätter att
öka. Faluns ärendemängd ökade med 136 ärenden, vilket är en
ökning med 19 procent. Att ärendena ökar har varit ett faktum
under de senaste åren, det som dock är speciellt för 2014 är att
ensamkommande barn ökar kraftigt. Överförmyndare i Samverkan
har en ökning från 90 till 169 aktiva ärenden, en ökning med 87
procent.

Viktiga händelser
• Den 3 april 2014 presenterade regeringen lagrådsremissen
”Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare”. De
förändringar som föreslagits kommer få stor inverkan på den
verksamhet som Överförmyndare i Samverkan Falun Borlänge
regionen bedriver. Förändringarna träder i kraft den 1 januari
2015. I lagrådsremissen framgår att utredarna är medvetna
om att lagändringarna kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för kommunerna. Detta ska till viss del finansieras
genom att en del av domstolarnas anslag fördelas ut till
kommunerna. Hur stor ersättning kommunerna får finns i
dagsläget ingen uppgift om.
• Vidare införs ett lagstadgat krav att överförmyndarverksamheten ska erbjuda samtliga ställföreträdare utbildning. Att
utbildningsansvaret läggs på överförmyndarverksamheten
medför att Överförmyndare i Samverkan behöver stärka upp
utbildningsprocessen. För att verksamheten ska vara väl rustad inför den nya lagstiftningen har fokus under andra halvan
av 2014 legat på att skapa en bättre utbildningsprocess för
ställföreträdare. Välutbildade ställföreträdare innebär en ökad
rättssäkerhet ute i kommunerna hos huvudmännen.

Ekonomi
Perioden redovisar ett negativt resultat på -0,7 mnkr.
Den nya regionala organisationen ger en ökad kostnads
volym, allt enligt det avtal som har tecknats mellan Falu
kommun och Överförmyndare i samverkan (ÖiS). Kostnaderna
ökade även på grund av att antalet personer som är i behov av
en ställföreträdare ökar stadigt.

Utveckling/framtid
• Stärka utbildningsprocessen för ställföreträdare.
• Genomföra en konsekvensanalys av överförmyndarens
förstärkta roll.

2014
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag

76

Utfall

Budget

2013
Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

3,0

3,0

0,0

2,4

2,4

0,0

Övrig politisk verksamhet

-3,7

-3,0

-0,7

-3,8

-2,4

-1,4

RESULTAT

-0,7

0,0

-0,7

-1,4

0,0

-1,4

Kommunens revisorer
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Kommunens revisorer
Revisorernas uppdrag

Under året har revisorerna gjort studiebesök och haft informations- och andra träffar tillsammans med bland annat presidierna
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, kommunala
bolag samt med revisionskollegier från andra kommuner.

Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kontrollinstrument. Syftet är att pröva:
• om kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på
ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• om verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och
intentioner
• om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen
tillräcklig.

Lekmannarevision
Revisorerna granskar också, genom lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunägda bolagen. I Falu kommun har lekmannarevisorerna i bolagen, med revisionsbyrån KPMG AB som biträde,
granskat följande områden under 2014:
• grunduppdrag med basgranskning
• djupgranskning av uppsiktsplikten.

Enligt god revisionssed skall revisorerna även ha en rådgivande
och stödjande roll i förhållande till styrelse och nämnder, utan
att därför inkräkta på sin oberoende ställning. Revisionen har
även ambitionen att med sin granskning bidra till god ekonomisk
hushållning inom kommunen.
Revisorerna har under året biträtts i sitt arbete av revisionsbyrån KPMG AB.

Ekonomi
Kommunfullmäktige beviljade kommunens revisorer en budget
om 2,0 mnkr för verksamhetsåret 2014. Årets resultat blev ett
underskott i förhållande till beviljad budget med 27 tkr. Underskottet beror på en obudgeterad konsultkostnad i samband med
upphandling av revisorer och revisionsbiträden.

Viktiga händelser
Årets viktigaste händelser är avlämnandet av revisionsberättelsen för Falu kommun och granskningsrapporterna för kommunens bolag. För att kunna avlämna revisionsberättelsen och
granskningsrapporterna har bland annat följande granskningar
genomförts:
• övergripande granskning av styrelse och nämnder
• uppföljning av tidigare genomförda revisionsgranskningar
• byggnadsnämndens tillsyn
• hantering och ansökning av statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet
• samverkan inom folkhälsoområdet. En samarbetsgranskning
med revisorerna vid Landstinget Dalarna och kommunerna
Ludvika och Älvdalen
• ventilationsprojekt vid Lugnetgymnasiet
• delårsrapport per 2014-08-31
• bokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

Utveckling/framtiden
Kommunen bedriver alltmer verksamhet tillsammans med
andra kommuner och i bolagsform. För att utveckla revisionsarbetet kommer kommunens revisorer att behöva utveckla sitt
samarbete med andra kommuners revisorer och fortsätta att
utveckla arbetsformerna inom lekmannarevisionsområdet.
Revisionens arbete med underlag för en risk- och väsentlighetsanalys kommer att fortsätta under kommande år. Revisionen
kommer även i övrigt att arbeta systematiskt med att utveckla
revisionens arbetsformer.

Måluppfyllelse
Revisorerna har en policy och mål för den kommunala revisionen. Vid genomförd uppföljning av måluppfyllelsen visas god
överensstämmelse mellan mål och måluppfyllelse.

2014
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag

Utfall

2013

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

Revision

-2,0

-2,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

RESULTAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Ekonomiskt utfall

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

Utfall
141231
mnkr

Styrelse/nämnd
Kommunstyrelsen inkl. överförmyndaren

Intäkt
Kostnad
Resultat

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkt
Kostnad
Resultat

Omvårdnadsnämnden

Intäkt
Kostnad
Resultat

Socialnämnden

Trafik- och fritidsnämnden

Intäkt

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan

Gemensamma nämnden för alkohol-,
tobaks- och läkemedelshandläggning

Gemensamma hjälpmedelsnämnden
i Dalarna

TOTALT

979,3

919,5

59,8

923,6

884,2

-983,3

-919,5

-63,8

-915,5

-884,2

-4,1

0,0

-4,1

8,1

0,0

1 328,0

1 286,7

41,3

1 291,4

1 252,2

-1 347,7

-1 286,7

-61,0

-1 323,1

-1 252,2

-19,7

0,0

-19,7

-31,7

0,0

748,8

707,6

41,2

710,3

679,4

-752,8

-707,6

-45,2

-727,9

-679,4

-4,0

0,0

-4,0

-17,6

0,0

559,5

18,9

575,7

556,0

-30,2

-573,1

-556,0

Resultat

-11,3

0,0

-11,3

2,7

0,0

Intäkt

Intäkt

296,0

290,0

6,0

274,9

270,0

-298,9

-290,0

-8,8

-273,8

-270,0

-2,8

0,0

-2,8

1,1

0,0

87,8

85,6

2,1

63,9

63,4

Kostnad

-90,5

-85,6

-4,9

-63,6

-63,4

Resultat

-2,7

0,0

-2,7

0,2

0,0

Intäkt

Intäkt

16,2

16,1

0,1

14,7

15,9

-14,6

-16,1

1,5

-14,7

-15,9

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

Kostnad

-0,6

-0,6

0,0

-0,6

-0,6

Resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

Kostnad

Intäkt

-2,0

-2,0

0,0

-2,0

-2,0

Resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

4,4

0,0

Kostnad

Intäkt

-4,1

-4,4

0,4

Resultat

0,4

0,0

0,4

3,3

3,4

-0,1

Kostnad

Intäkt

-3,3

-3,4

0,1

Resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

Intäkt

-0,2

0,0

-0,2

Resultat

-0,2

0,0

-0,2

Intäkt
Kostnad
RESULTAT

4 044,8

3 875,5

169,3

3 857,0

3 723,7

-4 087,7

-3 875,5

-212,2

-3 894,1

-3 723,7

-42,9

0,0

-42,9

-37,2

0,0

I tabellen ovan har exakta belopp för utfall och budget angetts i tkr, maskinell avrundning till mnkr gör att avrundningsdifferenser uppkommer.
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Budget
131231
mnkr

-559,5

Resultat

Revision

Utfall
131231
mnkr

578,4

Kostnad

Byggnadsnämnden

Avvikelse
141231
mnkr

-589,7

Resultat

Miljönämnden

Budget
141231
mnkr

Kostnad

Kostnad

Kultur- och ungdomsnämnden

I verksamheternas intäkter ingår kommunbidrag med 2 912,8
mnkr (2 796,2 mnkr).

Bolagens verksamhetsberättelser
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Bolagens verksamhetsberättelser
Här lämnas en kortfattad information om de bolag som ingår
i kommunens koncernredovisning.
I den sammanställda redovisningen 2014 ingår följande
enheter:
• Falu Kommun
• Falu Stadshus AB, med dotterbolag
• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunalförbund med 44,5
procent (44,4 procent).
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt ingår i koncernen motsvarande Falu kommuns andel av invånarantalet av
det totala invånarantalet i de kommuner som ingår i förbundet
(Borlänge, Säter, Gagnef).
Falu Stadshus AB, med dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB, förvaltar aktier i övriga kommunala bolag. Dotter
bolagen till Falu Kommuns Förvaltning AB utgörs av:
• Falu Energi och Vatten AB, med dotterbolagen Falu Elnät
AB, Falu Kraft AB, Lennhedens Vatten AB (50 procent) och
Grundledningen HB (50 procent). Lennheden Vatten AB ingår
inte i koncernredovisningen på grund av att bolagets omsättning och omslutning än så länge är av en ringa omfattning.
Bolagets resultat är noll då 50 procent av bolagets kostnader
har fakturerats Falu Energi och Vatten AB. Genom detta ingår
kostnaderna som uppkommit i Lennheden Vatten AB indirekt
i koncernredovisningen. Inte heller Grundledningen HB ingår i
koncernredovisningen.
• Kopparstaden AB, med dotterbolaget Kopparstaden Förvaltning AB.
• Falu Kommun är komplementär och Falu Kommuns Förvaltning
AB är kommanditdelägare i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB.
• Lugnet i Falun AB.
Enligt rekommendation 8.2 ”Sammanställd redovisning” kan
bolag vars omsättning och omslutning är mindre än två procent
av kommunens skatteintäkter undantas från redovisning. Den
sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen

för de företag som undantas får inte överstiga fem procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med utgångspunkt från
rekommendationen ingår inte ett antal mindre bolag i den sammanställda redovisningen.
Dessa bolag ingår inte i den sammanställda redovisningen
för 2014:
• Västra Falun Fastighets AB, 100 procent. Utgår på grund av
bolagets storlek.
• Fruenzimmer AB, 100 procent. Utgår på grund av bolagets
storlek.
• Skid-VM i Falun 2015 AB, 45 procent. Utgår på grund av
bolagets storlek.
• Dala Airport AB, 20,8 procent. Utgår på grund av bolagets
storlek.
• AB Dalaflyget, vilket driver Falun-Borlänge Flygplats. Kommunen bedöms inte kunna utöva ett väsentligt inflytande i
bolaget.
• Det regionala utvecklingsbolaget Falun Borlänge Regionen
AB. Kommunen bedöms inte kunna utöva ett väsentligt
inflytande i bolaget.
• Bolaget Falu P AB, i vilket kommunen äger 49 procent, ingår
inte i den sammanställda redovisningen på grund av bolagets
marginella resultatpåverkan.
• Visit Södra Dalarna AB, 8,1 procent. Bolaget äger i sin tur sex
procent i Beyond Skiing 2015 Foundation AB och 20 procent
Visit Dalarna AB.
En närmare beskrivning av de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas på de följande sidorna.
För mer detaljerade uppgifter hänvisas till respektive bolags
årsredovisning.

Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgår till 108,8 mnkr. Förutom de enskilda
bolagens/kommunens resultat innehåller koncernbokslutet
ett antal ytterligare transaktioner, bland annat eliminering av
koncerninterna vinster och förluster. Föregående års koncern
resultat, exklusive kommunens resultat, uppgick till 284,9 mnkr.
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Organisationen
FALU KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET
HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB

FALU STADSHUS AB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT
(44,4 %, kommunalförbund)

FALU KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

LUGNET I FALUN AB

FALU KRAFT AB
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FALU ENERGI & VATTEN AB

FALU ELNÄT AB

LENNHEDEN VATTEN AB
(50%)

KOPPARSTADEN AB

GRUNDLEDNINGEN HB
(50%)

KOPPARSTADEN
FÖRVALTNING AB

Bolagens verksamhetsberättelser
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Falu Stadshus AB
Falu Stadshus AB är moderbolag för en koncern, vilken är helägd
av Falu kommun. Koncernen består av Falu Stadshus AB och
dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB (aktieförvaltande
och förvaltning av fastighet), med sina dotterbolag Falu Energi
& Vatten AB (produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, nätdistribution av el, bredbandsnät, renhållning samt
vatten och avlopp), Kopparstaden AB (förvaltning av bostadsfastigheter), samt Lugnet i Falun AB (förvaltning och drift av
fritidsområdet Lugnet).

Verksamhet

Koncernen
Resultaträkning (mnkr)

2014

2013

1 102,0

1 072,7

Rörelsekostnader

-672,1

-658,3

Avskrivningar

-207,5

-190,5

Rörelseresultat

222,4

224,0

Finansnetto

-120,0

11,4

Resultat efter finansnetto

102,4

235,4

-12,5

-13,6

Intäkter

Uppskjuten skatt
Skatt

Falu Stadshus AB har endast förvaltande uppgifter.

-9,6

-10,4

80,3

211,4

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

4 591,9

4 085,9

Omsättningstillgångar

263,2

240,5

4 855,1

4 326,4

Eget kapital

618,5

528,3

Avsättningar

211,0

199,6

3 455,4

3 350,9

ÅRETS RESULTAT

Ekonomi
Bolaget har erhållit koncernbidrag och anteciperad utdelning
med 14,9 mnkr från Falu Kommuns Förvaltning AB för att täcka
löpande kostnader och räntekostnader.
Bolagets ekonomi baseras på de resultat som dotterbolagen
presterar. Kostnaderna i bolaget består av räntor på den
köpeskilling som bolaget erlagt till Falu kommun för inköp av
aktierna i dotterbolagen för 450 mnkr. Under 2013 löste bolaget
reversen mot Falu kommun genom att bolaget istället tog upp
externa lån.
Falu Stadshus AB redovisar nedan sin koncern och sitt
moderbolag.

Summa tillgångar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

570,2

247,6

4 855,1

4 326,4

Moderbolaget
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från andelar

2014

2013

0,0

0,0

-0,3

-0,2

0,0

0,0

-0,3

-0,2

0,3

29,1

Räntekostnader

-14,6

-23,4

Resultat efter finansnetto

-14,6

5,5

14,9

28,8

Skatt

Bokslutsdispositioner

0,0

-5,2

ÅRETS RESULTAT

0,3

0,4

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

450,0

450,0

Omsättningstillgångar

15,2

29,5

465,2

479,5

Summa tillgångar
Eget kapital

1,0

1,0

Långfristiga skulder

460,6

458,5

Kortfristiga skulder

3,7

20,0

465,2

479,5

Summa skulder och eget kapital
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Falu Kommuns Förvaltning AB
Falu Kommuns Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Falu
Stadshus AB. Bolaget är moderbolag i en koncern bestående av
dotterbolagen Falu Energi & Vatten AB, Kopparstaden AB och
Lugnet i Falun AB.
Falu Energi & Vatten AB har i sin tur dotterbolagen Falu
Elnät AB, Falu Kraft AB och Lennheden Vatten AB (50 %).
Kopparstaden AB har dotterbolaget Kopparstaden Förvaltning AB.
Bolaget är även delägare i kommanditbolaget Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB som äger och förvaltar
högskolans lokaler på Lugnetområdet. Falu kommun är komplementär i kommanditbolaget.

Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

2014

2013

0,0

0,0

-0,2

-0,2

0,0

0,0

Rörelseresultat

-0,2

-0,2

Finansnetto

-0,3

0,6

Resultat efter finansnetto

-0,5

0,4

3,1

0,9

Skatt

-0,5

0,0

ÅRETS RESULTAT

2,1

0,4

Bokslutsdispositioner

Verksamhet
Falu Kommuns Förvaltning AB har som uppgift att förvalta
aktierna i dotterbolagen. Bolaget förvaltar även en lastplats
i Grycksbo och är kommanditdelägare i kommanditbolaget
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB.
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Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

78,1

78,1

Omsättningstillgångar

18,3

32,4

Summa tillgångar

96,4

110,5

Ekonomi

Eget kapital

51,2

49,4

Bolagets finansnetto utgörs av anteciperade utdelningar och
koncernbidrag från dotterbolagen som dels täcker bolagets
löpande kostnader och dels föreslås utdelas vidare till moder
bolaget Falu Stadshus AB.

Långfristiga skulder

29,6

29,6

Kortfristiga skulder

15,6

31,4

Summa skulder och eget kapital

96,4

110,5

Bolagens verksamhetsberättelser
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Falu Energi & Vatten – koncernen
Falu Energi & Vatten AB är moderbolag till Falu Elnät AB och
Falu Kraft AB. Falu Energi & Vatten AB äger 50 % av Lennheden
Vatten AB samt Grundledningen HB.
Koncernen bedriver verksamhet inom områdena, el, kraft,
värme & kyla, stadsnät, återvinning och vatten.
Falu Energi & Vatten AB ägs till 100 procent av Falu kommun.
Intressebolagen Lennheden Vatten AB samt Grundledningen
HB ägs tillsammans med Borlänge Energi AB.

Viktiga händelser
• Vatten- och fjärrvärmeledningarna mellan Falun och Borlänge
är ett av regionens största infrastrukturprojekt. Under
november kopplades fjärrvärmeledningen ihop och provdrift
påbörjades. Vattenledningen kommer att tas i drift under
försommaren 2015.
• I november 2013 påbörjade vi elhandel till slutkund. Vi har
under 2014 tecknat avtal med 3 100 kunder som köper el
producerad lokalt i Falun av förnybara energikällor.
• Vi har arbetat fram en projektplan för utbyggnad av ladd
infrastruktur för elbilar, inom hela Falu kommun, projektet
pågår och kommer att färdigställas under 2015.
• Flera projekt pågår kring skid-VM 2015. Vi kommer att vara en
viktig aktör under resan fram till VM inom områdena avfall,
säker el, fiber och värme samt övrig infrastruktur för ett hållbart VM. Vårt arbete med klimat och energifrågor har varit en
förutsättning för att VM nu är certifierade enligt ISO 20121,
hållbart arrangemang.
• Vi har sedan 2009 arbetat för att byta ut vår fordonsflotta till
el och elhybrider där det är möjligt. Även när det gäller lastbilar. Vi har idag 17 personbilar och tre lastbilar (insamling
avfall). Förutom detta så erbjöds personalen möjlighet att få
en elbil mot ett löneavdrag. 1 augusti hämtade 14 personer
ut sina nya elbilar och bidrar nu till att reducera utsläppen av
växthusgaser på sina resor till och från arbetet.

• I samband med VM-arenans upprustning och nybyggnation av
Stora Ensos hus, fick vi möjlighet att installera en solcells
panel på huset. Vi äger anläggningen och Lugnet i Falun AB
(Lufab) köper den el som produceras.

Verksamhet
Falu Energi & Vatten AB är ett kommunägt energiföretag och vår
största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur. En
infrastruktur som gör vardagen bekväm för såväl dagens falubor
som kommande generationer.
Vi vill bidra till att våra barn och barnbarn växer upp i ett
samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala,
återanvändbara resurser.
Nöjda kunder är för oss en självklarhet, därför har vi som
vision ”100 % nöjda kunder – idag och imorgon”

Ekonomi
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 86,3
mnkr (94,8) för perioden.
Snittpriset på el och elcertifikaten har påverkat resultatet
negativt med ca fem mnkr jämfört med föregående år.
99,5 procent av fjärrvärmen producerades med biobränsle.
Detta innebär att vi i hög utsträckning kan sälja de utsläppsrätter vi erhåller. Detta har påverkat vårt resultat positivt med
drygt sju mnkr.
Det gångna året summerades till det varmaste året i Sverige
sedan temperaturmätningarna påbörjades. Den milda väder
leken har resulterat i en låg omsättning vad gäller värmeproduktion samt transiteringsintäkter. Detta har dock resultatmässigt
kompenserats av mycket låga bränslekostnader för värmeproduktionen.
Nya redovisningsregler enligt K3, innebär att vi redovisar 2,4
mnkr ökade kostnader för räkenskapsåret. Ändrade principer för
redovisning av den finansiella leasingen har inneburit 247 mnkr
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ökning av anläggningstillgångarna samt 249 mnkr ökade lång
fristiga skulder i årets balansräkning.
Ägarens krav på koncernbidrag för 2014 uppgår till 18,0
mnkr (32,0).
Soliditeten för koncernen uppgår till 26,2 procent (29,3).
Räntabiliteten på eget kapital uppgår för koncernen till 15,1
procent (18,2).
Koncernen har under året investerat för 239 mnkr varav sju
mnkr avser investering i Lennheden Vatten AB samt 33 mnkr
i Grundledningen HB. De största investeringarna är vatten
ledningen mellan Borlänge och Falun 56 mnkr samt fjärrvärmeledningen 33 mnkr.
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter

2014

2013

674,2

652,4

Rörelsekostnader

-440,3

-425,7

Avskrivningar

-117,1

-102,6

Rörelseresultat

116,8

124,1

-30,5

-29,3

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

86,3

94,8

Bokslutsdispositioner

-18,0

-32,0

Skatt

-15,6

-21,0

ÅRETS RESULTAT

52,7

73,8

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

1 998,9

1 620,4

Omsättningstillgångar

270,8

238,5

2 269,7

1 858,9

595,0

544,4

1 179,1

177,7

Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

495,6

1 136,8

2 269,7

1 858,9

Målavstämning

Ekonomimål – En långsiktigt hållbar ekonomi
Vårt strategiska mål är att uppnå ett positivt kassaflöde.
Med våra investeringsbehov så behöver vi då en resultatnivå
i storleksordningen 125–150 mnkr. Med nuvarande låga elpriser
kommer vi ej upp i den resultatnivån.

Kundmål – Kunden i centrum
Förbättra oss minst fem placeringar per år i Nils Holgersson
jämförelsen. Vi har gått från plats 210 till plats 69 på nio år,
vilket ger en genomsnittlig förbättring på 16 placeringar per år.

Medarbetarmål – en attraktiv arbetsgivare
Vårt strategiska mål är att vara Faluns attraktivaste arbets
givare. Vi ska vara ett företag som utvecklar medarbetarna så
att de är attraktiva på arbetsmarknaden. Vårt mål är att över 90
procent av våra medarbetare ska rekommendera bolaget till sina
vänner. Vår frisknärvaro ska uppgå till 98 procent, utfallet för
2014 är 96,6 procent. Vi har under flera år varit på 98 procent84

nivån men i år har sjukfrånvaron ökat något. Till del beror det
på några personer med lång sjukskrivning som inte varit arbetsrelaterat. Resultatet kräver ändå åtgärder.

Klimat- & miljömål – barnens framtid
Vårt strategiska mål är att våra verksamheter ska vara klimatneutrala. Samt att vår förnyelsebara elproduktion ska uppgå till
minst 25 procent av vår nätomsättning. För 2014 uppgår vår
förnyelsebara elproduktion till 112 GWh, vilket motsvarar 21,5
procent av nätomsättningen 521 GWh (541).

Medarbetare
Generationsväxling pågår, pensionsavgångar ersätts med ny
rekryteringar inom flera av verksamheterna.
Under 2014 har vi nyanställt 22 personer.
Medelantalet anställda var 174 personer (175).
I slutet av året har vi genomfört en medarbetarenkät som
fokuserar på prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en
långsiktigt hållbar arbetsplats. Resultatet presenteras i form av
prioriterade utvecklings- och förbättringsområden vilka vi kommer att arbeta med under 2015. Resultatet från enkäten gav ett
mycket positivt resultat, men vissa förbättringar kan göras för
att organisationens prestationsnivå ska öka ännu mer.

Framtid
Vi är official supplier till skid-VM i Falun 2015. Vi visar upp vad
vi gör lokalt för att göra skillnad globalt. Vi bidrar till att detta
VM är det första klimatneutrala VM, där 100 procent av avfallet
återvinns. Vi kommer även att klimatkompensera för alla resor
som görs i samband med VM.
Vi lägger stor vikt vid att allt vi gör ska var positivt för klimatet och för nästa generation, våra barn och barnbarn. Vi har
utvecklat ett energisystem som innebär att utsläppen av växthusgaser i Falun är bland de lägsta i Sverige. Som ett nästa steg
i att utveckla vårt energisystem har vi sedan en tid arbetat med
att hitta förutsättningar för att skapa ett datacenter i anslutning till kraftvärmeverken. Vår plan är att leverera förnyelsebar
el till dataservrar och sedan ta tillvara överskottsvärmen i vårt
energisystem. I detta koncept ingår även planer på att bygga
upp en solcellspark där det ska produceras ytterligare förnyelsebar energi till serverhallarna. Projektet sker i samarbete med en
extern aktör som har kunskap inom datacenter och datadrift och
är fullständigt unikt i världen. Markarbetena är påbörjade och
förutsättningar för start av bygget är att avtal med tillräckligt
många kunder är tecknade.
Utbyggnad av infrastrukturen gällande laddningsstationer till
elfordon är ett viktigt led för att skapa förutsättningar att äga
och köra elfordon. Vi har sedan några år haft ett fåtal platser
i kommunen, men under 2014 och 2015 kommer vi att göra en
stor satsning på att byta ut och bygga nya laddningsstationer
i hela kommunen. Det handlar om både långsamladdare och
snabbladdare. Detta är en total satsning på ca 5,5 mnkr.
En förstudie har utförts för att utreda om ett nytt kraft
värmeverk skall byggas och om det finns ekonomiska förutsättningar för en sådan investering. Under kvartal 4 2015 kommer
ett inriktningsbeslut tas i projektet. Vid eventuellt beslut att
bygga ny produktionsenhet beräknas denna vara i drift 2018.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Kopparstaden AB
Kopparstaden AB, ett bostadsbolag verksamt i Falu kommun.
Bolaget äger och förvaltar 6 347 lägenheter på en yta av
395 721 kvm, 269 lokaler som utgör 49 706 kvm samt 671
uthyrningsförråd om totalt 6 922 kvm.
Kopparstaden ska tillhandahålla ett brett utbud av hyres
rätter, vara en ledande aktör genom att bygga hyresrätter och
bidra till att Falun växer, samt bidra till det goda samhället
genom attraktiva och prisvärda bostäder.
Kopparstaden AB ägs till 100 procent av Falu Kommuns
Förvaltnings AB.

Viktiga händelser
• Nyproduktionen Brigaden, 89 små lägenheter vilka hyrdes ut
i stort sett från när de släpptes ut på marknaden, långt innan
inflyttning som sker 1 april 2015.
• Individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i
1 000 lägenheter infördes under hösten.
• 2014 blev projekt Britsen helt klart och nu finns det 239
studentlägenheter med eget kök och badrum samt 26 rum
med gemensamhetskök. Återställning av utemiljön kvarstår.
• Nya redovisningsregler, K3, gäller från den 1/1 2014. Detta
har inneburit att vissa jämförelsetal för 2013 har räknats
om. De delar av underhållskostnader som innebär väsentligt
utbyte av komponent enligt K3 regelverk aktiveras i balans-

räkningen, vilket leder till att de resultatförda underhållskostnaderna minskar med ca 17 mnkr.

Verksamhet
Faluns befolkning ökade med 129 personer under 2014, dock
var in- och utflyttning i balans.
Efterfrågan på lägenheter var fortsatt stort, rekordet för
intresseanmälningar till en lägenhet är 304 intressenter.
2014 uppgick den totala omsättningen för bolaget till
454,1 mnkr.

Ekonomi
Det företagsövergripande arbetet med att jobba smart och kostnadseffektiv, med målet att öka driftnettot exklusive underhåll
med fyra procent årligen, uppnåddes även 2014.
Vi hade hjälp av externa faktorer, det var varmare än normalt, den stora efterfrågan resulterade i färre vakanta lägen
heter och vi lyckades hyra ut fler bilplatser.
Det långsiktiga arbetet med att minska externt köpta tjänster och genom förändrade arbetsprocesser har också inneburit
lägre reparationskostnader.
En effektivare uthyrningsprocess av våra studentlägenheter
och införandet av korttidsuthyrning av studentlägenheter under
sommarperioden, ”sommarbo” har minskat hyresbortfallet.
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Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Bolagens verksamhetsberättelser

2014

2013

454,1

469,2

-278,4

-295,1

-67,5

-66,7

108,2

107,4

Finansnetto

-63,4

71,3

Resultat efter finansnetto

44,8

178,7

5,3

-8,5

Skatt

-10,1

-4,8

ÅRETS RESULTAT

40,0

165,4

Bokslutsdispositioner

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

2 131,2

2 040,4

Omsättningstillgångar

54,6

41,1

2 185,8

2 081,5

393,8

342,3

79,4

84,8

0,9

1,0

Långfristiga skulder

1 600,0

1 555,0

Kortfristiga skulder

111,7

98,4

2 185,8

2 081,5

Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

Summa skulder och eget kapital

Målavstämning
Driftnettoförbättringen, vårt övergripande mål, förbättras med
dryga fyra procent. Vi mäter driftnetto exklusive underhåll/kvm
för att ha jämförbarhet mellan åren, samt rensar för större jämförelsestörande poster av engångskaraktär.
Vakanserna har varit låga under de senaste åren och under
2014 hade vi i genomsnitt tio vakanta lägenheter för uthyrning.
Byggande av 50 lägenheter/år ligger i planen fram till 2016,
och målet nås med nu planerad byggnation på Galgberget.
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Medarbetare
Kopparstaden har vid årets utgång 111 (114) anställda. Könsfördelningen är 27 procent kvinnor och 73 procent män och
genomsnittsåldern totalt är 47 år.
Årets personalomsättning är ca tio (fem) procent. Av årets
tolv vakanta tjänster internrekryterades fem st.
Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg 2,8 (2,6) procent.

Framtid
I verksamheten består de största riskerna och osäkerheterna av
uthyrningsvakanser, elpris, klimat (uppvärmningskostnad) och
ränteläge.
Under året har långfristiga skulder ökat något p.g.a. finansiering av byggande av Brigaden.
Låneförfallen under 2015 kommer att refinansieras till nuvarande lägre räntenivåer, vilket leder till lägre räntekostnader
i jämförelse med 2014.
Risken gällande elhandel har minskat, egna vindkraftverk
producerar större delen av elbehovet, de fortsatta energieffektiviseringarna innebär att den totala elförbrukningen minskar.
De senaste åren har varit varmare än SMHIs normalår, vilket
inneburit en lägre uppvärmningskostnad. Den nya taxekonstruktionen gällande fjärrvärme ställer större krav på styrning, men
bra styrning ger också lägre kostnad.
Kopparstaden AB har 49 procent av beståndet från miljonprogramsåren, snittet i Sverige är 36 procent. Det innebär att
ett mycket stort renoveringsbehov närmar sig, vilket kommer bli
en utmaning att klara av.
Kopparstaden AB planerar att påbörja bygget av ca 100 st.
lägenheter på Galgberget under andra halvåret 2015, med första
inflyttning under hösten 2016. Efterfrågan har varit hög de
senaste åren och prognosen är att det kommer vara så fortsättningsvis de närmaste åren.
Vi har identifierat att vi har en alltför låg planberedskap,
både i Kopparstaden AB men även hos kommunen. Ska nyproduktionstakten öka måste planarbetet prioriteras.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Kopparstaden Förvaltning AB
Kopparstaden Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag till
Kopparstaden AB.

Balansräkning (mnkr)

Viktiga händelser

2014

2013

Anläggningstillgångar

15,4

15,8

Omsättningstillgångar

0,3

0,1

15,7

15,9

Summa tillgångar

Under året har inga väsentliga händelser skett.

1,7

1,5

Verksamhet

Kortfristiga skulder

Eget kapital

14,0

0,4

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av fastigheten Ingarvs
vreten 3 och försäljning av el till Kopparstadens hyresgäster.

Summa skulder och eget kapital

15,7

15,9

Målavstämning

Ekonomi

Bolagets resultatmål enligt budget var ett positivt resultat på
0,2 mnkr före skatt vilket bolaget därmed överträffar.

Bolaget redovisar en vinst i paritet med föregående år.
Resultaträkning (mnkr)

2014

2013

2,2

2,2

Rörelsekostnader

-1,0

-1,0

Avskrivningar

-0,4

-0,4

Rörelseresultat

0,8

0,8

Finansnetto

-0,6

-0,6

Intäkter

Resultat efter finansnetto

0,2

0,2

Skatt

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

0,2

0,2

Medarbetare
Bolaget har ingen anställd personal.
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Lugnet i Falun AB
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och anläggningar
inom Lugnetområdet i Falu kommun, samt tillsammans med
kommunstyrelsen vara en initiativtagande aktör i utvecklingsoch exploateringsfrågor inom Lugnetområdet i Falu kommun.
Samtliga aktier ägs av Falu Kommuns Förvaltning AB vilket i sin
tur ägs av Falu Stadshus AB.

Verksamhet
Uppdraget är att äga och förvalta fastigheter och anläggningar
på Lugnet. En viktig del av uppdraget är att arbeta med utvecklingen av Lugnetområdet. Största hyresgästen är Falu kommun
som i sin tur hyr ut till idrottsföreningar samt evenemang.
Ytterligare ett antal hyresgäster hyr lokaler direkt från bolaget.
Verksamheten består i traditionell fastighetsförvaltning samt i
fastighets- och arenautveckling inom den del av Lugnetområdet
som ägs av bolaget. I bolagets uppdrag, förvaltningen, ligger
att arbeta med planerat underhåll, reparationer, reinvesteringar
och energibesparingsåtgärder.

Resultaträkning (mnkr)

2014

2013

57,7

37,3

-32,0

-24,4

-9,5

-7,9

Rörelseresultat

10,2

5,0

Finansnetto

-10,3

-3,5

-0,1

1,5

0,0

2,3

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt

0,0

-1,1

-0,1

0,4

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

371,2

227,6

Omsättningstillgångar

16,4

34,1

387,5

262,3

ÅRETS RESULTAT

Viktiga händelser

Summa tillgångar

• Hyresavtal Falu kommun
Ett ettårigt hyresavtal reglerade hyresförhållandet 2014. Under året har det arbetats med nytt hyresavtal, att träda i kraft
med start 2015-01-01. Avtalet, som tecknats på 6 år, innebär
att bolaget säkrat en grundhyra (oförändrad tidigare) samt
nivå för tilläggshyra avseende arena- och VM-investeringarna.
• Betydande investeringsprojekt
Nedlagda investeringskostnader 2014 är 35,5 mnkr, ackumulerat utfall arena och VM-investeringar är 227,3 mnkr.
Ishallsprojektet; Den etappvisa ombyggnation som påbörjades under 2013 skulle enligt planerat fortlöpa i etapp två
med planerad start första kvartalet 2014. Med anledning av
att bolaget ej tilldelades utökad borgensram, var fortsatt
ombyggnation av etapp två ej möjlig att påbörja. De åtgärder
som utförts under året är i stort färdigställande av etapp 1.
Bolaget fattade under hösten beslut om att stänga befintlig
ishall från och med 20141101. Upparbetade investeringskostnader under 2014 är ca: 12,4 mnkr, ackumulerat utfall är 24,7
mnkr.
• Organisation/nyrekrytering
Fokus har även funnits på att få en effektiv och för bolaget
nödvändig organisation. Under året har vissa ersättnings
rekryteringar och även nyrekryteringar gjorts.

Eget kapital

Medarbetare
Vid utgången av året har bolaget nio anställda, (8,25 heltidsanställningar).

Borgensram
Under senare delen av 2014 har borgensramen för bolaget ut
ökats till totalt 600 mkr, (beslut i KF 2014-11-27).
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Ekonomi

0,1

-0,3

Långfristiga skulder

366,8

227,1

Kortfristiga skulder

20,6

35,5

387,5

262,3

Summa skulder och eget kapital

Framtid
Målet är att Lufab som fastighetsägare ska ta en mer aktiv roll
när det gäller utvecklingen av området. Bolaget ska därmed
bidra till effektiviseringar och synergieffekter för Falu kommun,
utan några betydande inskränkningar på den verksamhet som
bedrivs inom området idag.
Genom verksamhetsutveckling, exploatering och samarbete
med externa aktörer adderas mervärden/kringaktiviteter till vad
som är kärnverksamheten och som erbjuds på området idag.
Målet är att Lugnet ska befästa sin position som national
arena och vara det självförklara valet för idrott och evenemang.
Området ska också utvecklas till ett attraktivt besöksmål.
Osäkerhetsfaktorer för bolaget är eventuella ränteuppgångar. Bolaget har idag både bundna och rörliga lån varför
det skulle påverka kostnadsbilden och resultatet. Borgensramens begränsning är att denna påverkar bolagets möjliga
investeringsvolym och skulle därmed även kunna påverka
verksamheten.

Miljöarbete
Tillståndspliktig miljöverksamhet bedrivs i simhall och inom is
arenan. Inom dessa anläggningar arbetas det med systematiskt
miljöarbete utifrån de krav som ställs.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB äger,
förvaltar och hyr ut högskolefastigheten i Falun till Högskolan
Dalarna. Falu kommun är komplementär i kommanditbolaget och
Falu Kommuns Förvaltning AB är kommanditdelägare.

Viktiga händelser
Högskolans nya bibliotek togs i bruk den 1 april. Efter invigningen byggdes det gamla biblioteket om till kontorslokaler
vilka färdigställdes den 1 juli.

Verksamhet
Högskolefastigheten hyrs ut enligt ett 15-årigt hyresavtal som
sträcker sig fram till den 30 april 2023. För det nya biblioteket
gäller dock att hyresperioden löper på 10 år till den 31 mars 2024.

Ekonomi
2014 års omsättning uppgick till 17,4 mnkr (13,1 mnkr) och
resultat blev en vinst om 1,9 mnkr (0,7 mnkr).
Resultaträkning (mnkr)

2014

2013

Intäkter

17,4

13,1

Rörelsekostnader

-4,2

-5,1

Avskrivningar

-6,9

-4,7

Rörelseresultat

6,3

3,3

Finansnetto

-4,4

-2,8

Resultat efter finansnetto

1,9

0,5

-

-

1,9

0,5

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Anläggningstillgångar

207,2

198,7

Omsättningstillgångar

18,1

5,4

225,3

204,1

Skatt
ÅRETS RESULTAT

Summa tillgångar
Eget kapital

14,2

12,1

Långfristiga skulder

165,0

176,7

Kortfristiga skulder

46,1

15,3

225,3

204,1

Summa skulder och eget kapital

Medarbetare
Under året liksom tidigare år har bolaget inte haft någon anställd personal.

Framtid
Under de närmaste åren kommer mindre ändringar och ombyggnationer genomföras, allt enligt önskemål från hyresgästen.
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Räddningstjänsten Dala Mitt
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) ska svara för räddningstjänsten i kommunerna Falun, Borlänge, Säter och Gagnef. RDM
leds av en direktion bestående av ledamöter från medlems
kommunerna. Direktionen är kommunernas gemensamma
räddningsnämnd. Fördelningen av anslaget till RDM baseras på
medlemskommunernas relativa folkmängd. Falu kommuns andel
av Räddningstjänsten Dala Mitt uppgår till 44,5 procent.

Viktiga händelser
• 2014 har präglats av de ovanligt många och stora räddningstjänstinsatserna. Den största insatsen som RDM deltog i var
skogsbranden i Västmanland.
• Under året har räddningsinsatser i Falu kommun genomförts
vid 68 bränder i byggnader, 116 bränder ej i byggnad, 108
trafikolyckor, 234 sjukvårdslarm, 236 automatlarm, fyra
drunkningstillbud samt 235 övriga larm.
• I stort sett alla planerade tillsyner enligt LSO (Lagen om
skydd mot olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och
explosiva varor) har genomförts under året.
• Samarbetet med stadsbyggnadskontoren i samtliga medlemskommuner har fortsatt utvecklats positivt.

Ekonomi
Intäkterna består framförallt av anslag från medlemskommunerna, 95,0 mnkr, för att utföra RDMs huvuduppdrag. Intäkterna
påverkas positivt av intäkter för räddningstjänst till annan
kommun.
Resultaträkning (mnkr)

2014

2013

Intäkter

117,8

105,2

Rörelsekostnader

-103,8

-103,6

Avskrivningar

-5,0

-5,0

Rörelseresultat

9,0

-3,4

Finansnetto

-0,1

-3,6

8,9

-7,0

8,9

-7,0

Resultat efter finansnetto
Skatt
ÅRETS RESULTAT

Verksamhet

Balansräkning (mnkr)

2014

2013

Med den politiska visionen som ledstjärna ska RDM, i samverkan
med medlemmarna och andra aktörer, verka för ökad säkerhet
och trygghet. Arbetet ska ses ur ett före-, under- och efterperspektiv i förhållande till en olycka. Detta arbete indelas sedan
huvudsakligen mot mål i fem av de sex huvuduppdrag staten
tilldelat kommunerna att arbeta med för att nå kraven som
ställs i LSO. Dessa huvuduppdrag prioriteras lika och beskrivs i
Q-red som olika arbetsområden. Arbetsområdena är:
• myndighetsutövning i syfte att förebygga bränder. Dessutom
ska RDM bistå andra myndigheter och förvaltningar för att
undvika olyckor och lindra konsekvenser av sådana
• att utföra tillsyn på sotningsverksamheten och genom denna
utföra brandskyddskontroller
• information, rådgivning och utbildning som stöd till den
enskilde
• att genomföra räddningsinsatser vid olyckor
• undersökning av olyckor.

Anläggningstillgångar

31,4

29,0

Omsättningstillgångar

40,8

36,6

Summa tillgångar

72,2

65,6

5,4

-3,5

42,6

40,3

Det sjätte statliga huvuduppdraget, att samordna övrigt olycksförebyggande arbete, leds av medlemmarna själva men RDM
stöttar kommunerna med kunskap.
Utöver ovanstående kan RDM utföra andra uppdrag åt medlemmarna, men även åt icke medlem. Dessa uppdrag sammanfattas under ett sjätte arbetsområde 2013:
• Uppdragsverksamhet
I uppdragsverksamheten ingår bl.a. sjukvårdsuppdrag i
formen I Väntan På Ambulans (IVPA) för Landstinget Dalarna,
Förstahjälpen-larm för kommunerna, rensning av badplatser,
service av radiomaster, service av brandposter och Räddningsgymnasiet.
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Från och med 2012-01-01 fullgör RDM även de förpliktelser som
åvilar enskild kommun inom ramen för LBE.

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

24,2

28,8

Summa skulder och eget kapital

72,2

65,6

Målavstämning
Målen för den operativa verksamheten har i stort uppnåtts.
Arbetet med att minska antalet obefogade automatlarm börjar
ge resultat. Målet att utbilda medlemskommunernas anställda
har uppfyllts för Gagnef och Säter men inte för Borlänge och
Falun.

Medarbetare
Medelantalet anställda har uppgått till 275 (278) personer,
varav tio (elva) kvinnor.

Framtid
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram för perioden 2015.

Revisorerna i Falu kommun

Till fullmäktige i Falu kommun

Revisionsberättelse för år 2014
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i de
helägda bolagen Falu Elnät AB, Falu Energi & Vatten AB, Falu Kraft AB, Falu kommuns Förvaltning AB, Falu
Stadshus AB, KopparStaden AB, KopparStaden Förvaltning AB, Västra Falun Fastighets AB, Frauenzimmer AB
och Lugnet i Falu AB även verksamheterna i dessa företag under år 2014. Vi har även i enlighet med uppdrag
granskat Falu kommuns delägda bolag, gemensamma nämnder för upphandlingssamverkan, hjälpmedelsnämnd,
alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas
redogörelse” och därtill fogade bilagor.
Det ekonomiska utfallet för 2014 uppgår till 11,1 mkr vilket är 49,4 mkr sämre än fastställd budget. Kommunens
nämnder visar i förhållande till budget ett sammantaget underskott om 42,9 mkr. 2013 var underskottet i
nämnderna 37,2 mkr och under 2012 66,3 mkr. Kommunen har under flera år haft en sammantaget för hög
kostnadsnivå i verksamheterna. Förmågan att hålla budget är avgörande för att kommunen över tiden ska kunna
leva upp till god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de verksamhetsmål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Av kommunens tre finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning har ett mål uppnåtts. Av kommunens 31 verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk
hushållning är 15 mål uppfyllda och 14 mål inte uppfyllda. Två mål har inte mätts eller sammanställts. Måluppfyllelsen är således inte förenlig med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i huvudsak upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Revisionsberättelsen är upprättad av Lars Lundh, Elisabeth Lööf, Erik Fagerström, Margaretha Helgesson,
Eric C Westgren, Sven Olof Ytterholm, Mikael Joos, Sören Norlander och Leif Bergh, av fullmäktige valda
revisorer i Falu kommun.

Falun i april 2015

Lars Lundh

Erik Fagerström

Margaretha Helgesson

Eric C Westgren

Mikael Joos

Elisabeth Lööf

Sören Norlander

Sven Olof Ytterholm

Leif Bergh
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