falun.se/

Budget 2015 och ekonomisk plan
för 2016 och 2017
Reviderad 27 november 2014
Falu kommun

falun.se/
Falu kommuns budget 2015
__________________________________________________________________________________

FÖRORD – KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ...........................................................................2
1
2
3
4
5

6
7

UTGÅNGSPUNKTER OCH GENERELLA PRIORITERINGAR .............................................................4
HÅLLBAR UTVECKLING .........................................................................................................................6
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING .......................................................................................................7
PLANERINGSPROCESSEN ..................................................................................................................... 10
VERKSAMHETSINRIKTNINGAR OCH ANSLAG................................................................................ 12
5.1
Ramväxlingar mellan verksamheters driftbudgetar ......................................................................... 14
5.2
Tidigare beslutade driftsanslag för åren 2015 och 2016 .................................................................. 14
5.3
Kommunstyrelsen ............................................................................................................................ 14
5.4
Barn- och utbildningsnämnden ........................................................................................................ 16
5.5
Socialnämnden ................................................................................................................................ 19
5.6
Omvårdnadsnämnden ...................................................................................................................... 20
5.7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ........................................................................................... 21
5.8
Myndighetsnämnden för miljö- och byggärenden ........................................................................... 23
5.9
Kultur- och fritidsnämnden.............................................................................................................. 24
5.10 Val- och demokratinämnden............................................................................................................ 26
5.11 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan .............................................................................. 26
5.12 Gemensam nämnd för prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag ......... 27
5.13 Överförmyndarverksamheten .......................................................................................................... 27
5.14 Kommunrevisionen ......................................................................................................................... 27
FALU KOMMUNS PERSONALPOLITIK ............................................................................................... 28
6.1
Attraktiv arbetsgivare ...................................................................................................................... 28
6.2
Heltid till alla ................................................................................................................................... 28
EKONOMISK ÖVERSIKT 2015-2017...................................................................................................... 29
7.1
Central finansiering ......................................................................................................................... 29
7.2
Driftramar för budget 2015 och ekonomisk plan 2016 och 2017 .................................................... 30
7.3
Investeringar 2015-2019 .................................................................................................................. 30
7.4
Resultaträkning 2015-2017.............................................................................................................. 32
7.5
Avstämning mot balanskrav ............................................................................................................ 32
7.6
Balansräkning 2015-2017 ................................................................................................................ 33
7.7
Kassaflödesanalys 2015-2017 ......................................................................................................... 33
OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................ 34
A.1 Befolkning, sysselsättning, arbetsmarknadsläget och bostadsmarknaden ....................................... 34
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................ 34
B.1 Den makroekonomiska utvecklingen............................................................................................... 34
B.2 Utveckling av Falu kommuns ekonomi ........................................................................................... 35
PERSONALEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................... 37
C.1 Anställningstal ................................................................................................................................. 37
C.2 Tidsredovisning ............................................................................................................................... 37
C.3 Åldersfördelning .............................................................................................................................. 38
C.4 Pensionsavgångar ............................................................................................................................ 38
C.5 Löneöversyn .................................................................................................................................... 38
C.6 Sjukfrånvaro .................................................................................................................................... 38
SAMMANDRAG AV BESLUTSSATSER FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER ....................................... 40
D.1 Förslag till beslut ............................................................................................................................. 40
D.2 Drift- och investeringsramar ............................................................................................................ 40

Förhandlad enligt MBL 21 maj och 17 november 2014
Kommunstyrelsens sammanträden 3 juni och 18 november 2014
Kommunfullmäktiges sammanträden 12 juni och 27 november 2014

1

falun.se/
Falu kommuns budget 2015
__________________________________________________________________________________

Förord – Kommunstyrelsens ordförande
Vi falubor kan vara väldigt stolta över kommunens olika verksamheter. Samtidigt skapar långsam
konjunkturåterhämtning, tuffare samhällsklimat och behov av att klara konkurrensen från omvärlden
stora utmaningar för Falun. I samsyn mellan alla partier i kommunen har det uttalats att barn och unga
är den mest prioriterade gruppen.
Den budget som nu beslutas är den första i den här mandatperioden. Under den korta tid som har stått
till förfogande sedan höstens val har den nya majoriteten huvudsakligen inriktat sig på att lägga en så
stabil ekonomisk grund som möjligt för den budgetperiod som vi nu står inför. Detta har varit en
ledstjärna i revideringen av den budget som antogs av kommunfullmäktige i juni.
Den viktigaste uppgiften har varit att sätta in kraftfulla åtgärder som långsiktigt medverkar till att
trygga välfärden och skapa förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen. Detta är i linje med
den vision som har antagits under året i brett samförstånd.
Från flerårsplanen 2015-16 finns utpekade förändringar som ligger kvar. Exempel på dessa tillskott är
inom barn- och utbildningsnämnden till centrum för flerspråkighet, grundskola, förskola och en andra
familjecentral. Inom socialnämnden är det fortsatt ökade insatser för barn och deras familjer och resurser
till nya gruppbostäder. Omvårdnad har sedan tidigare fått ökade resurser till hemtjänst och boenden samt
viss ökad bemanning i demensvård. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i flerårsplanen fått resurser
till drift av nya resecentrum, bedömd kompensation för ökade kollektivtrafikkostnader och satsningen
Falu cykelkommun. Budget för 2015 har ett resultat på 62,9 miljoner kronor och en reserv för oförutsedda
utgifter på 21 miljoner. Fortfarande finns en risk att den reserven delvis kan behöva ianspråktas för
kostnader för kollektivtrafiken, där kostnadsläget fortfarande är oklart. För kommande år ligger både
budgeterat resultat och reserven på en högre nivå.
Nytt i budget 2015 och flerårsplan 2016-17 är bland annat:
• Vi permanentar tillskottet till förskolan (som beslutades i februari) och ökar det ytterligare. Då ska

också personalkläder i förskolan och handledarresurs för projektet ReDoo inrymmas.

• Vi gör en riktad satsning mot yrkesprogrammen. Det gäller omvårdnads-, fordons- och livs- &
•

•

•
•
•
•

restaurangprogrammet.
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen fortsätter vi att förstärka för att få fler i
jobb och utbildning. I den här budgeten är arbetsmarknadsinsatserna tillsammans med
Migrationscenter, 40 nya resursjobb, supported employment och en fortsättning för Arenan
Academy utpekade.
Socialnämnden får i uppdrag att anställa 5-10 extra socialsekreterare t o m 2016-03-31, att
finansieringen (utöver mindre resurstillskott) sker via ramen för försörjningsstöd och att
uppföljning av försörjningsstödets utveckling och effekt av insatsen ska redovisas till
kommunstyrelsen. De nya socialsekreterarna ska tillsammans med personal från AIK utgöra en
vuxensluss där möjligheten till försörjningsstöd ska kombineras med erbjudande om olika
alternativ för sysselsättning.
Ytterligare resurstillskott ges till LSS för att klara finansieringen av 2 nya gruppbostäder och 1 ny
servicebostad per år.
Ytterligare resurstillskott ges till omvårdandsnämnden, framförallt för hemtjänst. Ytterligare
behovsökning hanteras inför 2016. Efter det görs nya bedömningar i kommande budgetar.
Medel avsätts för att stärka arbetet med olika arbetstids- och organisationsmodeller.
För att underlätta ett ökat bostadsbyggande ökas planberedskapen genom ett resurstillskott till
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar både om fördjupade översiktsplaner och
fler detaljplaner.
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• Resurstillskott ges till kultur- och fritidsnämnden för att kunna betala en hyra för Lugnet som

säkerställer en långsiktigt hållbar underhållsnivå.

• Förstärkningar görs också av Räddningstjänsten Dala Mitts budget och pengar tillförs för ett nytt

avvikelsehanteringssystem. Ytterligare förändringar återfinns förstås i det kompletta förslaget.
• Medel till vägföreningarnas drift stärks.

Vi ska stå för en tydlig ledning av kommunens verksamhet där vi kombinerar god ekonomisk
hushållning med stort delegerat ansvar. Budgetar ska hållas och ekonomiska nyckeltal ska ses som ett
viktigt stöd för att identifiera områden där åtgärder kan behövas och också bromsa kommunens
kostnadsutveckling. Investeringsplaner ska föregås av välgrundade analyser och ställningstaganden till
vilka investeringsnivåer som är realiserbara. Ansvarstagande utifrån en helhetssyn på kommunens
utmaningar ska i ännu högre grad ersätta stuprörstänkande.

Susanne Norberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
susanne.norberg@falun.se
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1

UTGÅNGSPUNKTER OCH GENERELLA PRIORITERINGAR

Budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017 har arbetats fram utifrån följande utgångspunkter och
generella prioriteringar:
1)

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 fastställdes den 12 juni 2014. I och med valet 14
september förändrades Falu kommuns politiska ledning. Den nya politiska ledningen - Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet - lämnar härmed ett reviderat förslag till budget för
2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017.

2)

Det långsiktiga resultatmålet som motsvarar en resultatnivå på två procent av skatter och bidrag
bedöms kunna uppfyllas under planperioden. Resultatnivån som föreslås ligger i den nivå som utifrån ett finansiellt perspektiv utgör en god ekonomisk hushållning.
Detta budgetförslag innehåller riktade satsningar och förstärkta drifttillskott. För att klara att hålla
Falu kommuns ekonomi i balans krävs en fortsatt kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare med
fokus på effektivisering och kostnadsminskningar i vårt tjänsteutbud. Det nyinrättade Kommunstyrelsens ledningsutskott kommer att ha som uppgift att löpande under året följa upp verksamheternas ekonomi.

3)

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill i denna budget åter betona vikten av att
samtliga nämnder verkar för att uppnå en ökad produktivitet. Falu kommun omsätter drygt 3,6
miljarder kronor varvid en betydande potential för ökad produktivitet bör finnas. Ett led i detta
arbete är att nämnderna identifierar och genomför åtgärder som innebär minskade kostnader för
stödverksamheter och ökar resurserna i kärnverksamheten. En viktig del i detta är att minska sjuktalen hos kommunens personal.

4)

För budgetåret 2013 fastställdes skattesatsen 22,54 kr, då kommunerna i Dalarna tog över hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (hemsjukvården) från landstinget Dalarna. Denna skattesats behålls även för år 2015 och planeras att kvarstå för 2016-2017.

5)

Den i juni beslutade reserven för oförutsedda händelser (tidigare kallad central buffert) ökas med
9 mnkr till 21mnkr och ytterligare 4 mnkr 2016 och 2017 till totalt 24 mnkr.

6)

För samtliga nämnder tillämpas en prissättning av tjänsterna som bygger på 2014 års budgeterade
prisnivå, med en generell uppräkning 2015 med 0,75 procent (i vårbudgeten 1,0 procent), 1,5 procent vartdera året 2016 och 2017. Omvärldens kostnadsutveckling (KPI) bedöms stiga från en
mycket låg nivå, -0,2 procent 2014, till runt 0,4-2,3 procent årligen under 2015-2017. Detta medför att rationaliseringar måste genomföras för samtliga tjänster. Om dessa rationaliseringar inte
klaras kommer det att resultera i kvalitetssänkningar för tjänsterna.

7)

Konjunkturen stärks, men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot
målet 2 procent bedömer Riksbanken att penningpolitiken bör vara fortsatt expansiv, därför har
Riksbanken i oktober beslutat sänka reporäntan till noll procent. Reporäntan bedöms behöva vara
kvar på denna mycket låga nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 bedöms
det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan.

8)

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna föreslår regeringen sammantaget vara oförändrade 31,42
procent år 2015. Men däremot föreslår den nya regeringen att nedsättningen av arbetsgivaravgiften för anställda som inte har fyllt 26 år vid årets ingång tas bort i två steg, med en början 2015.
Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att kommunerna ska kompenseras för höjda arbetsgivaravgifter för unga via det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
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9)

Priser för internt levererade tjänster som tillhandahålls ska vara på 2014 års prisnivå med maximal höjning med 0,75 procent 2015, 1,5 procent 2016 och 1,5 procent 2017. Denna regel syftar
till att säkerställa att ingen övervältring av besparingskrav sker till den köpande enheten.

10) Den årliga investeringsramen under planperioden har begränsats till totalt 226 mnkr 2015, 197,4
mnkr 2016 och 220,5 mnkr 2017. Under planperioden ingår i denna ram investeringar i bl a skolor med totalt 182,2 mnkr, vård- och omsorgsboenden med totalt 150,5 mnkr och fortsatt arbete
med det nya resecentrumet (Södra centrum) för 116 mnkr. Investeringar i fastigheter vid Lugnets
fritidsanläggning görs utöver nämnda investeringsram i Lugnet i Falun AB:s regi och täcks genom höjd hyra mot främst kultur- och fritidsnämnden.
Den internt satta räntan (5,0 procent) ska ses som ett uttryck för ett långsiktigt pris på kapital där
prisnivån indikerar att tillgången på investeringskapital är begränsat.
Samtliga investeringsprojekt över 2 mnkr kräver kommunstyrelsens igångsättningstillstånd.
11) Kommunens lokaler ska anpassas till de förändringar som sker i verksamheten. Genom att mer
dynamiskt nyttja de förutsättningar som finns i gällande hyresavtal kan verksamheten förändra sin
lokalanvändning. Effektivisering ska drivas tillsammans med kommunfastigheter som ska visa på
vilka förutsättningar som är möjliga. Kommunfastigheter har att särskilt fokusera på åtgärder som
sänker driftkostnaderna i fastigheterna. Denna kostnadsreduktion ska främst styras över till underhåll.
Kommunfastigheter har sedan 2014 ett särskilt uppdrag att minska och effektivisera kommunens
totala lokalbehov.
12) Kommunfullmäktige beslutade 10 april i år om en ny förvaltningsstruktur anpassad till den tidigare beslutade nya politiska organisationen. Den nya organisationen kommer att gälla fr.o.m. 1
januari 2015. Arbetet med anpassningar av processer, verksamhetsgränser och bemanning i enlighet med den nya organisationsstrukturen pågår. Den nya organisationen har inarbetats i verksamhetsplaner, budget 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017 och presenteras enligt den i detta
dokument.
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2

HÅLLBAR UTVECKLING

Falu kommuns vision ”Ett större Falun” kräver att vi tar hänsyn till de ekonomiska, ekologiska
och sociala dimensionerna av hållbar utveckling när vi fattar beslut. Då kan vi skapa möjlighet
för kommande generationer att leva ett gott liv.
För att nå visionen och vårt övergripande mål ”Hållbar utveckling” har vi tre strategiska styrdokument: Ett tillväxtprogram för den ekonomiska dimensionen, ett miljöprogram för den ekologiska dimensionen och ett folkhälsoprogram för den sociala dimensionen. Tillsammans kan man säga att dessa
tre är hållbar utveckling. Programmen ska hjälpa oss att nå hållbarhet i vårt arbete.
Verksamhetsplanering och budget
Allting som görs inom Falu kommun ska bidra till ett hållbart samhälle. I budgetplaneringen ska alla
förvaltningar beskriva hur man bidrar till en hållbar utveckling i Falu kommun. Där ska framgå vilka
åtgärder som planeras. Förvaltningarnas förslag beslutas av respektive nämnd eller styrelse. Samarbete
mellan olika förvaltningar och med andra aktörer är en viktig framgångsfaktor. Som stöd för verksamhetsplaneringen inom respektive förvaltning finns hållbarhetsstrategerna som tillgänglig gemensam
resurs.
Uppföljning
Uppföljning av de åtgärder som förvaltningar, nämnder och styrelser har genomfört för hållbar utveckling sker genom ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommuner och landsting skall i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Dessa mål ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsmässigt
perspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om i vilken utsträckning målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vidare ska revisorerna bedöma om resultaten
i årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin
under perioden.
I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att varje
generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär att ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange
en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.

Falu Kommuns finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
Mål för nyckeltalen
Budget 2015
Plan 2016
Plan 2017
Resultatet ska överstiga 2 % av skatteintäkter62,9 mnkr
96,1 mnkr
165,2 mnkr
na (enligt balanskravet)
2,0 %
3,0 %
4,9 %
Soliditeten (eget kapital i % av totala till41,4 %
43,9 %
47,9 %
gångar) skall överstiga 55 %
Investeringarna skall vara helt finansierade
75 %
102 %
129 %
med eget kapital (100 %)
De budgeterade resultaten för perioden 2015-2017 bedöms hålla sig inom god ekonomisk hushållnings
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet självfinansiering av investeringar till 100 procent bedöms vara möjligt att nå åren 2016 och 2017. Men soliditeten (exklusive
pensionsförpliktelser före 1998) bedöms inte klara målet, utan stannar runt 41-48 procent.
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan det uppdrag nämnden
har, de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar
en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning. Målen för god ekonomisk hushållning är operativa och skall vara uppfyllda inom planperioden.
Den politiska ledningen har valt att lyfta fram följande mål för god ekonomisk hushållning i verksamheterna.

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

Mått
Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid
Den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar)
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Nämnd
Kommunen totalt
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

Mått

Mål

Timanställdas tid i relation till total tid

< 5 procent

Mark- och planberedskap enligt ÖP Falun Borlänge
Ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökning
Återkoppling och möte inom Företagslots

Möjlighet till byggrätter för
250 bostäder per år
Förbättra placeringen från
nuvarande rankingplats 200
Återkoppling inom 24 tim och
möte inom 2 veckor
Förskolebarns utveckling enligt läroplanens mål Andelen barn ska öka jämfört
med föregående år

Barn- och utbildningsnämnden

Elevers meritvärde i årskurs 9
(meritvärde = summan av de 16 bästa betygen i
elevens slutbetyg)
Elevers behörighet till gymnasieskolans
program

Genomsnittligt meritvärde ska
förbättras jämfört med
föregående år
Andelen elever ska öka
jämfört med föregående år

Barn- och utbildningsnämnden

Elevers behörighet till gymnasieskolans
yrkesinriktade program

Samtliga elever

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Den genomsnittliga
betygspoängen ska förbättras
jämfört med föregående år
Ungdomar som arbetar eller studerar två år efter Andelen ska öka jämfört med
slutförd gymnasieutbildning
föregående år

Barn- och utbildningsnämnden

Elever i gymnasieskolan som uppnått examen
efter 4 år

Andelen elever ska öka
jämfört med föregående år

Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden (Bygg)
Myndighetsnämnden (Bygg)
Myndighetsnämnden (Miljö)
Myndighetsnämnden (Miljö)

Elever i gymnasieskolan som når
högskolebehörighet

Andelen elever ska öka
jämfört med föregående år

Andelen kunder som är nöjda med de tjänster
som levereras
Handläggningstid för bygglov (villa)

Förbättra rankingplats i SKL:s
nöjd-kundenkät
7 veckor (i genomsnitt)

Andelen överklagade ärenden med formella fel

< 0,5 procent

Myndighetsnämnden (Miljö)

Andel utförda tillsynstimmar i relation till beho- ≥ 90 procent
vet

Myndighetsnämnden (Miljö)

Andelen A-klassade livsmedelsverksamheter
ska öka

>14 procent

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden

Kostnad per inledd utredning/uppföljning

< 2 500 kr

Nettokostnaden för en utförd hemtjänsttimme

< 465 kr

Barn- och utbildningsnämnden

Elevers betygspoäng efter slutförd gymnasieutbildning

Hela tillsyns/kontrollområdets kostnadstäckning ≥ 50 procent
Kostnadstäckning för regelbunden tillsynsverksamhet (årsavgift)
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Nämnd

Mått

Mål

Omvårdnadsnämnden

Nettokostnaden för en plats i vård- och omsorgsboende

< 1 706 kr/dygn

Omvårdnadsnämnden

Beläggningsgraden inom vård och omsorgsboende

> 98 procent

Medarbetarnas tid hos kund inom hemtjänst

> 66 procent av den arbetade
tiden

Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg

≤ 0 kr i avvikelse mot standardkostnad i utjämningssystemet
> 64 procent

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Socialnämnden

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ska öka.

< 26 744 vårddygn

Socialnämnden

Antal vårddygn för familjehemsplacerade barn
och ungdomar
Antal vårddygn för HVB-placerade vuxna (jml
SoL)

Socialnämnden

Andelen unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt
bistånd

< 11 procent

Antal dödsfall och allvarligt skadade inom det
kommunala vägnätet

0

Socialnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

< 5 916 vårddygn

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
Kultur- och fritids- (högsäsong sept-apr)
nämnden

90 procent

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
Kultur- och fritids- (lågsäsong maj-aug)
nämnden

40 procent

Kultur- och fritidsnämnden

Nyttjandegrad i övriga idrottshallar

Kultur- och fritids- Antal barnbokslån (0-14 år)
nämnden
Kultur- och fritids- Antal besökare hos Faluns bibliotek
nämnden
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4

PLANERINGSPROCESSEN

•

I början på november, drygt ett år före budgetåret fastställs en tidsplan över möten och avstämningstillfällen för perioden januari – november. Riktlinjer dras upp för hur det kommande
budgetmaterialet bör utformas.

•

I januari diskuterar ledningsgruppen budgetförutsättningar och disposition för den kommande
budgetdagen i februari.

•

Under februari har ekonomikontoret tillsammans med förvaltningsledningarna ett förberedande möte med politikerna för att redovisa kända förutsättningar såsom omvärldsfaktorer,
konjunkturbedömningar, kommunens helhetsekonomi, uppföljning av föregående år mm.

•

Under första delen av april genomförs särskilda budgetdialoger som i första hand innebär en
fokusering på framtida verksamhet. Sammantaget syftar budgetdialogerna till att skapa ett underlag för den politiska prioritering av verksamheten under kommande år där huvuduppgiften
är dels att hitta en effektiv fördelning av de finansiella resurserna dels att få en styrning av
verksamheten fokuserad på kvalitet från ett brukarperspektiv.

•

Efter att dialoger genomförts vidtar arbetet med att utforma kommande års budget inklusive
ekonomisk plan för de två efterföljande åren. I de fall den politiska majoriteten behöver fördjupa sig i någon fråga så kallas nämnden särskilt till möte. Information skall också ske till
förvaltningschefsgruppen hur arbetet fortskrider. Efter MBL-förhandling läggs förslag till
budget fram vid kommunstyrelsens sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget
fattas av kommunfullmäktige under dess sista möte före sommaren. Vid valår beslutas om en
preliminär budget i juni och som sedan slutligt fastställs i november.
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•

Från i början av juni fram till slutet av september pågår styrelses och nämnders planeringsarbete med att upprätta verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande år anpassade till
av kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och prioriteringar. Styrelse och
nämnder redovisar sina verksamhetsplaner till kommunstyrelsens ledningsutskott (KSL) under
september månad. I verksamhetsplanen skall särskilt redovisas mål för de olika perspektiv
som Falu Kommun har att jobba med, vad som är god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv samt kvalitetsdeklarationer som visar vad brukarna av nämndernas tjänster har
att förvänta sig.

•

Under oktober samlas kommunstyrelsens ledningsutskott i de fall det bedöms nödvändigt med
ytterligare beredning av någon styrelse och nämnds verksamhetsplan. Kallelse till denna beredning sker i särskild ordning.

•

I slutet av november kan kommunens budget omprövas. En omprövning ska endast göras i
undantagsfall. Motiv till en sådan omprövning är förändringar till följd av att yttre faktorer,
som t ex förändrat skatteunderlag, ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar
som påverkar kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. Under valår fastställer
och beslutar kommunfullmäktige skattesats senast i oktober och definitiv budget i slutet av
november.

11

falun.se/
Falu kommuns budget 2015
__________________________________________________________________________________

5

VERKSAMHETSINRIKTNINGAR OCH ANSLAG

De demografiskt betingade behoven ökar nu kraftigt i kommunerna. Från att ha ökat med i genomsnitt
0,5 procent under de senaste tio åren ökar behoven med drygt 1 procent per år under 2013-2017. De
största förändringarna är fler barn i grundskola och förskola samt fler äldre. Detta ställer stora krav på
anpassning och effektivisering i verksamheterna och kontinuerlig översyn av kommunens tjänsteutbud.
Mot bakgrund av detta måste varje verksamhet målinriktat sträva till att anpassa sin verksamhet till de
anslag som beslutats. Några nämnder som visar på stora volymökningar har så långt det varit möjligt
fått sina budgetramar justerade. För att säkerställa verksamhetens effektivitets- och kvalitetsnivåer
måste ett ständigt arbete bedrivas med att öka produktiviteten. Utifrån det faktum att ekonomin utgör
en restriktion för verksamhetens omfattning och att Falu kommun har att konsolidera sin ekonomi de
närmaste åren för att kunna finansiera ökade framtida pensionskostnader, stora investeringar, hantera
kostnadsutvecklingen och oförutsedda händelser, måste en stor del av det ekonomiska reformutrymmet skapas inne i organisationen. Ansträngningar måste därför ständigt göras för att effektivisera såväl
bas- som stödverksamheter i kommunen (med stödverksamheter avses sådant som t.ex. fastighetsförvaltning, EA-, IT- och PA-administration, transporter, kostproduktion). Inför 2015 organiserar kommunstyrelsen om sitt arbete för att ha ökat fokus på ekonomistyrning.
I ramarna för 2015 finns en reviderad generell uppräkning i förhållande till 2014 med 0,75 procent
vilket i sig ställer stora krav på effektiviseringar och rationaliseringar så att verksamheten kan bedrivas
inom de ramar som anvisas.
Motsvarande generella uppräkningar för 2016 är 1,5 procent och för 2017 1,5 procent. Detta visar på
ett fortsatt stort behov av rationaliseringsåtgärder under hela planperioden.
Den politiska ledningens prioriteringar
Verksamhetsperspektiv
Kommunen ska vara en öppen och generös arbetsgivare där all personal engageras både i
verksamhetsplanering och ekonomi. För att Falu kommun ska kunna erbjuda bra service, utbildning
och vård måste de anställda känna sig motiverade, få stöd och vidareutbildning. De som arbetar direkt
i verksamheten vet ofta bäst vilka insatser som är mest ändamålsenliga. Om detta kopplas till
resultatansvar kan ökad delaktighet nås. Lika viktigt är att vi kan klara nyrekrytering, genom att vara
en attraktiv arbetsgivare.
•
•
•
•

•
•

Heltid med sammanhållen arbetstid ska vara en rättighet.
Timanställdas tid i procent av totalt arbetad tid ska 2015 vara max 5 procent (2012 var andelen 11
procent).
Den korta sjukfrånvaron ska under 2015 minska med minst 0,5 procentenheter och den långa
sjukfrånvaron samtidigt minska med minst 1,5 procentenheter, vilket motsvarar minskade
sjuklönekostnader med ca 10 mnkr för 2015.
Vi vill fortsätta satsningen på delaktighet och kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna. En
särskild inriktning på detta bör vara att varje enhet får ansvar för så många kostnader som möjligt.
Vi vill skapa möjligheter till mera långtgående delegation av ansvar och befogenheter i
organisationen. Intraprenadlösningar kan vara ett sätt att förstärka enheters egna ansvar och
möjligheter där varje förvaltning inom sig ska kunna påverka fördelningen av uppnådda resultat.
Kommunen ska där det finns goda skäl att använda andra driftsformer. Det kan utöver kommunal
drift handla om kooperativa eller privata lösningar, alternativt i form av sociala företag.
Arbetet med att vår organisation ska bli ännu mer öppet och arbetssättet ”ett kommunikativt
Falun” ska fortsätta och utvecklas. Det här hänger också samman med arbetet i Falu
Demokratikommun.
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•

•
•

Vi ska ha särskilt fokus på att inventera och utveckla möjliga samverkansfördelar i
kommunkoncernen och regionen: att kommunen och dess bolag samverkar om eller samnyttjar
gemensamma resurser och/eller att kommunens förvaltningar undersöker motsvarande lösningar
med framförallt kommunerna i Falun-Borlängeregionen.
Under 2015 ska kommunens larm- och bevakningstjänster samordnas under en enhet.
Kommunorganisationen måste fortsätta att ha fokus på att utveckla mer rationella lösningar. Det
kräver att alla anställda engageras.

Samhälls- och planeringsperspektiv
Falu kommun står inför stora utmaningar, men också stora möjligheter. Investeringar ska både klara
grundbehov och ge utvecklingsmöjligheter. Med långsiktighet och samverkan med andra
organisationer i och utanför kommunen ska vi bygga ett hållbart Falun.















Implementeringen av visionen ”Ett Större Falun” har påbörjats under 2014. Ett av de prioriterade
insatsområdena under 2015 är att Falu kommun ska vara ”enkel att samarbeta med”, för ökad och
bättre service och bemötande till medborgare, företag och andra organisationer.
Falun ska än mer prioritera näringslivsarbetet med målet att uppfattas som en kommun där det är
enkelt, uppskattat och roligt att driva företag. Verksamheten skall omfatta hela Falun.
Kommunens mål 2015-18 är att det i Falu kommun ska byggas 200 nya bostäder per år varav 100
av dessa bör vara hyresrätter.
Kopparstaden har huvudansvaret för att nå målet om 100 nya hyresrätter per år. I minst två orter
utanför staden ska bolaget under mandatperioden starta nya bostadsprojekt.
För att underlätta en ökad bostadproduktion ska planberedskapen höjas, både genom att fler
färdiga planer finns klara i olika områden men också genom framtagande av fördjupade
översiktsplaner för Falu tätort och Faluns landsbygd (tillsammans med ny serviceplan).
Vi vill uppmuntra insatser som kan öka medvetenheten om vikten av ett hållbart samhälle och
skapa konkreta förbättringar. Exempelvis byggandet av en kretsloppspark i Falu Energi & Vattens
regi, fortsatt främjande av hållbart och energieffektivt byggande samt att Falun ska påbörja
arbetet för att certifieras som en Fairtrade City.
All planering ska utgå ifrån en fossilfri fordonsflotta 2030.
Centrums utveckling och arbetet med Falun som Dalarnas stadskärna ska vara ett prioriterat
område för förvaltningar och bolag.
Tillsyn, skötsel och hantering av de vattenregleringsanordningar som olika delar i
kommunkoncern har ansvaret för ska i huvudsak samordnas inom Falu Energi & Vatten.
Lugnet i Falun AB ska, utöver att färdigställa nödvändiga renoveringar som t ex ishallen,
fokusera mer på bolagets utvecklingsuppdrag. Målet är fler nya och kompletterande verksamheter
med andra huvudmän än kommunen.
Varje förvaltnings- och kommunstyrelsechef ska göra minst 2 företagsbesök per år. Detta för att
öka förståelsen för och dialogen med företag och det lokala näringslivet.
Vi vill fortsätta att rikta en tydlig uppmaning till samtliga kommunala verksamheter att
möjliggöra så att fler praktikplatser kan skapas i kommunens förvaltningar och bolag
Utifrån att ny mark för verksamheter och företag planläggs och iordningställs samt ny strategi för
etableringar ska arbetet för att locka nya företag och verksamheter intensifieras.

Serviceperspektiv (FM-tjänster – lokaler, IT, städ och kost)
Utveckling av ytor för kommunens verksamheter och effektiva och effektiva, kundanpassade servicetjänster är vid sidan om personalen en av de mest strategiska frågorna. Det är bl.a. därför som kommunstyrelsen inrättat ett särskilt utskott för dessa frågor.

•
•
•

Leverera FM-tjänster som ett funktionellt paket.
Etablera en gemensam organisationskultur med fokus på att säkerställa leverans till
”kundens kund”(medborgare/elever/brukare med flera).
Etablera en gemensam helpdesk med tillhörande stödsystem och administration för att
säkra ökad kundservicegrad och minskade ledtider.
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•

Under året utreda om det är lämpligt att koppla säkerhet/beredskap, trygghetscentral,
administration av t ex poolbilar och andra sidofunktioner som en utökad funktion på den
nyetablerade helpdesken.

•

Kommunen arbetar med femåriga planer för investeringar. Det förutsätter en långsiktig planering
i alla nämnder, framförallt för lokaler.
För att uppnå kommunens energisparmål ska energieffektiviseringar alltid ingå i investeringarna
liksom Faluns träbyggnadsstrategi.
Fortsätta stimulera förvaltningarna att lämna onödiga ytor genom den lokalpool för uppsagda
lokaler som har bildats och kortare uppsägningstid.
Den politiska majoriteten vill öka ambitionerna med att avyttra fastigheter som inte behöver ägas
av kommunen för att långsiktigt lösa kommunens välfärds och serviceuppdrag.
Det tidigare fastlagda målet att minska kommunens lokalinnehav inklusive inhyrda ytor med
cirka 1 procent per år ligger fast. Detta ska genomföras genom att anpassa ytorna i ny- och
ombyggda lokaler till modern standard.

•
•
•
•

5.1 Ramväxlingar mellan verksamheters driftbudgetar
I budgetförslaget inför 2015 har några beslut resulterat i ramväxlingar mellan förvaltningar och kommunstyrelsekontor.
•
•
5.2

Särskilda lönepolitiska medel för 2014, utfördelade även på åren 2015-2017 på berörda förvaltningar, 900 tkr.
Bevakningsrelaterade tjänster ramväxlade med berörda enheter och förvaltningar, 2 364 tkr.
Tidigare beslutade driftsanslag för åren 2015 och 2016

Under tidigare års budgetprocess har beslut redan fattats om tillskott till olika satsningar i kommunen
som påverkar åren 2015 och 2016. Dessa anslag är presenterade i tidigare års budgetar, men har sammanställts i tabellform i detta dokument under respektive nämnds avsnitt 5.3 - 5.9.
5.3

Kommunstyrelsen
Enhet

Ledn förv /Pkt
Ledn förv/Pkt
Ledn förv/Pkt
AIK
AIK
AIK
Beslutorgan
Beslutorgan
Beslutorgan
Beslutorgan
Beslutorgan
Ej förv ank

Se 5.1

Tidigare beviljade tillskott för åren (tkr)

Lönepolitiska satsningar

2015

2016

500

Heltidsprojektet avslutas 2015 men har avvecklingskostnader under 2016

Projekt ”Reducering av sjukfrånvaron” avslutas 2015
Socialt företag: Handledarresurs o hyreskompensation
Anslag minskas till vuxenstudieplatser o ungdomsplatser
Anslag minskas för olika arbetslöshetsprojekt
Tillfälligt anslag för 2014 års val upphör
Arvoden till politiska ersättare ett år efter nyval
Anslag till Demokratiutveckling/-centrum inkl ungdomssamordnare
Tillfälligt anslag till Demokratiutveckling 2014
Tillfälligt anslag till Evenemangsrådet 2013 och 2014
Div stöd o bidrag i ”Ej förvaltn anknuten verks”

-100
-1 000
-1 000
-1 100
300
300
-200
-400
621

-500
-600
-300
-1 000
-300

697

Kommundirektören
Kommundirektören svarar för införandet av system för hantering av avvikelser, brister och förbättringsförslag i kommunens olika verksamheter. Projektet tillförs 1 000 tkr för två år med början 2015.
Just nu pågår en förstudie angående kundcenter som syftar till att förenkla för medborgarna att få kontakt med kommunen genom att skapa ”en väg in”. Det är väsentligt att arbetet kommer vidare när för-
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studien är klar men inledningsvis sker detta utan ytterligare resurstillskott och hanteras inom befintliga
ramar.
Ledningsförvaltningen/Stadskansliet
Projekt Svärdsjö vattendrag, i syfte att förbättra vattenflödet har en bedömd totalbudget runt 16 900 tkr
och kommer att pågå i flera år. Falu kommuns del – efter möjligt statsbidrag – beräknas bli 6 900 tkr.
Projektet tillförs under perioden 2 650 tkr 2015 och 2016 för att reduceras med 150 tkr 2017.
En samordning och effektivisering av administrationen runt bevakningsrelaterade tjänster ska ske under 2015 och finansieras genom ramväxling med berörda förvaltningar.
Ledningsförvaltningen/Personalkontoret
Heltidsprojektet (personalpolitiska åtgärder) fortsätter och har tidigare fått 1 000 tkr i utökad driftsram
för detta. Projektet avslutas under 2016, då minskas driftsramen (sedan tidigare beslutat) med 500 tkr
och slutligen 500 tkr 2017.
Revidering i november 2014
Inom personalkontorets ram skapas en pott på 3 100 tkr åren 2015 och 2016 som ska användas för
insatser/försök i syfte att minska sjukfrånvaron. Det kan handla om olika arbetstidsmodeller, arbetsorganisationer eller andra insatser.
Serviceförvaltningen/IT
Under 2015 skall ett pilotprojekt genomföras av ny skolportallösning i någon del av barn- och utbildningsförvaltningen. Projektet ska ske i samarbete mellan serviceförvaltningen (IT) och barn- och utbildningsförvaltningen och finansieras genom omprioriteringar inom befintliga ramar. Den långsiktiga
målsättningen är att ha en modern skolportallösning som stödjer skolans pedagogiska utveckling.
Skolportalen kan påverka kommunens övriga IT-plattform.
Serviceförvaltningen/Kommunfastigheter
En viktig del i kommunfastigheter har uppdraget att säkerställa att tomma lokaler antingen nyttjas av
flera verksamheter eller att avveckla lokaler som bedöms inte kunna användas i framtida kommunal
verksamhet. Kommunfastigheter visar på behov av ökat investeringsbehov och underhållsinsatser vilket är att hänföras till stora utbyggnader under 1960- och 1970-talet.
Kommunfastigheter har ett specifikt uppdrag att tillsammans med förvaltningarna minska kommunens
totala lokalbehov med 1 procent årligen (ca 3 000 m2 per år) och samtidigt effektivisera omställningen
av vakanta verksamhetslokaler.
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
AIK fortsätter att förstärka för att få fler i jobb och utbildning. I den här budgeten får arbetsmarknadsinsatserna tillsammans med Migrationscenter tillskott fr.o.m. 2015 med 1 300 tkr, 40 nya resursjobb
får tillskott fr.o.m. 2016 med 1 300 tkr, ”supported employment” får tillskott fr.o.m. 2015 med 1 500
tkr och bl.a. en fortsättning för Arenan Academy som får tillskott fr.o.m. 2015 med 2 000 tkr.
Redan 2015 får AIK nyttja 1 300 tkr från kommunstyrelsens medel för framtidsprojekt för skapande
av resursjobb.
Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Bidrag och stöd
Inom verksamheten för ej förvaltningsanknuten verksamhet anslås och administreras i huvudsak verksamhetsbidrag, avgifter och andra ersättningar till länskulturinstitutioner, kommunalförbund samt organisationer och föreningar som bedöms ha stor betydelse för Falu kommuns utveckling.
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt anslås en förstärkning med 2 000 tkr fr.o.m. 2015
och ytterligare 1 000 tkr 2017. Övriga organisationer och föreningar inom ej förvaltningsanknuten
verksamhet anslås en uppräkning med 325 tkr 2015, 232 tkr 2016 och 963 tkr 2017.
Sammantaget anslås 78 087 tkr 2015 till ej förvaltningsanknuten verksamhet.
Revidering november 2014
Organisationer och föreningar inom ej förvaltningsanknuten verksamhet anslås ytterligare uppräkning med 38 tkr till totalt 78 125 tkr 2015, 125 tkr till totalt 79 141 tkr 2016 och 207 tkr till totalt
81 186 tkr 2017.
Beslutsorgan
Beslutsorgans driftram utökas med 1 000 tkr 2016 och ytterligare 1 000 tkr 2017 för att kunna öka
VA-utbyggnadstakten i s.k. saneringsområden, där en särtaxa med viss skattefinansiering tillämpas.
Avsättningar – reserv för oförutsedda händelser
Med hänsyn till de stora osäkerheter som finns inför framtiden finns ett behov av att avsätta särskilda
medel att användas för att klara de utmaningar vi står inför. Dessa medel ska användas för att framför
allt skapa en beredskap för skatteintäktsminskningar och korrigera anslagen under löpande verksamhetsår för bl.a. oförutsedda volymökningar. En reserv för oförutsedda händelser finns därför upptagen
med 12 000 tkr 2015, 20 000 tkr 2016 och 2017.
Revidering november 2014
• Med anledning av ändrad politisk nämnd- och utskottsorganisation samt ändrade arvodesregler
för politiker fr.o.m. januari 2015 tillförs beslutsorgan 1 500 tkr 2015 och ytterligare 1 500 tkr
fr.o.m. 2016, totalt 3 000 tkr.
• Reserven för oförutsedda händelser tillförs 9 000 tkr 2015 och 4 000 tkr 2016 och 2017. Detta
gör att reserven totalt landar på 21 000 tkr 2015 och totalt 24 000 tkr både 2016 och 2017.

Kommunstyrelsen

Driftanslag (tkr)
- varav ospecificerat sparbeting hos
nämnderna
- varav reserv oförutsedda händelser
Investeringsanslag (tkr)
- Utvecklingsområden o exploateringar
- Kommunfastigheter
- Övriga kommunstyrelsen

5.4

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

238 439
-3 300

245 759
-3 358

245 927
-3 408

21 000

24 000

24 000

29 875
147 400
11 875

56 710
103 500
3 090

59 080
129 100
1 620

Barn- och utbildningsnämnden

Fr.o.m. 7 november 2014 hanteras skolfrågorna av barn- och utbildningsnämnden.
Den politiska ledningens prioriteringar
Då den uttalade prioriteringen i kommunen är att barn- och unga ska vara den mest prioriterade
gruppen faller ett stort ansvar på barn- och utbildningsnämnden. De verksamheter som ryms inom
nämnden är omsorg om barn samt utbildning av barn, unga och vuxna. Utbildning utgör grunden för
att Falu kommun ska vara ett tolerant, välmående och socialt stabilt lokalsamhälle. I nära anslutning
till utbildningens pedagogiska verksamhet finns också kontakt med hem, andra kommunala
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förvaltningar samt med omgivande samhälle och arbetsliv.
Den politiska ledningens huvudmål är att Falun kommuns barnomsorg och utbildningar aktivt ska
arbeta utifrån kommunens tre hållbarhetsprogram. En hållbar uppväxt, skolgång och väg ut i vuxenliv
och arbetsliv ger en god grund för ett hållbart samhälle. Barnomsorg och utbildning inom Falu
kommun ska arbeta kompensatoriskt och aktivt för mångfald, jämställdhet och ansvarstagande. Alla
barn och elever ska erbjudas likvärdiga möjligheter att klara läroplanens mål. Det är viktigt att
barnomsorgen och utbildningen tar hänsyn till att barn och unga, på samma sätt som vuxna, är
individer med olika behov. Vi vill särskilt betona det lustfyllda lärandet där alla elever ges det stöd och
de utmaningar som behövs för att de ska känna motivation och utvecklas från den nivå där de befinner
sig. Vi vill stärka den trend vi börjat se av Falun som en attraktiv skolkommun. Den kommunala
skolan ska därför samarbeta med andra aktörer inom utbildningsområdet för att alla Faluns barn och
unga ska ha en så positiv upplevelse av skolan som möjligt och lämna den redo för och sugen på jobb
eller vidare studier. Samarbete med det omgivande samhället och engagerad personal är viktiga för en
sådan utveckling.
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Vår politiska vision är att barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska utgå från
kommunens tre hållbarhetsprogram för att betona utbildning som ett verktyg för hållbarhet.
Samtliga barn och elever ska utvecklas i förhållande till läroplanens mål och vårt långsiktiga mål
är att samtliga elever i grundskolan minst ska uppnå kunskapsmålen i årskurs 3,6 och 9 och att
samtliga gymnasieelever ska lämna skolan med gymnasieexamen. Vårt kontinuerliga mål är att
för varje år öka andelen elever som når kunskapsmålen.
Under 2014 har förskolan i Falun genomfört sin första kartläggning av sin måluppfyllelse. Målet
för 2015 är att öka måluppfyllelsen inom förskolan.
Våra riktade medel till att minska småbarnsgrupperna på förskolan har gett en viss effekt, men till
viss del ätits upp av kontinuerliga volymökningar. Målet under 2015 är att fortsätta minska
barngrupperna så att vi närmar oss målet 15 barn i småbarnsgrupper.
Också i skolans lägre åldrar har vi som mål att från 2015 öka antalet lärare och speciallärare så att
klasstorlekarna minskar.
Utöver pedagoger i skolans verksamheter har vi ett övergripande mål framåt, att ha fler vuxna i
förskolan och skolan så att möjligheten att möta varje barn och elev utifrån deras individuella
behov ökar.
Vi ska under perioden se över bemanningen på fritidshemmen med målet att öka personaltätheten.
Elever som bedöms ha särskilda behov ska så tidigt som möjligt få det stöd de behöver så att de
når målen och minskar risken för att på andra sätt få en problematisk skolgång.
Vi strävar efter att säkerställa en likvärdig skola. Detta innebär att skolan också arbetar
kompensatoriskt. Alla elever ska kunna delta i skolans aktiviteter. Ingen elev ska behöva avstå
från en aktivitet på grund av föräldrarnas ekonomiska situation.
Integration av barn- och elever med annat modersmål än svenska är prioriterat. Centrum för
flerspråkighet som sjösattes 2014 ska fortsätta att utvecklas och utnyttjas i högre grad.
Verksamheten ska erbjuda studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och
undervisning i Svenska För Invandrare för nyanlända samt Svenska som andraspråk för elever
med annat förstaspråk.
Det är viktigt att säkerställa en fortsatt god elevhälsa som kan arbeta aktivt med närvaro i skolan,
nolltolerans mot kränkningar och verka för god folkhälsa (skolhälsovården/-sköterskor/-läkare/psykologer/-kuratorer).
Undervisande lärare inom Falu kommuns skolor ska vara ämnesbehöriga och pedagogiskt
utbildade för den nivå de undervisar. Lärare som saknar ämnesbehörighet i ämnen de undervisar i
ska få kompletterande behörighetsutbildning.
Vi ska arbeta aktivt för likvärdighet, jämställdhet och ansvarstagande i verksamheternas uppdrag.
Jämställdhetsmärkning, miljömärkning och liknande uppmuntras, men det viktigaste är att alla i
det vardagliga arbetet utgår från dessa ledord.
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•

•
•
•

Skollokaler ska vara friska, hälsosamma, ändamålsenliga och väl anpassade till behoven,
pedagogiskt och antalsmässigt. Under perioden är målet att öronmärka investeringsmedel för
insatser som stödjer elevers hälsa och kretsloppstänkande.
Vi ska vara aktiva i GYSAM som är gymnasiesamarbetet mellan flertalet av länets kommuner
och under 2015 utvärdera verksamheten.
För att säkerställa en likvärdighet i möjligheter att nå kunskapsmålen ska elever ges möjlighet att
komplettera ämnen och kurser för att nå fullständigt grundskolebetyg eller gymnasieexamen.
Elevinflytande är ett viktigt inslag i demokratifostran. Därför ska elevers möjlighet och inflytande
att påverka sin skola stärkas. Elevernas inflytande ska öka med stigande ålder.

Se 5.1

Tidigare beviljade tillskott/ramökning för åren (tkr) *)

2015

Centrum för flerspråkighet
Familjecentral II
Volym- och kvalitetsökning i förskolan
Bibehålla god kvalitet i grundskolan
Satsning på elever med särskilda behov m.m.
Ökade skolskjutskostnader pga. ny upphandling
*)

2016

7 000
2 500
4 000
7 000
7 000
1 000

De anslagna beloppen är nivåhöjande om inget annat anges

Inom förskolan kvarstår det tillskott som beslutades i februari 2014 och ökas 2015 till totalt 6 000 tkr
för att fr.o.m. 2016 reduceras med 350 tkr till totalt 5 650 tkr. Detta tillskott ska då inkludera personalkläder (ute) inom förskolan och handledarresurs för projektet ReDoo.
Genom effektivisering av lokalytorna flyttar Hälsinggårdsskolans verksamhet in i Haraldsbogymnasiets lokaler och den nya familjecentralen har enbart halvårseffekt ur kostnadssynvinkel 2015, vilket gör
att driftramen kan minskas med 3 500 tkr 2015 för att fr.o.m. 2016 återföras med 2 000 tkr.
När det senare under 2014 har tydliggjorts vilka insatser inom skolans verksamhet som kommer att
finansieras av staten, kommer ytterligare tillskott till grundskolan att övervägas, framför allt inför
2016.
En riktad resursförstärkning på yrkesinriktade program inom gymnasieskolan – omvårdnad, fordon
samt restaurang och livsmedel föreslås ske. Dessa program tillförs totalt 4 000 tkr fr.o.m. 2015.
Revideringar november 2014
• Under 2015 skall ett pilotprojekt genomföras av ny skolportallösning i någon del av barn- och
utbildningsförvaltningen. Projektet ska ske i samarbete med serviceförvaltningen (IT) och finansieras genom omprioriteringar inom befintliga ramar. Den långsiktiga målsättningen är att ha en
modern skolportallösning som stödjer skolans pedagogiska utveckling. Skolportalen kan påverka
kommunens övriga IT-plattform.
• Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att, tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, särredovisa kostnaderna för skolresor 2015 och presentera eventuell ramjustering mellan de berörda nämnderna.
• I budgetpropositionen är regeringens intention att kompensera kommunerna för avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 800 tkr 2015,
som höjs med ytterligare 800 tkr fr.o.m. 2016 till totalt 1 600 tkr.

Budget 2015

Driftsanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

1 212 051
9 925
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Plan 2016

1 235 538
9 925

Plan 2017

1 253 929
9 925
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5.5

Socialnämnden

Socialnämndens strategiska mål:
Socialförvaltningen skall vara en garant för att alla människor i socialt utsatta situationer, ges det stöd
och den hjälp till goda livsbetingelser de behöver samt säkerställa att personer med funktionshinder får
ett fullgott liv som alla andra i Falun
Den politiska ledningens prioriteringar
• Socialförvaltningen ska fortsätta att arbeta med barns ekonomiska utsatthet, fokus ska ligga på
barnperspektivet.
• Att förbättra samarbetet med barn och ungdomspsykiatrin.
• Samarbetet vad gäller skyddat kvinnoboende fortsätter att utvecklas tillsammans med övriga
kommuner i Dalarna.
• Ansvar ska tas för att barn, kvinnor och män på olika sätt får relevant stöd i relationer där hot och
våld förekommer.
• Fortsätta att utveckla samarbetet med Framsteget, ”en dörr in”. Människor ska inte få falla mellan
stolarna.
• Att öka antalet platser inom dagligverksamhet då stora årskullar med ungdomar som har funktionsnedsättningar kommer att gå ut särgymnasiet de närmaste åren.
• Nämnden ska fortsätta att sträva mot en god kvalitet, ett bra bemötande mot de människor som
finns och passerar inom socialtjänsten.
• Dialogen ska fortsätta utvecklas för att vara ett stöd som riktar sig till föräldrar och barn.
• Fortsätta samarbetet mellan skolförvaltningen, barn- och utbildningsutskottet, socialförvaltningen
och socialnämnden när det gäller förebyggande arbete mot barn som far illa och hjälpa barn med
speciella behov.
• Att människor med beroende/missbruksproblem ska få kvalificerat stöd och behandling, ett bra
bemötande och en bra öppenvård. Socialförvaltningen ska erbjuda stöttning till anhöriga.
• Att utveckla möjligheten för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden istället för dagligverksamhet eller daglig sysselsättning.
• Utnyttja statliga s.k. PRIO-pengar, för att kunna satsa ytterligare på grupper med psykisk ohälsa.
Se 5.1

Tidigare beviljade tillskott/ramökning för åren (tkr) *)

Ökade insatser för utsatta familjer och barn i dessa familjer
Tillskott för 2 nya LSS-gruppbostäder och 1 servicebostad
Justerat sparbeting inom LSS-assistans
Sparbeting inom institutionsvård för unga
Sparbeting inom institutionsvård för missbrukare
*)

2015

2 000
6 000
1 000
-1 000
-1 000

2016

6 000

De anslagna beloppen är nivåhöjande om inget annat anges

Socialnämnden tillförs ytterligare medel för driftkostnader i samband med utbyggnad av
två nya LSS-gruppbostäder och en ny servicebostad per år 2 000 tkr 2015, 1 000 tkr 2016 och ytterligare 1 000 tkr 2017. Detta gör att driftramen har utökats med totalt 4 000 tkr 2017.
Socialnämnden får i uppdrag att anställa 5-10 extra socialsekreterare t.o.m. 2016-03-31. Finansieringen sker via driftramen för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och att uppföljning av försörjningsstödets utveckling och effekt av insatsen ska redovisas till kommunstyrelsen. De nya socialsekreterarna ska tillsammans med personal från AIF utgöra en vuxensluss, där möjligheten till försörjningsstöd
ska kombineras med erbjudande om olika alternativ för sysselsättning. För detta projekt tillförs socialnämnden 1 500 tkr 2015, reducering med 500 tkr 2016 och avslutas 2017, minskning med 1 000 tkr.
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Revidering november 2014
I budgetpropositionen är regeringens intention att kompensera kommunerna för avskaffad nedsättning
av arbetsgivaravgifter för unga. Socialnämnden tillförs 1 500 tkr 2015, som höjs med ytterligare 1 500
tkr fr.o.m. 2016 till totalt 3 000 tkr.
Socialnämnden

Budget 2015

Driftanslag (tkr)
Tillägg för ekonomiskt bistånd (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

5.6

450 685
95 840
300

Plan 2016

Plan 2017

468 161
95 840
300

476 521
95 840
300

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens strategiska mål:
• Omvårdnadsförvaltningen skall tillhandahålla en god vård, omsorg och service till personer som
bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga livsföring.
• Omvårdnadsförvaltningen skall ha hög kvalitet och låg kostnadsnivå på sina verksamheter i förhållanden till jämförbara kommuner.
• Omvårdnadsförvaltningen skall erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar behov och efterfrågan och
som säkerställer en skälig levnadsnivå.
Den politiska ledningens prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fortsätta bygga vård- och omsorgsboenden enligt Boendeplanen och eftersträva en god geografisk spridning i kommunen.
Bygga om och till de vård- och omsorgsboenden som är i behov av detta för att uppnå god boendemiljö och kostnadseffektivitet.
Utemiljön på våra vård- och omsorgsboenden ska förbättras.
Fortsätta utbyggnaden av trygghetsboenden med möjlighet till aktiviteter och gemensamma måltider.
Utveckla andra alternativa boendeformer.
Fortsätta utöka de generella välfärdstjänsterna.
Hälsofrämjande insatser, fysisk rörelse och fokus på delaktighet och gemenskap för bättre livskvalitet samt systematiskt arbete för att förebygga olycksfall och skador, är viktiga delar i det
fortsatta förebyggande arbetet för att öka äldres livskvalitet och, om möjligt förhindra, eller i vart
fall skjuta upp, behovet av hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Betydelsen av god måltidsmiljö och rätt till bra mat ska vara vägledande för alla insatser som
vänder sig till de äldre.
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet och med sammanhållen arbetsdag.
Fortsätta höja utbildningsnivån bland vår personal till minst undersköterska.
Ett starkt fokus ska läggas på att genom tidiga och förebyggande insatser med personalen stegvis
öka frisknärvaron.
Fortsätta arbetet med att inrätta självstyrande enheter och intraprenader och även i övrigt öka personalens delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation.
Ingen i våra verksamheter ska kränkas på grund av etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning
eller funktionshinder.

Se 5.1

Tidigare beviljade tillskott/ramökning för åren (tkr) *)

Bemanning inom demensvården
Volymökningar inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende
*)

De anslagna beloppen är nivåhöjande om inget annat anges
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2015

2 600
10 000

2016
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Inom omvårdnadsnämndens verksamhet har tidigare beslutats om ramtillskott 2015, men ytterligare
tillskott ges utöver dessa med 9 000 tkr 2015 och ytterligare 11 000 tkr 2016 för att möta behovsökning inom äldreomsorgen, då främst inom hemtjänsten. Efter det görs nya bedömningar i kommande
budgetar.
Revidering november 2014
I budgetpropositionen är regeringens intention att kompensera kommunerna för avskaffad nedsättning
av arbetsgivaravgifter för unga. Omvårdnadsnämnden tillförs 2 700 tkr 2015, som höjs med ytterligare 2 700 tkr fr.o.m. 2016 till totalt 5 400 tkr.

Omvårdnadsnämnden

Budget 2015

Driftanslag (tkr)
- varav bostadspolitiska åtgärder (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

5.7

653 878
7 137
3 500

Plan 2016

678 794
7 208
3 500

Plan 2017

688 592
7 316
3 500

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens strategiska mål:
• Kommunens hållbarhetsmål, i tre jämbördiga dimensioner, är de viktigaste ledstjärnorna för förvaltningens dagliga arbete.
• Faluns potential som en kommun som växer – Ett större Falun – ska tas tillvara och genomsyra
arbetet för att åstadkomma ökat bostadsbyggande och plats för fler verksamheter, både centralt
och i de olika kommundelarna. Nämndens organisation ska därför vara anpassad för en kommun
som växer.
• Vi arbetar aktivt för att utveckla och bevara naturvärden och biologisk mångfald.
• Vi möjliggör bra framförhållning genom god tillgång på byggbar och planlagd mark.
• Genom samgåendet mellan miljö-, stadsbyggnads- och trafikförvaltningarna ska de nya möjligheterna till samverkan redan från början tillvaratas för att beakta alla aspekter i planeringsprocessen.
• Vid all ny planläggning väger vi in alla trafikslag och funktionshindrades behov.
• Planering av bebyggelse och vägar ska syfta till att skapa goda förutsättningar för ökad användning av cykel och kollektivtrafik samt vardagsmotion.
• Vi ska utforma och vårda parker, allmänna platser, gator och andra trafikstråk så att medborgarna
känner trygghet och trivsel.
• Inga ska dödas eller skadas svårt i trafiken – en kommunal nollvision ska genomsyra arbetet på
trafikområdet.
• Ett av våra huvuduppdrag är att bidra till att falubornas och våra företags vardag känns enkel,
både i den offentliga miljön och i kontakterna med vår förvaltning. Nämnden och förvaltningen
ska uppfattas som lättillgänglig, serviceinriktad och kompetent.
• Vår handläggning och beslutsprocesser kopplat till PBL, tillstånd med mera ska förenklas så
mycket det går.
Den politiska ledningens prioriteringar
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har ett helhetsansvar för hållbar fysisk planering, markförvaltning, exploatering och lokala kommunikationer. Nämnden ska noggrant följa kunskapsutvecklingen
inom hållbara transporter och verka pådrivande för fysisk planering och översiktsplanering med ett
mindre transportberoende och mer resurssnålt samhälle som mål. Nämnden har ett viktigt arbete med
att genomföra satsningen på resecentrum och därigenom utveckla en plats där den lokala kollektivtrafiken möter den regionala och nationella.
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Att människor kan transportera sig tryggt, säkert och med precision både vad gäller tid och plats
är viktigt. Arbetet med att optimera kollektivtrafiken fortsätter under perioden.
Cykeltrafik är en viktig del i infrastrukturen och ur ett folkhälsoperspektiv. Vi vill fortsätta arbetet
med att utveckla Falu cykelkommun, bl a genom hög standard på drift och underhåll samt fortsatt
utbyggnad av bra och säkra cykelbanor i kommunen.
Gemensamma ytor som gator, torg och grönytor ska ha en hög kvalitet. Prioriteringar för att göra
Falun ännu mer attraktiv fortgår under året.
Möjligheter att samtidigt verka för hållbarhet i flera dimensioner, som i Myranprojektet, ska
särskilt eftersträvas.
Förnybara bränslen ska eftersträvas i framtida busstrafik där biogas kan bli ett hållbart och lokalt
alternativ.
Fortsätta underlätta för odling i stadsmiljö.
Vägföreningarnas arbete i kommunens ytterområden är viktiga för att hela kommunen skall
fungera på ett bra sätt. Utifrån den utredning som görs 2014 ska samarbetet med föreningarna
utvecklas. Målet är rättvis behandling av alla vägar i kommunen.
Vi vill fortsätta arbetet med att uppdatera standarden på badplatser och andra friluftsanläggningar
som kommunen ansvarar för.
Arbetet med resecentrum är i ett intensivt skede. Att slutföra det är en viktig del i nämndens
fortsatta arbete.
Nämnden ska vara pådrivande i arbetet för ett hållbart Falun.
Luftkvaliteten i Falu centrum, som i stor utsträckning påverkas av trafiken, ska också bevakas
enligt antagen strategi.
Naturvårdsprogrammets inledande fas, inventering av naturvärden, har genomförts.
Genomförande av åtgärder kommer att pågå under ett antal år. Arealen skyddad natur kommer då
att ökas. Behovet av tätortsnära skog ska särskilt uppmärksammas.
Naturreservatet Runns öar är på väg att fullföljas. Arbetet med att göra Myran till ett område för
friluftsliv och naturupplevelser ska fortsätta. Fullföljt arbete ska synliggöras för både kommunens
invånare och besökare.
Falu Kommun skall vara föregångare att vid kommunal nybyggnation av fastigheter och övriga
byggnadsverk använda sig av modern träbyggnadsteknik. Det har visat sig att bärande
träkonstruktioner har stora fördelar när det gäller såväl byggmetoder men också en betydligt lägre
klimatpåverkan.
All ny-, till- och ombyggnad bör använda den senaste tekniken för att uppnå optimal
energieffektivisering.

Se 5.1

Tidigare beviljade tillskott/ramökning för åren (tkr) *)

Projekt Utveckling av Å-rummet, tillskott för drift- och kapitalkostnader (ToF)
Projekt Anläggning för rekreation o friluftsliv på Myranområdet, drift- kapkostnader
(ToF)
Iordningsställande av enskilda vägar före överlåtelse, tillfälligt tillskott (ToF)
Tillskott för drift- och kapitalkostnader förlängning av gångtunnel Resecentrum
(ToF)
Tillfällig driftram för EU-projekt Resecentrum avslutas 2014 (ToF)
Upphandling av kollektivtrafik, ökade kostnader (ToF)
Projekt Resecentrum, tillskott för kapitalkostnader (ToF)
Flytt av Grycksbobanan inom projektet Resecentrum avslutas 2014 (ToF)
Utökad driftram för driftskostnader i investeringar i utvecklingsområden (ToF)
Projekt Falu cykelkommun, utökad driftram (ToF)
Projekt ”Cykelkommunen” avslutas successivt (KS miljö)

*)

De anslagna beloppen är nivåhöjande om inget annat anges
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2015

2016

500

1 000

500
1 600

50
-2 500
1 800

-1 900
5 000
9 400
-3 300
700
1 000
-150

2 000

falun.se/
Falu kommuns budget 2015
__________________________________________________________________________________
För att öka planberedskapen för att underlätta ett ökat bostadsbyggande tillförs medel med 1 300 tkr
2015 och ytterligare 700 tkr 2016 till stadsbyggnads- och näringslivskontoret (gamla organisationen).
Det handlar både om fördjupade översiktsplaner och fler detaljplaner. Dessutom tillförs medel för
demokrativerktyg i fysisk planering för stads- och kommundelsförnyelse med 600 tkr 2015, därefter
minskas anslaget till 300 tkr.
Miljönämnden (gamla organisationen) tillförs 100 tkr fr.o.m. 2015 för omvärderat informationsuppdrag i jämförelse med tidigare ramväxlingsbeslut.
Revideringar november 2014
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs totalt 500 tkr fr.o.m.2015 för att täcka ökade driftkostnader (inkl. underhåll) för besöksmålsinvesteringar GC-stråk Lugnet.
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs 650 tkr fr.o.m. 2015 för att täcka den årliga bidragsuppräkningen och samtidigt kunna presentera ett mer rättvist system mellan olika stora
vägföreningar.
• Enligt Dalatrafiks beräkning kommer totalkostnaden för Falu kommuns kollektivtrafik att uppgå
till 72 mnkr 2015. Detta gör att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens driftram fr.o.m. 2015 reduceras totalt med 13 800 tkr, inklusive ett tillskott om 2 000 tkr för eventuellt kompletterande
trafikbeställning under året.
Samtidigt ges miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden, se över kostnadsfördelningen mellan de två nämnderna rörande skolresor
och under 2015 presentera eventuell ramjustering mellan de berörda nämnderna.

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden

Driftanslag (tkr) exkl. kollektivtrafik
Kollektivtrafik o färdtjänst
Investeringsanslag (tkr)

5.8

Budget 2015

137 813
48 700
12 000

Plan 2016

144 039
48 700
10 450

Plan 2017

147 110
48 700
10 050

Myndighetsnämnden för miljö- och byggärenden

Myndighetsnämndens strategiska mål:
• Myndighetsnämnden skall inom ramen för gällande lagstiftning underlätta byggprocessen genom
snabb ärendehantering med beaktande av rättsäkerhet och medborgardeltagande. Kraven på god
miljö och god tillgänglighet samt hänsyn till natur- och kulturvärden skall särskilt uppmärksammas.
• Nämndens myndighetsutövning är en viktig länk i ett lyckat genomförande av flertalet av de utvecklings- och satsningsområden som återfinns i programmen för miljö, folkhälsa och tillväxt.
• Se till att tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar och föreskrifter sker på ett
ändamålsenligt och serviceinriktat sätt.
• Insatser som görs ska vara väl avvägda i förhållande till miljöeffekt, korrekthet och rättssäkerhet
(rätt kvalitet). Syftet med insatserna är främst att få önskvärda beteendeförändringar till stånd hos
företagare och allmänhet.
• Goda relationer såväl internt som externt. Ett gott bemötande gentemot företagare och allmänhet.
• Ökad andel avgiftsfinansiering i tillsynen. En översyn om hur den årliga avgiften tas ut ska göras
under första delen av mandatperioden.
• Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor.
Den politiska ledningens prioriteringar
Myndighetsnämnden har ett stort ansvar att vara kommuninnevånarna behjälplig i byggfrågor och
skall också verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stads- och landskaps-
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miljö. Nämnden ska även tillse att verksamheter som berör miljön och folkhälsan ger god rådgivning
och service. Nämnden avser att under mandatperioden följa erfarenheterna av den.s.k. Rättviksmodellen (även kallad ”tillväxt & tillsyn”) vad gäller livsmedelstillsynen och hur den tagits emot och
implementerats i andra kommuner. Tillgängligheten för de med funktionshinder skall alltid prioriteras.
•
•
•
•

Kommuninvånarna skall alltid kunna få råd och upplysningar i frågor som rör nämndens
verksamhet.
Tillsynen inom hälsa, miljö och livsmedel ska till omfattningen ytterligare närma sig behovet.
Nämnden kommer dessutom att fullfölja arbetet med VA-tillsyn på ett sådant sätt att kommunen
får ett bra underlag för prioritering av verksamhetsområden för allmänt VA.
Information och förebyggande åtgärder i kombination med kontroll av korrekt märkning av
främst livsmedel ska ge kommuninvånarna bättre möjlighet att göra välinformerade och
hälsosamma val. Fortsatt effektivisering ska ge visst utrymme för att öka tillsynen, särskilt den
del som avser att egenkontrollen fungerar.
Myndighetsnämnden

Driftanslag (tkr)

5.9

Budget 2015

10 140

Plan 2016

Plan 2017

10 386

10 631

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens strategiska mål:
• Biblioteket skall vara kommunens kunskaps- och informationscentrum och bidra till att utveckla
kreativitet och fantasi. Särskild vikt skall lägga på att prioritera barn och ungdomars kulturella behov.
• Nämnden skall verka för att mötesplatser för unga skapas och utvecklas inom kommunen.
• Nämnden skall komplettera föreningslivet och andras offentliga kulturarrangemang så att ett variationsrikt kultur- och fritidsutbud erbjuds kommuninvånarna.
• Nämndens fritidsgårdstjänst ska vara det givna alternativet till traditionell föreningsverksamhet.
• Det lokala föreningslivet ska stödjas för att uppnå en mångfald av fritidsverksamhet och rekreation.
Den politiska ledningens prioriteringar
Kultur är en av de största framgångsfaktorerna för en kommun. Att läsa en bok, se en teater eller film,
alltså uppleva kultur, ger oss perspektiv och framtidstro. Kultur får oss att förstå samtiden, oss själva
och andra. Kulturens hälsofrämjande krafter är betydande. De kreativa och kulturella näringarnas
betydelse för ett samhälle är stora konstaterar flera forskare.
Kultur och Fritidsnämnden har också ett helhetsansvar för idrott och friluftsliv. Möjligheter till en
aktiv fritid med både lek och idrott på arenor, motionsspår och badplatser skapar social samvaro,
rekreation och hälsa. Idrottsföreningar är viktiga samarbetspartners för social fostran, meningsfull
fritid och hälsa.
•

•

•

•
•

Falun skall ha ett rikt kulturliv, där både professionella och amatörer har utrymme. Föreningslivet
skapar ett öppet och delaktigt kulturliv. Länskulturinstitutionerna är viktiga både för länet och
Faluns utveckling.
Magasinet i Falun är en arena för samtidskultur med stor regional renommé. De samarbetar
framgångsrikt med många kulturaktörer och kulturstiftelser. Vi vill genom ett nära samarbete med
Magasinet stödja och stärka Faluns levande kulturliv.
Kulturhuset tio14 genomgår en intensiv period av renovering under våren för att stå klart under
vintern 2015/16 då verksamheterna flyttar in. Mötesplats, världsarv, hållbar utveckling, bredd och
spets, lust, demokrati, samarbete och tillgängligt, är ledorden för kulturhuset Tio14.
Avgiften, eller avståndet till kulturskolan skall inte vara ett hinder för att delta.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet, som till stora delar är genomfört, skall revideras.
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•
•

•
•

•

•
•

•
•

Kulturgarantin för skolungdom som är införd sedan några år skall säkerställas, även utan bidrag
utifrån.
Arenan och Valla är tillsammans med 9 fritidsgårdar viktiga mötesplatser för ungdomar. Genom
ett ökat samarbete med föreningar och studieförbund skapar vi bättre fritidsverksamhet.
Fritidsledarnas roll ska stärkas genom kompetensutveckling.
Ungdomars egna initiativ är viktiga och ska uppmuntras och stödjas.
Bibliotek och biblioteksfilialer med avgiftsfria boklån är en självklarhet. Efter två nya
servicepunkter i Bjursås och Vika fortsätter vi vårt arbete med att göra Svärdsjö biblioteksfilial till
servicepunkt med både kommunal och digital service.
Vi lever i ett världsarv som ger både möjligheter och ställer krav. Kunskapen om detta
gemensamma arv är viktigt. Vi ska både vårda och ta vara på de möjligheter som världsarvet
Falun ger.
Våra fritidsanläggningar skall utvecklas och förnyas i alla kommundelar, där standarden på både
på badplatser och andra anläggningar skall höjas.
Lugnet är en viktig anläggning för idrott och friluftsliv i Falun. För att anläggning skall fortsätta
utveckla är det viktigt att fördjupa och utveckla samarbetet med Lugnet i Falun AB. Kultur och
Fritidsnämnden ansvarar för kommunens relation med LUFAB. Detta är en viktig fråga i vårt
arbete med idrott, rekreation och hälsa.
Vårt samarbete med alla studieförbund skall utvecklas både inom kultur och fritid.
Öka anslaget till ideella föreningar med ungdomsverksamhet, som arbetar mot alkohol, droger,
våld och för mångfald. Vi bygger vidare på konceptet ”Utmärkt förening”.

Se 5.1

Tidigare beviljade tillskott/ramökning för åren (tkr) *)

2015

Ökade lokalhyreskostnader i den nystartade kommunala kulturskolan (KoU)
Tillskott för driftkostnader Lugnets stora hoppbackar (ToF)
Tillskott för ökade driftkostnader som konsekvens av ökad hyra för investeringar i
VM-2015-anläggningar (ToF)
*)

2016

4 000
800
1 000

De anslagna beloppen är nivåhöjande om inget annat anges

Kultur- och fritidsnämndens biblioteksverksamhet tillförs medel med 300 tkr 2016 för tillkommande
driftkostnader med anledning av inköp av en ny bokbuss.
Kultursatsningar sker även inom kommunstyrelsens ram för Ej förvaltningsanknuten verksamhet, exempelvis Stora Daldansen.
I februari 2014 tillfördes trafik- och fritidsnämnden (gamla organisationen) ett tillskott på 5 500 tkr till
driftramen 2014 för utökad hyra till Lugnet i Falun AB. Detta tillskott kvarstår även 2015 och framåt,
för att säkerställa en långsiktig hållbar underhållsnivå.
Revidering november 2014
Kultur- och fritidsnämnden tillförs 2 800 tkr fr.o.m. 2015 för besöksmålsanknutna och nivåhöjande
investeringar inom Lugnetområdet och ytterligare 1 800 tkr fr.o.m. 2016 för VM-investeringars tillhörande driftskostnader (totalt 4 600 tkr fr.o.m. 2016).

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2015

Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

179 029
11 125
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Plan 2016

184 791
9 925

Plan 2017

187 299
6 925
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5.10 Val- och demokratinämnden
Val- och demokratinämndens strategiska mål är att utveckla och stärka en kommunala infrastrukturen
för det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin så att varje röst räknas (vid val, folkomröstningar och folkinitiativ) och varje röst hörs (alla andra dagar)
Den politiska ledningens prioriteringar
I Falu kommun vill vi tillsammans stärka kunskapen om, möjligheterna till och infrastrukturen för det
aktiva medborskapet och den deltagande demokratin. Därför satsar vi på en utvecklande och sammanhållen demokratipolitik, där varje individs aktiva deltagande uppmuntras, vägleds och stöds för att vi
ska kunna bli Sverigebäst på medborgardialog.
I Val- och Demokratinämnden sammanförs (enligt den nya organisationen) den tidigare Valnämndens
lagstiftade myndighetsuppgifter kring val, folkomröstningar och folkinitiativ med det tidigare Demokratirådets demokratipolitiska samordningsuppgifter.
Val- och Demokratinämnden jobbar för att stärka den deltagardemokratiska infrastukturen i kommunen genom att stödja och vägleda kommunens politiska organisation och förvaltning i frågor som rör
medborgardialoger, medborgarförslag, folkinitiativ och andra deltagardemokratiska verktyg.
Under mandatperioden 2015-18 ska vi utveckla och stärka
•

•
•
•

•
•

den kommunala demokrativägledningsfunktionen med att inrätta en särskild
ungdomsvägledningsfunktion samt stödja och handleda demokrativägledningsfunktioner inom
kommunens organisation och förvaltningar
stads- och filialbiblioteken som demokraticentrum, som en plats för information, kommunikation,
dialog och debatt
demokratisidorna på falun.se för att stärka det aktiva medborgarskapet och den deltagande
demokratin med hjälp av online-verktyg
Falu kommun som mötesplats och aktiv deltagare i regionala, nationella och internationella
nätverk av städer och regioner som aktivt utvecklar den deltagardemokratiska infrastrukturen
genom att bl. a. organisera demokratidagar och demokrativeckor och genom att uppdatera och
distribuera Falu demokratipass
aktiviteter för att ytterligare stärka och bredda det formella medborgerliga deltagandet genom
medborgarförslag, folkinitiativ samt vid val och folkomröstningar
förutsättningarna för att öka ett brett deltagande i politiska partier och som förtroendevalda
genom att t ex införa de nya lagstiftade möjligheterna till deltagande i nämnder och KF på
distans.
Val- och demokratinämnden

Driftanslag (tkr)

Budget 2015

Plan 2016

230

Plan 2017

233

237

5.11 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
1 januari 2013 startade det gemensamma upphandlingskontoret för kommunerna Falun, Borlänge,
Gagnef, Säter och Ludvika. Den gemensamma nämnden för upphandling har placering i Ludvika.
Målsättningen är att göra bättre affärer och samtidigt undvika att samma arbete utförs på flera ställen.
Förutom basavtalet har fr.o.m. 2014 slutits ett tilläggsavtal med upphandlingscentret för att stödja i
olika upphandlingsfrågor som inte ingår i basavtalet.
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Gemensam nämnd (UHC)

Driftanslag (tkr)

Budget 2015

Plan 2016

4 451

Plan 2017

4 529

4 597

5.12 Gemensam nämnd för prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag
1 januari 2014 startade det gemensamma handläggningskontoret för kommunerna Falun, Borlänge,
Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika och Hedemora. Den gemensamma nämnden och tillhörande
organisation har placering i Falu kommun. Målsättningen är att bl.a. skapa en bra grund för att likrikta
tillämpningen av alkohol- och tobakslagen samt läkemedelslagstiftningen.
Inom socialnämndens driftram anslår Falu kommun totalt 866 tkr 2015, 879 tkr 2016 och 892 tkr 2017
för den gemensamma nämndens driftverksamhet.
Gemensam nämnd (ATL)

Budget 2015

Driftanslag (tkr)

Plan 2016

0

Plan 2017

0

0

5.13 Överförmyndarverksamheten
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som rekryterar och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.
Den administrativa organisationen för överförmyndarverksamheten är i regionalsamverkan och placerad i Borlänge. På grund av stora volymökningar och ökade kostnader med anledning av det ingångna
samverkansavtalet i samband med ny regional organisation har överförmyndarverksamheten dragits
med underskott, men tillfördes ytterligare medel 2014.
Revidering november 2014
Överförmyndarverksamheten tillförs 1 000 tkr fr.o.m. 2015 för att täcka verksamhetsunderskott och
samtidigt möta den lagförändring som väntas i januari 2015, vilken innebär att handläggningsmängden ökar för kommunerna.
Överförmyndarverksamheten

Budget 2015

Driftanslag (tkr)

Plan 2016

4 043

Plan 2017

4 096

4 143

5.14 Kommunrevisionen
Kommunrevision har under denna mandatperiod utökats med en ledamot.
Kommunrevisionen

Driftanslag (tkr)

Budget 2015

2 036
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Plan 2016

Plan 2017

2 072

2 103
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6

FALU KOMMUNS PERSONALPOLITIK

Falu kommun är den största kommunen i länet, både när det gäller invånare och antal medarbetare.
Kombinationen storlek, bredd och djup gör oss unika i förhållande till andra arbetsgivare i Dalarna. I
förhållande till privata arbetsgivare har vi fler anställda och en unik verksamhetsbredd. Jämfört med
andra kommuner så har vi flera anställda inom samma yrkesgrupper, och fler personer med spetskompetens inom olika områden. I jämförelse med offentlig sektor i övrigt så har vi både bredd och djup.
Falu kommun är en stor arbetsgivare i en lagom stor stad med nära till allt. Vi gör samhällsnytta varje
dag och jobbar för en hållbar utveckling. Här finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter som bidrar till att samhället fungerar varje dag dygnet runt.
Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter att byta både arbetsplats och inriktning. Som medarbetare kan du fördjupa dig inom ett område eller bredda din kompetens. Här jobbar du tillsammans med
många andra yrkeskategorier och är en viktig kugge i vår roll som samhällsaktör. Expertstöd finns
inom alla våra verksamheter. Våra jobb märks! Vårt gemensamma förhållningssätt formulerar vi:
• Till nytta för Faluborna
• Enkla att samarbeta med.
6.1 Attraktiv arbetsgivare
En arbetsgivare som vill attrahera och rekrytera, behålla och utveckla de medarbetare som man behöver för att uppnå verksamhetens mål måste ha en klar idé om hur man vill vara och framstå som arbetsgivare.
Kärnvärden är en viktig grundsten i vårt varumärke och vår kommunikation. De beskriver varumärkets
själ och talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. Våra kärnvärden bygger på den bild som medarbetarna uttrycket och som sammanfattar organisationen som den ser ut idag.
I vår organisation beskriver vi oss med orden trygghet, engagemang, möjligheter. Allt vi säger och gör
ska utgår från och andas dessa värdeord.
• Engagemang
Hos oss erbjuder vi utvecklande och meningsfulla arbeten som engagerar. Vi trivs på jobbet och är
delaktiga i och kan påverka det som händer. Arbetsglädje och handlingskraft kännetecknar oss.
Våra medarbetare är driftiga, ansvarskännande och gör sitt bästa för Faluborna.
• Möjligheter
Inom Falu Kommun finns ett stort antal yrkesgrupper och en bred kompetens. Här kan man både
bredda sig och specialisera sig inom olika områden. Det finns möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi har flexibla arbetstider som gör att arbete och fritid kan kombineras på
ett bra sätt.
• Trygghet
Falu Kommun är en stor och stabil arbetsgivare som står för arbetsrättsligt trygghet, det är ordning och reda. Vi har högt i tak, man kan säga vad man tycker. Här finns stöd och kunnande för
att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
6.2 Heltid till alla
Kompetensförsörjning är ett centralt fokusområde för kommunen som arbetsgivare. Förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att behålla och utveckla redan anställda har stor betydelse för
våra verksamheters kvalitet och effektivitet.
I Falu kommun kan du välja hur mycket du vill jobba. Vi tror att våra medarbetare har olika behov i
olika delar av livet. Heltid till alla ger kommunanställda möjligheten att få balans i livet genom att
välja sysselsättningsgrad och det gynnar alla.

28

falun.se/
Falu kommuns budget 2015
__________________________________________________________________________________

7

EKONOMISK ÖVERSIKT 2015-2017

7.1 Central finansiering
Skatteunderlagets utveckling
2013 växte skatteunderlaget lite långsammare än den historiska trenden. För 2014 prognostiseras en
stark utveckling av antalet arbetade timmar och något större lönehöjningar än förra året. Men den underliggande skatteunderlagstillväxten, exklusive regeländringar, vill ändå inte ta fart.
Skatteunderlagsprognosen för 2015 och 2016 har justerats till följd av två regeländringar som föreslås
i budgetpropositionen för 2015. En höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år håller tillbaka skatteunderlaget 2015 medan en successiv avveckling av avdraget för pensionssparande 20152016 ger ett tillskott till skatteunderlaget.
I reala termer (underliggande ökning av skatteunderlaget rensat för pris- och löneökningar i sektorns
kostnader) växer skatteunderlaget mer än genomsnittet för förra konjunkturcykeln hela perioden.
Antagande om utveckling av skatteunderlag från 2015 och framåt baseras på Sveriges Kommuner och
Landstings prognos i oktober 2014. Prognosen innebär en ökning av skatteunderlaget för åren 2015 till
2017 med 4,8 procent, 5,1 procent samt 4,8 procent för respektive år i perioden.
Det kommunala utjämningssystemet
Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner
och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort
ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på strukturella skillnader.
Utjämningssystemet består av fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringspost. Varje del består i sin tur av ett system för kommuner och ett för
landsting.
Pensionskostnader
De totala pensionskostnaderna för 2015 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 161,7 mnkr. Av
denna summa finansieras ca 83 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelsen och nämnder
för de pensioner som tjänas in under 2015.
Pensionsåtaganden
Under de senaste åren har kostnaden för pensionsutbetalningar, intjänade före 1998 i det gamla pensionsavtalet ökat kraftigt. Dessa pensionsåtaganden har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. År 2015 beräknas dessa kostnader
uppgå, inklusive särskild löneskatt, till ca 73,6 mnkr. År 2017 beräknas denna del av pensionskostnaderna uppgå till omkring 75,4 mnkr.
Förändring av lån och finansiellt resultat
En förändring av lånestrukturen har genomförts inom kommunkoncernen, där tidigare lån från kommunen till Falu Stadshus AB löstes genom att Falu Stadshus AB dels övertog lån från kommunen, dels
upptog nya lån i bank och amorterade lånet hos kommunen. Räntekostnaderna för externa lån minskar
därför hos kommunen samtidigt som de finansiella intäkterna från kommunkoncernen bedöms minska
till att endast omfatta borgensavgifter.
Sammantaget beräknas de finansiella kostnaderna uppgå till 5,8 mnkr år 2015, varav 2,2 mnkr är finansiell värdesäkring av pensioner. Finansiella intäkter i form av bl.a. borgensavgifter beräknas till
12,4 mnkr.
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7.2

Driftramar för budget 2015 och ekonomisk plan 2016 och 2017

Falu Kommuns driftramar budget 2015-2017, tkr
Styrelse/Nämnd
Kommunstyrelsen:
Kommundirektören
- Kommundirektören
- Rationaliseringskrav, ej fördelat
Ledningsförvaltningen
- Gemensamt
- Stadskansliet
- Kommunikationskontoret
- Ekonomikontoret
- Personalkontoret
- Lönepolitiska satsningar
- Personalpolitiska åtgärder
Serviceförvaltningen
- Gemensamt
- Fordonshantering
- Kommunfastigheter
- Kommunfastigheter, avkastningskrav
- IT-kontoret
- IT-kontoret, avkastningskrav
- Kostenheten
AIK
Beslutsorgan
Ospec sparbeting nämnder, ej fördelat
Reserv - oförutsedda händelser
Ej förvaltningsanknuten verksamhet

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

7 133
-1 779

7 240
-1 810

6 333
-1 837

0
16 391
9 923
11 897
10 121
930
5 289

0
16 592
10 098
12 106
10 246
961
4 281

0
16 616
10 251
12 289
7 254
989
3 846

0
0
15
-608
3 837
-1 215
0
53 151
27 529
-3 300
21 000
78 125

0
0
15
-618
3 904
-1 236
0
54 008
30 189
-3 358
24 000
79 141

0
0
15
-627
3 962
-1 255
0
54 731
31 582
-3 408
24 000
81 186

238 439

245 759

245 927

Barn- o utbildningsnämnd
Omvårdnadsnämnd
Socialnämnd
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd
Kultur- o fritidsnämnd
Val- och demokratinämnd
Gem nämnd för alkoholhandläggning
Gem nämnd för upphandling
Överförmyndarverksamhet
Kommunrevision

1 212 051
653 878
546 525
186 513
10 140
179 029
230
0
4 451
4 043
2 036

1 235 538
678 794
564 001
192 739
10 386
184 791
233
0
4 529
4 096
2 072

1 253 929
688 592
572 361
195 810
10 631
187 299
237
0
4 597
4 143
2 103

S:a verksamheter drift

3 037 334

3 122 937

3 165 628

80 389
-170 709

84 052
-183 055

91 863
-194 854

2 947 014

3 023 934

3 062 637

S:a kommunstyrelsen

Centralt finansierad pensionskostnad
Avgår kap kostn central finansiering
S:a totalt

7.3

Investeringar 2015-2019

Investeringstakten har under senare år varit hög och ser fortsatt hög ut under kommande planeringsperiod. På kort sikt måste kommunen hantera ökande investeringsbehov i skolor, lokaler, park- och gatu-
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anläggningar, men även stora demografiska förändringar. Oberoende av om detta sker genom att
kommunen bygger i egen regi eller hyr externt påverkas nämndernas driftkostnader.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår att investeringsnivån inte ska överstiga
226 mnkr 2015, 197,4 mnkr 2016 och 220,5 mnkr 2017. Detta innebär framförallt att 2015 års investeringar inte kan finansieras med eget kapital till 100 procent. För att kunna hålla planperiodens höga
investeringsnivå krävs att Falu kommun ökar försäljningarna av fastigheter, som kräver stort underhållsbehov och samtidigt är dåligt utnyttjade även på sikt.
För åren 2018 - 2019 återfinns investeringsbehov för 179,1 mnkr 2018 och 117,9 mnkr 2019. Största
enskilda posterna dessa år är skolor och nytt vård- och omsorgsboende. Kommunfastigheters investeringar under planperioden avser skolbyggnader såsom Bjursåsskolan och färdigställande av förskoleavdelningar i Svärdsjöområdet, Hälsinggården och Lilla källviken, men även nya vård- och omsorgsboenden i Hälsinggården och Britsarvet. Planer finns även för gruppbostäder inom LSS. Alternativ till
egen byggnation kan vara långtidshyreskontrakt i externa lokaler.
Investeringar i utvecklingsområden domineras av satsningarna i Södra centrum och Å-rummet. Målet
för Södra centrum är bl a att skapa ett funktionellt resecentrum för tåg och bussar med bra access för
gående, cyklister och bilister. I projektet ingår också att göra Tiskens stränder attraktiva för boende,
rekreation och verksamhet samt att centrum ska möta vattnet utan hinder från barriärer. Å-rummet,
området längs Faluån i centrala Falun, ska utvecklas som kultur- och nöjescentrum.
Investeringar i Lugnetområdet, såsom anläggningar inför skid-VM, byggs i LUFAB:s regi och hyrs av
framför allt kultur- och fritidsnämnden.
Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar inom
kommunstyrelsen.

Investeringar 2015-2019, tkr
Nämnd/styrelse
Ledningsförvaltningen

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

Utanför plan
2018

2019

6 687

1 520

540

147 400
4 708
300

103 500
1 270
300

129 100
780
300

100 530

97 520

300

300

180
20 270
8 950
655

75 950
-14 435
-4 805

77 120
-13 835
-4 205

51 120
7 355
-4 105

1 120
435
-2 900

189 150

163 300

189 800

155 200

96 475

Barn- o utbildningsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Socialnämnden
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden

9 925
3 500
300
12 000
11 125

9 925
3 500
300
10 450
9 925

9 925
3 500
300
10 050
6 925

9 925
3 500
400
7 750
2 325

9 925
3 500
400
5 250
2 350

S:a nämnder

36 850

34 100

30 700

23 900

21 425

S:A TOTALT

226 000

197 400

220 500

179 100

117 900

Serviceförvaltningen
- Kommunfastigheter
- IT-kontoret
- Kostenheten
AIK
Utvecklingsområden
Bostadsexploateringar
Kommersiella exploateringar
S:a kommunstyrelsen
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7.4

Resultaträkning 2015-2017
Bokslut

Prognos

Budget

Plan

Plan

Resultaträkning, mnkr

2013

aug-14

2015

2016

2017

Verksamhetens nettokostnad
- varav pensionskostnad
Avskrivningar
Summa
verksamhetens nettokostnad

-2719,7

-2890,3

-89,7

-99,5

-2947,0
-161,7
-105,9

-3023,9
-166,6
-114,2

-3062,6
-175,6
-119,9

-2 809,4

-2 989,8

-3 052,9

-3 138,1

-3 182,5

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning

2 420,6
445,9

2 504,1
489,6

2 617,1
492,2

2 751,4
479,4

2 883,5
463,5

Tillfälligt statsbidrag
Summa skatteintäkter

2 866,5

2 993,7

3 109,2

3 230,8

3 346,9

48,1
-47,0

15,5
-9,4

12,4
-5,8
-2,2

12,4
-9,0
-3,5

12,4
-11,6
-5,0

1,1

6,1

6,6

3,4

0,8

58,2

10,0

62,9

96,1

165,2

66,9

10,0

62,9

96,1

165,2

57,3
2,0%

59,9
0,3%

62,2
2,0%

64,6
3,0%

66,9
4,9%

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
-varav ränta pensionsskuld
Summa finansnetto
Resultat före reservering
Reserverat under eget kapital *)
Resultat
Resultatmål 2% av skatt o bidrag
Falu kommuns resultatandel

7.5

8,7

Avstämning mot balanskrav

Balanskravet, den av riksdagen fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen i en kommun, innebär att resultatet varje år skall vara positivt, d.v.s. intäkterna måste överstiga kostnaderna.
Men ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att kravet på god ekonomisk hushållning kan anses tillgodosett när
årets resultat varje år uppgår till minst 2 procent av skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning.
I enlighet med reglerna om balanskravet skall negativa resultat återställas inom tre år. Inga ansamlade
förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat.
Den i augusti upprättade prognosen för helåret 2014 visar på ett resultat runt 10 mnkr (budgeterat resultat 60,5 mnkr), en budgetavvikelse med -50,5 mnkr. Om denna helårsprognos håller året ut, innebär
det att målet för god ekonomisk hushållning inte uppnås 2014.
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7.6

Balansräkning 2015-2017

Balansräkning, mnkr

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Anläggningstillgångar

2 154,0

2 237,2

2 337,8

9,5
315,0
62,5
387,0

10,0
170,0
198,7
378,7

12,9
180,0
215,8
408,7

S:a Tillgångar

2 541,0

2 615,9

2 746,5

Eget kapital

Omsättningstillgångar
-Förråd
-Fordringar
-Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar

1 053,1

1 149,2

1 314,4

Avsättningar
-pensioner
-avsättning löneskatt
-andra avsättningar
S:a avsättningar

135,0
32,8
50,0
217,8

140,0
34,0
65,0
239,0

145,0
35,2
63,6
243,8

-Långfristiga skulder
-Kortfristiga skulder
S:a skulder

575,1
695,0
1 270,1

577,7
650,0
1 227,7

528,3
660,0
1 188,3

2 541,0

2 615,9

2 746,5

S:a Eget kapital, avsättningar
och skulder

7.7

Kassaflödesanalys 2015-2017
Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster

62,9
85,3

96,1
128,4

165,2
117,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

148,2

224,5

282,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av lager
Förändring av fordringar (- anger ökning av fordringar)
Förändring av skulder (+ ökning av skulder)

-5,0
-15,9
56,8

-0,5
145,0
-45,0

-2,9
-10,0
10,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

184,1

324,0

280,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-226,0
7,0

-197,4
7,0

-220,5
7,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-219,0

-190,4

-213,5

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-)
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar

-18,9
0,0

2,6
0,0

-49,4
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-18,9

2,6

-49,4

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-53,8
116,3

136,2
62,5

17,1
198,7

Likvida medel vid årets slut

62,5

198,7

215,8

Kassaflödesanalys, mnkr
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OMVÄRLDSBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
A.1

Befolkning, sysselsättning, arbetsmarknadsläget och bostadsmarknaden

Den i mars 2013 framtagna prognosen för befolkningsförändringar i Falu kommun används även i
budget 2015 och under planperioden 2016-2017. I separat bilaga till budget 2014 utvecklas och beskrivs Falu kommuns befolkningsprognos, sysselsättning, arbetsmarknadsläge och bostadsmarknad.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
I oktober presenterade Sveriges nya regering sin budgetproposition, som ligger till grund för Falu
kommuns reviderade budget för 2015.

B.1

Den makroekonomiska utvecklingen

Regeringens bedömning över den makroekonomiska utvecklingen i budgetpropositionen är något
sämre jämfört med den bild som visades i vårpropositionen. Tillväxten i Sverige år 2014 är svagare
på grund av den svaga BNP-tillväxten under de två första kvartalen.
Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Den politik som regeringen föreslår i budgetpropositionen, med bl.a. högre offentlig konsumtion, bedöms bidra till en högre tillväxttakt 2015.
Både sysselsättningen och arbetskraften har ökat i en förhållandevis hög takt de senaste månaderna.
Arbetslösheten ligger dock kvar på en hög nivå, kring 8 procent. I takt med att produktionen ökar
snabbare får företagen ett större behov av att öka arbetsstyrkan. Sysselsättningen förväntas framöver öka snabbare än arbetskraften och arbetslösheten minskar gradvis till 6,1 procent 2018.
Inflationen har varit låg under en längre tid till följd av låga importpriser och ett lågt resursutnyttjande. På sikt väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar. Ett högt sparande
bland hushållen, en god utveckling av disponibelinkomsterna och en ökad ekonomisk trygghet ger
enligt regeringen utrymme för en förhållandevis hög tillväxt i hushållens konsumtion de närmaste
åren.
I nedanstående tabell visas några nyckeltal hämtade ur budgetpropositionen 2015, oktober 2014.
Nyckeltal
(Alla siffror avser procentuell förändring)
BNP, kalenderkorrigerad
KPI
Timlöner, konjunkturlönestatistiken
Arbetslöshet (% av arbetskraften)
Utveckling av skatteunderlag
Budgetpropositionen (okt 2014)
SKL (okt 2014)

2013
Utfall
1,5
0,0
2,2
8.0

2014
Prognos
2,2
0,0
2,8
7,9

2015
Prognos
2,8
0,9
2,9
7,3

2016
Prognos
3,0
2,2
3,3
6,7

2017
Prognos
2,9
3,0
3,5
6,4

3,7
3,4

3,3
3,5

4,6
4,8

5,5
5,1

5,3
4,8

Regeringen gör en annan bedömning än SKL (Sveriges kommuner och landsting) i skatteunderlagsprognosen för 2013. 2014 och 2015 förutser regeringen svagare skatteunderlagstillväxt än SKL, främst
till följd av större ökningar av grundavdragen. Åren därefter är det tvärtom; regeringen räknar med att
skatteunderlagets tillväxt blir större än enligt SKL:s prognos, främst till följd av mindre ökningar av
grundavdragen med även starkare sysselsättningstillväxt åren 2017 och 2018.
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B.2

Utveckling av Falu kommuns ekonomi

I det följande redovisas ekonomiska nyckeltal/diagram utifrån vilka signaler som ges om utvecklingen
och därmed kan vara ett hjälpmedel i den ekonomiska planeringen.
Utfall/Prognos/Budget

Resultatutveckling
180

Finansiellt mål (min)

mnkr

165 165

160
140
120
100

96

86

80
60
40

40

51
30

54

43

57

58

63

61

96

63

10

20
0

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013

Prognos
2014

Budget
2015

Plan 2016 Plan 2017

Årets resultat
Falu kommun gör bedömningen att ett av de finansiella målen för kommunen bör vara att resultatet
ska uppgå till minst 2 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Motiven till
att uppnå ett sådant överskott är t ex kommande års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att stärka soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser. Från och med 2006
har Falu kommun som finansiell målsättning att resultatet skall uppgå till minst 2 procent av skatter
och bidrag, vilket betyder ett resultat 2015 på minst 62,2 mnkr.
År 2013 uppvisar ett resultat på 58,2 mnkr. Detta resultat påverkas positivt av ytterligare en återbetalning från AFA Försäkring med 48,2 mnkr. Men å andra sidan tyngs resultatet 2013 av en finansiell
kostnad på 15,3 mnkr med anledning av ökad pensionsskuld då diskonteringsräntan sänktes. Totalt
visade nämnderna ett underskott på 37,2 mnkr. Det är bekymmersamt att det är kommunens två största
verksamheter som redovisade underskott, barn- och utbildningsutskottet med -31,7 mnkr och omvårdnadsnämnden med -17,6 mnkr. Underskottet vägdes upp något av de överskott som fanns inom bland
annat kommunstyrelsen 8,8 mnkr, socialnämnden 2,7 mnkr och trafik- och fritidsnämnden 1,1 mnkr.
Upprättad prognos för helåret 2014 (aug) visar ett överskott med 10 mnkr, vilket är 50,5 mnkr sämre
än budgeterat resultat, 60,5 mnkr. Verksamheternas prognoser visar på ett underskott på 56 mnkr. Den
största avvikelsen finns inom gymnasieskolan på -21 mnkr, som fortfarande har svårighet att anpassa
sig till en lägre kostnadsnivå med anledning av flera års minskat elevunderlag och ökad konkurrens
från fristående skolor. Andra stora avvikelser finns inom socialnämnden (-15,1 mnkr) och omvårdnadsnämnden (-7 mnkr).
Resultatet för de enskilda åren 2015-2017 bedöms uppfylla det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkterna, även om ekonomin kommer att vara ansträngd 2015 på grund av stora åtaganden, såsom
satsningar i Lugnetområdet och investering i resecentrum, men även stora volymökningar inom skolans och omsorgens värld. Den största utmaningen blir dock verksamheternas effektiviseringar och
krympning av kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar.

35

falun.se/
Falu kommuns budget 2015
__________________________________________________________________________________
Utveckling av intäkter och kostnader
Årlig förändring av nettokostnader och skatteintäkter
Falu kommun

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2008

2009

2010

Nettokostnadsutveckling

2012 *)

2011

2013

*)

Skatter, gen. statsbidrag o utjämningssytem

* Exklusive AFA-återbetalning

Diagrammet visar årlig ökningstakt för kommunens totala nettokostnader och intäkter av skatter, generella statsbidrag, utjämningssystem och kommunal fastighetsavgift. Åren 2008 och 2009 var nettokostnadsutvecklingen högre än utvecklingen för skatteintäkterna. 2010 tog skatteintäktsutvecklingen
fart, framför allt beroende på det tillfälliga konjunkturstödet på 54,3 mnkr samtidigt som kostnadsnivån medvetet hölls nere. Men 2011 och 2012 överträffar åter igen kostnadsutvecklingen skatteintäkternas förändring. För åren 2012 och 2013 har återbetalningen från AFA (49,9 resp 48,2 mnkr) exkluderats. Fr.o.m. januari 2013 har kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstinget Dalarna, vilket motsvarar 1,0 procent av kostnadsutvecklingen.
Större styrelsers och nämnders resultat
Avvikelser mot budget större nämnder

6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%

2008

2009

2010

2011

2012

Kommunstyrelse

KS barn- o utbildningsutskott

Socialnämnd

Trafik- och fritidsnämnd

Omvårdnadsnämnd
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Diagrammet visar de största styrelsers och nämnders resultat dvs. nettokostnader jämfört med budget.
Ett negativt utfall enligt diagrammet innebär att redovisade kostnader översteg driftbudget för det aktuella året. 2011 bokförde trafik- och fritidsnämnden förväntad kostnad för upphandlingsskadeståndsavgift med 10 mnkr.
Utveckling av pensionskostnader
I januari 2006 trädde nuvarande pensionsavtal i kraft (KAP-KL). Avtalet är enhetligt för kommuner
och landsting för de olika avtalsområdena. Detta avtal innebär ett steg mot en mer livsinkomstbestämd
pension vilket innebär att den avgiftsbestämda delen ökar och den förmånsbestämda delen minskar.
Den förmånsbestämda delen kopplas till inkomstbasbeloppet vilket betyder att pensionen förankras till
löneutvecklingen i ekonomin. Avtalet innebär att inkomstgränsen för den förmånsbestämda pensionen
uppgår till 426 750 kr år 2014.
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Per den 31 december 2013 uppgick
denna skuld till 1 636,4 mnkr varav 319,5 mnkr utgörs av särskild löneskatt. Utifrån de prognoser som
tagits fram av KPA kommer de årliga utbetalningarna att öka från dagens nivå runt 59 mnkr till ca
61 mnkr år 2017 (exklusive löneskatt).

PERSONALEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
C.1

Anställningstal

Vid utgången av 2013 hade kommunen 4 242 anställda med månadslön. Antalet anställda har under
året ökat med 73 personer, Detta beror främst på ökat antal hemtjänsttimmar samt att omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen tagit hem verksamheter som tidigare legat på entreprenad. 78,4
procent av de anställda var kvinnor. I samtliga förvaltningar utom en, trafik- och fritidsförvaltningen,
var kvinnorna i majoritet.
Antal
Förvaltningar

Andel i %

Förändring antal
anställda från
2012

Anställda

Kvinnor

Män

Kultur o Ungdomsförvaltningen

86

64

36

+2

Miljöförvaltningen

31

58

42

-3

Omvårdnadsförvaltningen

1144

90

10

+98

Barn- o utbildningsutskottet

1703

79

21

-36

564

80

20

+29

Trafik och fritidsförvaltningen

73

37

63

-1

Kommunstyrelseförvaltningen

641

62

38

-16

4 242

78

22

+73

Socialförvaltningen

Totalt Falu kommun

C.2

Tidsredovisning

Den totala arbetstiden för månadsavlönade och timanställda anställda enligt AB-avtalet, omräknat till
årsarbetare var 3 455 vilket är en minskning jämfört med året innan. Arbetstiden för månadsavlönade
minskade medan arbetstiden för timavlönade ökade.
Förvaltningar

2013

2012

2011

2010

Timavlönade

404

389

371

352
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Månadsavlönade

3 051

3 115

3 126

3134

Totalt

3 455

3 504

3 497

3 486

C.3

Åldersfördelning

Medelåldern har sjunkit med 0,5 år och var i december 46,6 (47,1) år. Medelåldern för kvinnor var
46,8 (47,1) år och för män 45,9 (46,6) år.
Åldersgrupp

Antal personer

Andel i %

-29

394

9

30-39

822

19

40-49

1 121

27

50-59

1 271

30

634

15

60-

C.4

Pensionsavgångar

Under 2013 slutade 114 personer med pension. De kommande fem åren kommer ca 533 personer att
uppnå 65 år, flertalet av dessa återfinns inom skola, social- och omvårdnadsförvaltningen.

C.5

Löneöversyn

Utfallet av löneöversynen blev en ökning med i genomsnitt 2,4 procent på det totala löneutrymmet och
genomsnittslönen i 2013 års nivå blev 25 671 kronor per månad. Kvinnors lön i procent av männens
ligger på 94,8 procent, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är
en tydlig effekt av att kvinnodominerade yrkesgrupper prioriterats de senaste åren.
2013

2012

2011

2010

Kvinnor

25 371

24 739

23 825

23 371

Män

26 759

26 743

25 681

25 458

Totalt

25 671

25116

24 219

23 814

Kvinnors medellön i % av männens

94,8%

93,5%

92,8%

91,8%

Medellön kr

C.6

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade under 2013 med 0,4 procentenheter till 6,0 procent av ordinarie arbetstid.
SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%

4,6%

4,9%

5,6%

6,0%

2010

2011

2012

2013

2,0%
1,0%
0,0%
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Kvinnorna hade genomgående en högre sjukfrånvaro än männen. 2013 var kvinnornas sjukfrånvaro
7,3 procent och männens 4,4 procent av ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron ökar både vad gäller kort
och lång frånvaro.
SJUKFRÅNVARO KALENDERDAGAR / MEDARBETARE 1)
2013

2012

2011

2010

1-14 dagar

6,3

6,0

5,3

5,4

15-59 dagar

2,7

2,6

2,4

2,2

Mer än 59 dagar

10,4

9,2

7,5

6,3

TOTALT

19,4

17,8

15,2

13,9

1) Avser tillsvidare- och visstidsanstallda januari till december respektive år och uttryckt som
genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare samt fördelat efter sjukperiodens längd.
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SAMMANDRAG AV BESLUTSSATSER FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER
D.1

Förslag till beslut

Utifrån redovisade överväganden och vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet föreslår Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kommunstyrelsen tillstyrka och kommunfullmäktige
besluta
1.

Reviderad budget 2015 fastställd av kommunfullmäktige 12 juni

2.

Finansiella mål och riktlinjer fastställs för vad som är god ekonomisk hushållning enligt vad
som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

3.

Driftbudget- och investeringsramar för 2015 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser

4.

I budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2015

5.

Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2016-2017 för kommunstyrelsen
och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser

6.

Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2015 enligt budgetdokumentet.

D.2

Drift- och investeringsramar

Beslut om kommunstyrelsen:
7. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2015 fastställs till 238 439 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till 245 759 tkr respektive 245 927 tkr godkänns
8.

Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett ospecificerat sparbeting om 3 300
tkr gällande nämndernas verksamhet, som efter precisering och beslut fördelas på respektive
nämnd

9.

Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen/kommunfastigheters investeringsanslag för år 2015
fastställs till 147 400 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till 103 500 tkr
respektive 129 100 tkr godkänns

10. Investeringsanslag för utvecklingsområden totalt för år 2015 fastställs till 20 270 tkr och ekonomisk plan för 2016 och 2017 uppgående till 75 950 tkr respektive 77 120 tkr godkänns
11. Anslag/nettointäkt för kommersiella exploateringar och bostadsexploateringar totalt för år
2015 fastställs till ett anslag om 9 605 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till en nettointäkt om 19 240 tkr respektive en nettointäkt om 18 040 tkr godkänns
12. Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga investeringsanslag för år 2015 fastställs till 11 875 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till 3 090 tkr respektive 1 620 tkr godkänns
Beslut om barn- och utbildningsnämnden:
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13. Barn- och utbildningsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 1 212 051
tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 1 235 538 tkr
respektive 1 253 929 tkr godkänns
14. Barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 9 925 tkr
för år 2015 och ekonomisk plan år 2016 och 2017 uppgående till 9 925 tkr årligen godkänns
Beslut om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 137
813 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 144
039 tkr respektive 147 110 tkr godkänns
16. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst år 2015
fastställs till 48 700 tkr och ekonomisk plan för driftanslag för år 2016 och 2017 uppgående
till 48 700 tkr årligen godkänns
17. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 12
000 tkr för år 2015 och ekonomisk plan år 2016 och 2017 uppgående till 10 450 tkr respektive
10 050 tkr godkänns
Beslut om kultur- och fritidsnämnden:
18. Kultur- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 179 029 tkr
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 184 791 tkr respektive 187 299 tkr godkänns
19. Kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 11 125 tkr för
år 2015 och ekonomisk plan år 2016 och 2017 uppgående till 9 925 tkr respektive 6 925 tkr
godkänns
Beslut om socialnämnden:
20. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 450 685 tkr och ekonomisk
plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 468 161 tkr respektive 476 521
tkr godkänns
21. Socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2015 fastställs till 95 840 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 95 840 tkr årligen godkänns
22. Socialnämndens investeringsanslag för 2015 fastställs till 300 tkr och ekonomisk plan för år
2016 och 2017 uppgående till 300 tkr årligen godkänns
Beslut om omvårdnadsnämnden:
23. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 653 878 tkr och
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 678 794 tkr respektive 688 592 tkr godkänns
24. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2015 fastställs till 3 500 tkr och ekonomisk plan
för år 2016 och 2017 uppgående till 3 500 tkr årligen godkänns
Beslut om myndighetsnämnden för miljö- och byggärenden:
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25. Myndighetsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 10 140 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 10 386 tkr respektive 10
631 tkr godkänns
Beslut om val- och demokratinämnden:
26. Val- och demokratinämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 230 tkr och
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 233 tkr respektive
237 tkr godkänns
Beslut om gemensam nämnd för upphandlingssamverkan:
27. För gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslås 4 451 tkr år 2015 och planerade anslag för år 2016 och 2017 till 4 529 tkr respektive 4 597 tkr godkänns. Samtliga belopp inkluderar även stödtjänster utöver basavtalet
Beslut om gemensam nämnd – prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag:
28. För gemensamma nämnden för prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag anslås 866 tkr år 2015 och planerade anslag för år 2016 och 2017 till 879 tkr respektive 892 tkr godkänns
Beslut om överförmyndarverksamheten:
29. Överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 4 043 tkr och
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 4 096 tkr respektive
4 143 tkr godkänns
Beslut om kommunrevisionen:
30. Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till 2 036 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och 2017 uppgående till 2 072 tkr respektive 2 103
tkr godkänns
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