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Kommunstyrelsens ordförande

Ett händelserikt år
2015 inleder den nya mandatperioden med en ny majoritet. Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Miljöpartiet förenar kontinuitet med ny energi och
vår gemensamma utgångspunkt, det hållbara samhället.
Kommunen fortsätter att utvecklas och vi gör ett
positivt resultat för 2015.
En ny politisk nämndsorganisation startar upp från
1 januari. Även ett nytt utskott bildas samtidigt under
Kommunstyrelsen, Ledningsutskottet, med fokus på
budget och ekonomiuppföljning. Hållbar utveckling och
personalfrågor.
Barn och unga har även under detta år varit ett prioriterat område. Ett fortsatt fokus på att möta barn och
deras behov i ett tidigt skede. Nybyggnationen av högstadieskolan i Bjursås har inletts. En ny förskola med två
avdelningar har öppnats på Hasselvägen och förskolan i
Danholn har utökats med en avdelning. Gymnasieskolans
ekonomi är i balans. En ny gruppbostad inom LSS-verksamheten har öppnat i Herrhagen. Omvårdnadsnämnden
har under året haft fokus på att minska sjukfrånvaron hos
medarbetarna.
Faluns arbete med ”heltid till alla” har uppmärksammats i hela landet och när projektet avslutades vid årsskiftet har i stort sett alla medarbetare erbjudits heltid.
Skid-VM har planerats under flera år men 2015 gick
detta fantastiska evenemang av stapeln. Invånare i Falun
var i princip lika positiva som evenemangsbesökarna
till arrangemanget av skid-VM och värdstaden Falun.
Resecentrum stod klart och Falun fick en helhetslösning
för kollektivtrafiken och en förbättrad stadsmiljö. Det
blev säkrare för trafikanterna genom att lokalbussarna
flyttades från Östra Hamngatan till en tillgänglig och
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tydlig knutpunkt för all busstrafik. Å-rummet utmed Östra
hamngatan blev trivsammare och kan nu utvecklas till
ett attraktivt område. Bostadsbyggandet i Falun spelar
en central roll för rörligheten på arbetsmarknaden och för
Faluns ekonomiska tillväxt och är åtgärder som långsiktigt medverkar till att trygga välfärden.
Falun utsågs till Årets kulturkommun 2015. ”I Falun
är kultur en angelägenhet för alla”, skriver juryn i sin
motivering. Juryn pekade särskilt på kommunens kultursatsningar. Barn och unga garanteras kulturupplevelser.
Äldre har tillgång till kulturverksamhet på boenden och
träffpunkter. Det finns också ett gediget kulturprogram
för funktionshindrade.
Falu kommun har arbetat utifrån Migrationsverkets
direktiv och erbjöd evakueringsplatser fördelade på tre
boenden för de flyktingar som kom till kommunen under
vintern.

Ekonomiskt utfall
Budgeterat resultat var 62,9 mnkr och utfallet blev 104,8
mnkr. Flera nämnder visar dock på ett budgetöverskridande
på tillsammans 48,7 mnkr.
Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla anställda i
kommunen och kommunkoncernen. Ni skapar, med stort
engagemang, ett resultat av hög kvalitet.

Susanne Norberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Vårt uppdrag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag
Hållbar utveckling
Faluns vision ”Ett större Falun” innebär att vi tar hänsyn till de
ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar
utveckling när vi gör vägval, prioriteringar och fattar olika
beslut. Då skapas möjligheter för kommande generationer att
leva ett gott liv.
För att nå upp till visionen och dess övergripande mål finns
tre strategiska styrdokument: ett tillväxtprogram för den ekonomiska dimensionen, ett folkhälsoprogram för den sociala dimensionen och ett miljöprogram för den ekologiska dimensionen.
Dessa dokument skall påverka både vår egen organisation
och andra aktörer i Falu kommun, där vi tillsammans genomför
åtgärder som ökar hållbarheten i samhället.

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

i årskurs 3, 6 och 9 samt att alla elever i gymnasieskolan ska
få en examen.

Viktiga händelser
• Ny förskola med två avdelningar öppnades i januari på Hasselvägen. Förskolan Danholn utökades med en avdelning från
augusti. Slättaskogens förskola försenades på grund av en
överklagad upphandling.
• Fristående förskola har startats på Sturegatan.
• Statliga satsningar på mindre barngrupper i förskolan och
ökad lärartäthet.
• Nybyggnation av Bjuråsskolan har inletts.
• Gymnasieskolans utveckling har varit positiv och efterfrågan ökar.

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

Viktiga händelser
• Stimulansmedel inom äldreomsorgen har använts för att
förändra bemanningen och för att skapa traineeanställningar.
• Nytt omsorgsboende har börjat byggas i Hälsinggården.
• Projekt som bedrivits under året är våld i nära relationer, vård
i livets slut, incident och avvikelsehantering.

Social omsorg
Socialnämnden skall leda, planera, samordna och utveckla
socialtjänsten, kommunal familjerådgivning samt omsorg om de
psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta.
Socialtjänstens insatser skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på
att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas själv
bestämmanderätt och integritet.

Viktiga händelser
• Placeringar av barn och unga på institution har ökat påtagligt
jämfört med föregående år. Även placering av barn och ungdomar i familjehem har ökat något.
• Antal anmälningar avseende barn som far illa fortsätter att
stiga och har under året varit högre än de senaste fem åren.
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• Inom missbruksområdet sker en målmedveten styrning från
HVB-placeringar, Hem för Vård och Boende, till stöd och
behandling i öppenvård på hemmaplan. Antalet vårddygn har
minskat till en nivå som är lägre än på många år.
• Under hösten ökade antalet ensamkommande barn som an
visades till kommunen markant, vilket har påverkat personalgruppen för ensamkommande barn och resursgruppen enormt.
Majoriteten av placeringarna har hanterats genom familjehem. Ensamkommande barn är ej redovisade i statistiken för
2015. Under 2014 anvisades 22 barn till Falu kommun och
under 2015 anvisades 168 barn hit.
• Inom LSS verksamhet öppnades i maj en ny servicebostad
med åtta platser.
• En ny gruppbostad med sex platser har öppnats inom LSS
under året.
• Rekryteringsproblem vid personalvakanser har påverkat viss
verksamhet.

Miljö- och samhällsbyggnad
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är en av i huvudsak tre
politiska nämnder/styrelser som ansvarar för frågor rörande den
fysiska utvecklingen av Falu kommun och skapar förutsättningar
för andra aktörer att utvecklas.
De strategiska frågorna ansvarar kommunstyrelsen för. Det
gäller till exempel översiktlig fysisk planering, strategiska
planer avseende trafik, VA, kollektivtrafik, näringsliv, köp- och
försäljning av fastigheter och exploatering.

Vårt uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar därefter vid och
genomför de strategiska planerna, till exempel genom detalj
planering, och ansvarar också för drift och förvaltning av gator,
vägar, parker och offentliga rum, naturvård, vissa friluftsanläggningar, samt uppdrag inom trafik och miljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är också trafiknämnd.
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ansvarar för
myndighetsutövning gällande bygg- och miljöfrågor.

Viktiga händelser
• Folkhälsoprogram 2020 och Tillväxtprogram 2020 har antagits. Därmed är kommunens alla tre hållbarhetsprogram
aktuella eftersom miljöprogrammet antogs under 2014.
• Knutpunkten invigdes i januari och Resecentrum i augusti och
Falun har fått en modern anläggning för resande med buss,
tåg och bil. Sammantaget är detta ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Falun på mycket lång tid.
• Efterfrågan på detaljplaner har varit fortsatt hög. Av de
detaljplaner som antagits kan nämnas Myran och plan för ett
villaområde med 40 tomter.
• Fem centralt prioriterade områden som valts ut för bostadsbyggande har marknadsförts mot externa intressenter.
• Naturreservatet Sanders gammelskog har invigts.
• Utökat samarbete med näringslivet med bland annat ökat
antal företagsbesök har genomförts.

Kultur och fritid
Nämnden ska driva biblioteks-, allmänkultur-, idrotts- och fritidsgårdsverksamhet samt stödja föreningar och studieförbund.

Viktiga händelser
• Falu kommun utsågs till årets kulturkommun i Sverige 2015.
• Inom biblioteksverksamheten har modernare hanterings
system och organisation skapats.
• Skid-VM genomfördes i februari på Lugnetanläggningen, vilket
påverkade den övriga verksamheten i hög grad.
• Kulturskolan genomförde egna och regionala aktiviteter under
skid-VM.
• Kulturhuset tio14 har börjat att renoveras på och omkring
stora scenen.
• En utredning kring fritidsgårdar har genomförts med sikte på
framtida anpassningar.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet
samt har uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i
bolagsform och de kommunalförbund som kommunen är medlem i.
I ledningsförvaltningen ingår de centrala administrativa
stödfunktionerna ekonomikontor, kommunikationskontor, personalkontor och stadskansli. Ledningsförvaltningens uppdrag är
att tillhandahålla kvalificerat strategiskt stöd till den politiska
organisationen, tjänstemannaledningen, kommunens förvaltningar och bolag men även medborgare, besökare, näringslivet
med flera.
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
har i uppdrag att genom arbetsmarknadsinsatser främja syssel-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

sättningen, ansvara för den gymnasiala vuxenutbildningen, med
undantag för särskolan för vuxna, grundläggande vuxenutbildning
och svenska för invandrare, samt att ansvara för integrationsfrågor och flyktingmottagandet i Falu kommun. Utöver detta
har AIK ett riktat uppdrag från politiken, kommunala aktivitets
ansvaret (KAA).
I serviceförvaltningen ingår stödverksamheter så som IT,
fastighetsförvaltning och kost. Uppdraget är att:
• erbjuda ändamålsenliga lokaler och bostäder samt verksamhetsservice i önskad omfattning
• stödja och införa IT på ett systematiskt och affärsmässigt sätt
• tillaga och servera god och näringsrik mat till barn och äldre i
kommunens olika verksamheter
• samordna och administrera kommunens samlade fordons
innehav.

Bostadsförsörjning
Falu kommuns befolkning ökar och efterfrågan på bostäder i
kommunen är hög. Byggandet av bostäder, både lägenheter
och småhus, har en mycket positiv utveckling. Byggnationer
av flerbostadshus pågår hos Kopparstaden AB och hos externa
intressenter.
Centralt prioriterade områden som valts ut för bostads
byggande av flerbostadshus marknadsförs mot externa intressenter. Även områden för småhus håller på att planeras.
Via Koppararstaden AB har kommunen cirka 6 350 lägenheter
i Falun. Under våren 2015 blev Brigaden med 89 lägenheter
klart för inflyttning. För perioden 2017–2021 finns ambitionen
att bolaget skall bygga 75 lägenheter per år.
Kommunens myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor har
bland annat ansvar för prövning av ärenden enligt plan- och
bygglagen samt för strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.
Efterfrågan är så stor att planarbetet prioriteras för att påskynda
ytterligare byggnationer, både av Kopparstaden AB och av andra
företag som vill utöka fastighetsbeståndet i kommunen.

Vatten och avlopp
Falu Energi och Vatten AB är på kommunens uppdrag leverantör
av tjänster inom vatten- och avloppssektorn.
Byggnationen av vattenledningen mellan Falun och Borlänge
är avslutad och grundvatten tas från Lennheden.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på kommunens uppdrag fjärrvärme och fjärrkyla.
Arbetet med utveckling av energisystem fortsätter. I och
med byggnationen av en pelletsfabrik har ett bioenergikombinat
utvecklats.
Samtidigt med att vattenledning byggs mellan Falun och
Borlänge har en fjärrvärmeledning byggts, så att även fjärr
värmenäten i de båda städerna kopplats samman under året.

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

7

Vårt uppdrag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

Elnätsverksamhet
Via Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag, Falu Elnät AB,
bedrivs elnätsverksamhet, främst i Falu kommun.
Fem snabbladdare för elbilar finns utplacerade i kommunen.
Det är som längst 25 kilometer till närmaste laddare och därmed
kan elbilisterna utan problem köra i hela kommunen.

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

Lokalförsörjning
Serviceförvaltningen fastighet förvaltar av kommunen ägda
fastigheter, exklusive Lugnetområdet, och är även motpart vid
förhyrning av externa lokaler för kommunens verksamheter.
Det helägda bolaget Lugnet i Falun AB äger fastigheter
inom Lugnetområdet. Bolagets uppdrag är att äga och förvalta
fastigheter samt att tillsammans med berörda verksamheter i
kommunen arbeta med utveckling av Lugnetområdet.
Kommunen äger, via kommanditbolaget Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB, den fastighet på Lugnet där
Högskolan Dalarna på Campus Falun bedriver nära 70 procent av
sin undervisning.
Via bolaget Västra Falun Fastighets AB äger och utvecklar
kommunen kvarteret runt Egnellska huset.
Bolaget Frauenzimmer AB äger och förvaltar fastigheten
Falun 7:31, ”Johanssonska huset”, i centrum.

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

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

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

Utveckling av besöksnäringen
Marknadsbolaget Visit Södra Dalarna AB ägs till 51 procent av
näringen i en ekonomisk förening och till 49 procent av de sju
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Vansbro.
Bolaget är ett destinationsutvecklingsbolag som arbetar för
att stärka och sälja in besöksnäringen. Fokusområden är turism,
möten och evenemang.

Omvärldsanalys
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Omvärldsanalys
Samhällsekonomiska förutsättningar
Den finansiella oron på världsmarknaden finns kvar. Stödåtgärder
sätts in från olika centralbanker för att stimulera tillväxten.
Sveriges tillväxt har ökat mer under 2015 än vad bedömare
och marknadsaktörer förväntat sig och svensk ekonomi växer för
närvarande mycket snabbt. Snabbt växande investeringar och
kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på
den höga tillväxten. Detta förväntas hålla i sig de kommande
två åren, men därefter ses en viss avmattning.

Kommunsektorns utveckling
Kommuner och landsting står inför stora utmaningar de närmaste åren med demografiska förändringar och stora investeringsbehov.
En första preliminär redovisning av kommunsektorns ekonomi
för 2015 visar på ett samlat resultat upp mot 13 mdkr, där
kommunerna svarar för 12,5 mdkr av dessa. Ett resultat som är
i paritet med 2014. Kostnadsökningen har varit drygt fem procent, vilket är en betydligt snabbare ökning än på mycket länge.
Resultatet räddas dock av snabbt ökande intäkter. Bland annat
har ersättningarna från Migrationsverket ökat kraftigt. Därtill

har AFA Försäkring för sista året återbetalat premier på knappt
fem miljarder. Kommuner och landsting har dessutom disponerat drygt en miljard av det tillfälliga extra statliga stödet för
flyktingmottagande, vilket är avsett att användas under 2015
och 2016.
Samtidigt med den starka tillväxten i den svenska ekonomin beräknas kommunsektorns kostnader öka betydligt mer
än vad skatteunderlaget växer. En stor anledning till detta
är en mycket snabbt ökande befolkning, där det omfattande
flyktingmottagandetär den största faktorn.

Befolkning
Falun fortsätter att öka i folkmängd, men inte i den takt som
tidigare bedömts. Den 31 december 2015 uppgick Falu kommuns
folkmängd till 57 062 personer, vilket innebär att folkmängden
under året ökade med 166 personer. Ökningen består av födelseöverskott med 89 personer och ett flyttnetto med 77 personer.
Dalarnas folkmängd ökade med 2 125 personer till 281 028
invånare den 31 december 2015. Det är fler personer som flyttar
till länet (+2 359) än som flyttar härifrån. Dock är födelsenettot
negativt, det vill säga fler som avlider än föds (-234).
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Befolkningsprognoser har med anledning av flyktingströmmarna
under senare år blivit allt mer osäkra med snabbt förändrade förutsättningar. För närvarande ökar Sveriges befolkning snabbare
än vad som skett historiskt.

Arbetsmarknaden i Falun
Omsättningen från arbetslöshet till arbete var 51 procent i
Falun under 2015. I riket i genomsnitt var nivån 46 procent.
Det är alltså lättare att få jobb i Falun än i riket i genomsnitt.
Tillväxten i sysselsättning är blygsam, men ett stort behov
av ersättningsrekryteringar, till följd av pensionsavgångar, kvarstår ännu under många år framöver.
Arbetslösheten, sammanräknat öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd, är lägre i Falun än i riket och
i Dalarnas län. Andelen arbetslösa av registerbaserad arbetskraft
framgår av tabellen.
Arbetslösa

Andel arbetslösa
i januari 2016

Förändring
senaste året

Riket

8,0 %

-0,1 %

Dalarnas län

7,9 %

0,3 %

Falun

6,6 %

0,0 %

Bland inrikesfödda är nivån ännu lägre, endast fem procent och
på samma nivå som riket.
Inrikesfödda

Andel arbetslösa
i januari 2016

Förändring
senaste året

Riket

5,0 %

-0,5 %

Dalarnas län

4,9 %

-0,5 %

Falun

5,0 %

-0,2 %

Falun delar inte problemet med hög arbetslöshet bland utrikes
födda med andra dalakommuner. Falun har lyckats tämligen
väl med integration och etablering och arbetslösheten bland
utrikesfödda ligger på nästan samma nivå som rikets.
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Utrikesfödda

Andel arbetslösa
i januari 2016

Förändring
senaste året

Riket

21,5 %

0,6 %

Dalarnas län

32,0 %

4,7 %

Falun

21,6 %

0,5 %

Även bland ungdomar har Falun en lägre nivå på arbetslösheten,
12,1 procent, av ung arbetskraft jämfört med länet 13,9 procent
och riket 13,1 procent i januari 2016.
Utmaningarna som Falun står inför under det kommande
året är att fortsätta det goda arbetet med integration och
etablering. Under 2016 beräknas omkring 170 personer som får
uppehållstillstånd och lämnar anläggningsboende kommunplaceras i Falun och omkring 110 personer beräknas bosätta sig på
egen hand i kommunen. Av dessa knappt 300 personer beräknas
55 procent hamna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
Dalarna och Falun behöver detta tillskott till arbetskraften och
det är viktigt att snabbt lotsa in dem på arbetsmarknaden.

Bostadsmarknad
Befolkningsutvecklingen innebär ökat behov av bostäder.
Antalet bygglovsärenden har ökat under 2015 jämfört med
föregående år och bygglov beviljades för cirka 175 lägenheter
i flerbostadshus och cirka 50 småhus. Under året har cirka 180
nya bostäder färdigställts, varav cirka 135 i flerbostadshus och
cirka 45 i småhus. Lägenheterna i flerbostadhusen har tillkommit genom såväl nybyggnationer som ombyggnationer.
Lilla Källviken är Faluns nästa stora bostadsområde. Utbyggnaden av området startade 2014 och kommer att pågå under
flera år.
Kopparstaden AB har endast ett fåtal outhyrda lägenheter,
vilket visar på ett ökat behov av bostäder. Under våren var 89
smålägenheter klara för inflyttning. För de kommande åren planeras 75 nya lägenheter per år för att möta efterfrågan. Närmast
i tid kommer nya lägenheter på Galgberget.

Mål för god ekonomisk hushållning
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner tar i sin budget fram särskilda mål och riktlinjer av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål har dels
ett finansiellt perspektiv, dels ett verksamhetsmässigt perspektiv. Nedan följer en utvärdering av i vilken utsträckning målen
för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Finansiella mål
Kommunen har tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Efter sammanställningen följer kommentarer till respektive
mål. Målen är följande:

Mått

Mål

Resultat

Soliditet, eget kapital i procent av totala
tillgångar, exklusive förmedlade lån.

Långsiktigt mål är att överstiga 55 procent.
Årets målsättning är 41,4 procent.

Soliditeten är 52,5 procent. Årets målsättning är uppfylld.

l

Resultat i förhållande till erhållna skatte
intäkter

Resultatet ska överstiga 2,0 procent av
skatteintäkterna, vilket motsvarar 62,9 mnkr.

Årets resultat uppgår till 104,8 mnkr, vilket
motsvarar 3,4 procent. Årets målsättning är
uppfylld.

l

Till hur stor del investeringarna är finansierade med eget kapital, där eget kapital
definieras som kassaflödet från del löpande
verksamheten.

Långsiktigt mål är 100 procent. Årets målsättning är 75 procent.

Investeringarna är finansierade med eget
kapital till 100 procent (motsvarar 173,6
procent). Årets målsättning är uppfylld.

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.

Soliditet
Soliditeten (eget kapital i procent av totala tillgångar, exklusive
förmedlade lån) speglar hur mycket tillgångar och skulder som
ansamlats under tidigare generationer.
Soliditeten är som en långsiktigt stabil ram som ekonomin
behöver hålla sig inom. För att på sikt uppnå den soliditet som
kommunen behöver sätts mer kortsiktiga mål för vilka årliga
resultat som behöver uppnås och för vilka begränsningar för hur
mycket investeringar som kan hanteras.

Soliditet exklusive pensionsskulden
Soliditet per 2015-12-31 uppgår till 52,2 procent (exklusive
pensionsförpliktelser före 1998 och förmedlade lån) att jämföras
med uppsatt mål om 41,4 procent. Under året har soliditeten
förbättrats från 51,1 procent 2014-12-31 till 52,2 procent
2015-12-31. Detta beror till stor del på att kommunens balans
omslutning inte ökat så mycket som budgeterat på grund av en
lägre investeringsnivå under 2015, samtidigt som kommunen
redovisar ett starkt resultat.
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Soliditet inklusive pensionsskulder
Ur ett generationsperspektiv bör soliditeten beräknas med samtliga tillgångar och skulder, även inklusive de pensionsskulder
som intjänats av personal före 1998 och som inte redovisas i
balansräkningen.
Frågan om pensionsskulden ska lyftas in i balansräkningen
är under utredning av staten och förslag ska presenteras under
våren 2016, för att kunna gälla från och med 2018.
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I dagsläget räcker inte kommunens egna kapital till för att täcka
de gamla pensionsskulderna. Per den 31 december 2015 uppgick
kommunens egna kapital till 1 092,7 mnkr. Den del av pensionsskulden som inte finns i kommunens balansräkning uppgick vid
samma tidpunkt till 1 480,1 mnkr.
Under 2015 minskade den aktuella pensionsskulden med
86,7 mnkr, från 1 566,8 mnkr, till största delen på grund av
stora utbetalningar, 72,1 mnkr, låg inflation, -28,0 mnkr, och
stora aktualiseringar, 36,1 mnkr. Tillsammans med kommunens
starka resultat 2015 har soliditeten inklusive pensionsskulden
förbättrats rejält, med 11,1 procent.
Med pensionsskulderna som intjänats före 1998 är kommunens totala skulder större än tillgångarna och underskottet
blir 387,3 mnkr (575,5 mnkr), vilket motsvarar 18,6 procent av
kommunens tillgångar exklusive förmedlade lån.
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Resultatmål

Reservering inom eget kapital

Det samlade resultatet för 2015 är +104,8 mnkr inklusive en
upplösning av reservering för pensionskostnader, den så kallade
bromsen, med 3,3 mnkr. 2015 års resultat motsvarar 3,4 procent
av skatteintäkterna. Exklusive återbetalningen från AFA på
23,0 mnkr uppgår resultatet till 81,8 mnkr, vilket motsvarar ett
resultat på 2,7 procent av skatteintäkterna.
Viktiga delar i det positiva resultatet är bland annat:
• att delar av planerad verksamhet inte genomförts
• att centralt anslag för oförutsedda händelser i budgeten inte
togs i anspråk för annat utan kunde användas till att täcka
sänkta skattekostnader
• att de tillfälligt sänkta avskrivningarna i samband med övergången
till komponentavskrivningar inte togs i anspråk till underhåll
• återbetalningen från AFA av 2004 års premie
• att barn- och utbildningsnämnden redovisade ett positivt
resultat efter år av underskott.

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

Däremot är underskotten inom i första hand socialnämnden och
omvårdnadsnämnden bekymmersamma.
Falu kommun har i flera år legat på en för hög kostnadsnivå
i verksamheterna. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna
uppgår i år till 96,9 procent, mot 99,8 procent föregående år,
vilket är en klar förbättring. I 2015 års nettokostnader ingår
dock återbetalningen från AFA och sänkta avskrivningar på
grund av övergång till komponentavskrivningar.
Denna höga kostnadsnivå kräver fortsatt fokus på effektiviseringsåtgärder.

Eftersom investeringar innebär kostnadsbelastningar över långa
perioder sätter kommuner ofta upp mål för investeringsvolymen,
detta för att inte föra över för höga kostnader på kommande
generationer. Falu kommuns mål för investeringar innebär att
investeringarna till hundra procent ska vara finansierade med
eget kapital. Eget kapital i det här fallet är de medel som kommunen själva genererat under året, det vill säga kassaflödet från
den löpande verksamheten i kommunens kassaflödesanalys. På
kort sikt hade fullmäktige satt upp ett mål på 75 procent, på
grund av den höga investeringsvolym som planerades.
I årets kassaflödesanalys redovisas ett kassaflöde från den
löpande verksamheten på 288,6 mnkr. Nettoinvesteringarna
i materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till
166,2 mnkr. Investeringarna kunde alltså finansieras med egna
medel till hundra procent.
Nyckeltalet påverkades positivt av årets goda resultat och
lägre investeringsvolym än budgeterat.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat
Lagstiftaren har lagt fast ett golv för hur låga resultat kommuner får ha, hur eventuella överskridanden ska hanteras och
hur resultatet ska beräknas, det vill säga reglerna kring det så
kallade balanskravet.
Balanskravsresultat (mnkr)

2015

2014

Årets resultat enligt resultaträkningen
(exklusive återförd reservering inom eget
kapital)

101,4

11,1

Reducering av samtliga realisationsvinster

-5,1

-0,3

Balanskravsresultat

96,3

10,8

Falu kommun har inga gamla underskott som ska återställas
i enlighet med balanskravet. Årets resultat innebär alltså att
det inte har uppkommit några underskott som behöver regleras
under kommande år.

Investeringsbegränsningar

Verksamhetsrelaterade mål och
r iktlinjer som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning
Nedan redovisas en avstämning av utfallet för de mål och
riktlinjer för verksamheten och som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning som den politiska majoriteten har valt
att lyfta fram för verksamheten 2015. De kommunövergripande
målen kommenteras ytterligare under avsnittet tidredovisning
i förvaltningsberättelsen och de nämndspecifika målen kommenteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Kommunövergripande verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer
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Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid.

< 4,5 procent (dec 2015).

6,8 procent. Målet uppfylls inte.

l

Den korta sjukfrånvaron (1–14 dagar).

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

6,7 dagar. Målet uppfylls inte.

l

Timanställdas tid i relation till total tid.

< 5 procent (2015).

10,8 procent. Målet uppfylls inte.

l
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Kommunstyrelsen
Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Mark- och planberedskap enligt översiktsplan Falun
Borlänge.

Möjlighet till byggrätter för 250 bostäder.

Målet uppfylls.

l

Ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökning.

Förbättrad rankingplats.

Ranking 2014 är plats 217, -26 placeringar.
Målet uppfylls inte.

l

Återkoppling och möte inom Företagslots.

Återkoppling inom 24 timmar och möte
inom två veckor.

Återkoppling sker alltid inom 24 timmar.
Möte erbjuds för det mesta inom två
veckor.

l

Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Förskolebarns utveckling enligt läroplanens mål.

Andelen barn ska öka jämfört med före
gående år.

2,19 poäng (2,08). Målet uppfylls.

l

Elevers meritvärde i årskurs 9 (meritvärde = summan av de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg).

Andelen elever ska öka jämfört med före
gående år.

207,2 (210,1). Målet uppfylls inte.

l

Elevers behörighet till gymnasieskolans program.

Andelen elever ska öka jämfört med före
gående år.

Andelen har sjunkit till samtliga programgrupper. Målet uppfylls inte.

l

Elevers behörighet till gymnasieskolans yrkes
inriktade program.

Samtliga elever ska vara behöriga.

84,5 (86,2) procent. Målet uppfylls inte.

l

Elevers betygspoäng efter slutförd gymnasie
utbildning.

Den genomsnittliga betygspoängen ska
förbättras jämfört med föregående år.

14,6 (14,3) betygspoäng. Målet uppfylls.

l

Ungdomar som arbetar eller studerar två år efter
slutförd gymnasieutbildning.

Andelen elever ska öka jämfört med före
gående år.

64,6 (65,6) procent. Målet uppfylls inte.

l

Elever i gymnasieskolan som uppnått examen
efter fyra år.

Andelen elever ska öka jämfört med före
gående år.

81,6 (77,5) procent. Målet uppfylls.

l

Elever i gymnasieskolan som når högskole
behörighet.

Andelen elever ska öka jämfört med före
gående år.

55,6 (56,4) procent. Målet uppfylls inte

l

Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Kostnad per inledd utredning/uppföljning.

< 2 500 kronor.

Kostnaden blev 2 400 kronor. Målet uppfylls.

l

Nettokostnaden för en hemtjänsttimme.

< 465 kronor

Kostnaden blev 475 kronor. Målet uppfylls
inte.

l

Nettokostnaden för en plats i vård- och
omsorgsboende.

< 1 706 kronor per dygn.

Kostnaden blev 1 761 kronor. Målet uppfylls
inte.

l

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende.

> 98 procent.

Beläggningsgraden blev 98 procent. Målet
uppfylls.

Medarbetarnas tid hos kund inom hemtjänsten.

> 66 procent av den arbetade tiden.

63,5 procent. Målet uppfylls inte.

Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg.

≤ 0 i avvikelse mot standardkostnad i
utjämningssystemet.

+8,4 procent (2014). Målet uppfylls inte.

l
l
l

Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Andel unga vuxna 18–24 år med ekonomiskt bistånd.

< 11 procent.

10 procent. Målet uppfylls.

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ska öka.

> 64 procent.

70 procent. Målet uppfylls.

Antal vårddygn för familjehemsplacerade barn och
ungdomar.

< 26 744 vårddygn 2013 års nivå.

25 777 dygn. Målet uppfylls.

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

< 5 916 vårddygn 2013 års nivå.

5 724 vårddygn. Målet uppfylls.

Barn- och utbildningsnämnden

Omvårdnadsnämnden

Socialnämnden

l
l
l
l
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Kultur- och fritidsnämnden
Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Nyttjandegraden i Lugnets idrottshallar
(högsäsong september–april).

90 procent.

84 procent. Målet uppfylls inte.

l

Nyttjandegraden i Lugnets idrottshallar
(lågsäsong maj–augusti)

40 procent.

36 procent. Målet uppfylls inte.

Nyttjandegraden i övriga idrottshallar.

50 procent.

44 procent. Målet uppfylls inte.

l
l

Antal barnbokslån (0–14 år).

Antalet ska öka jämfört med föregående år.

Ej mätt.

Antal besökare hos Faluns bibliotek.

> 405 000 besökare per år.

Knappt 395 000 besökare. Målet uppfylls inte.

Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Antal dödsfall och allvarligt skadade inom det kommunala vägnätet.

Noll antal skadade.

Tre personer allvarligt skadade. Målet
uppfylls inte.

–

l

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

l

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Mått

Mål

Resultat (uppföljning)

Andelen kunder som är nöjda med de tjänster som
levereras.

Förbättra rankingplatsen i SKL:s nöjdkundenkät.

Bygglov +7 enheter, miljö- och hälsoskydd
-2 enheter. Delvis uppfyllt.

l

Handläggningstiden för bygglov (villa).

Sju veckor i genomsnitt.

8,5 veckor i genomsnitt. Målet uppfylls
inte.

Andelen överklagade ärenden med formella fel.

< 0,5 procent.

Noll procent. Målet uppfylls.

Hela tillsyns/kontrollområdets kostnadstäckning.

≥ 50 procent.

50 (50) procent. Målet uppfylls.

Kostnadstäckning för regelbunden tillsynsverk
samhet (årsavgift).

≥ 80 procent.

90 (96) procent. Målet uppfylls.

l
l
l
l

Andel utförda tillsynstimmar i relation till behovet.

≥ 90 procent.

Ej mätt.

Andelen A-klassade livsmedelsverksamheter ska
öka.

>14 procent.

13 procent. Målet uppfylls inte.

Sammanfattande beskrivning
Kommunen har under ett antal år arbetat kontinuerligt med att
utveckla kommunens mål och mått för god ekonomisk hushållning. Arbetet har i första hand en inriktning mot att utveckla
de verksamhetsspecifika målen och att öka målens jämförbarhet
mot andra kommuner.
I projektet utarbetas två gånger per år en rapport, vilken är
kommunövergripande, med nationella jämförelser. Nyckeltalssammanställningen ska vara ett stöd i jämförelse- och effektivitetsarbetet samt är en del i bland annat budgetprocessen, så att
varje verksamhet kan svara på frågan:
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Har vi en kostnadseffektiv service och är den bra i jämförelse med
andra kommuner?
Rapporten återfinns på kommunens hemsida
http://www.falun.se/kommun--demokrati/ekonomi-och-statistik/
statistik-och-jamforelser.html
Under vintern/våren 2016 har målarbetet fått ett ökat fokus på
att knyta ihop med nämndernas mål med kommunens vision och
hållbarhetsprogram på ett tydligare sätt.
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Driftredovisning
Budget
Det budgeterade resultatet för 2015 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2014 fastställdes till 62,9 mnkr. Detta
motsvarar två procent av skatter och statsbidrag, vilket är mini
mikravet för god ekonomisk hushållning. Skattesatsen behölls
på samma nivå som tidigare år.
Tilldelade medel i form av driftanslag beräknades utifrån
upprättade tjänstekataloger med á-priser och volymer som
grund. Den generella uppräkningen hölls låg, 0,75 procent.
Riktade förstärkningar mot ett antal nämnder med anledning av
volymökningar och politiska ledningens prioriteringar gav en
samlad ramökning med totalt 4,3 procent.

Nämndernas resultat 2015
Nämnd

Budget

Resultat

Barn- och utbildningsnämnden

-1 205,6

14,9

Avvikelse
1,2%

Omvårdnadsnämnden

-652,1

-8,0

-1,2%

Socialnämnden

-546,1

-19,2

-3,5%

Kommunstyrelse

-238,1

58,4

24,5%

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

-181,2

6,8

3,7%

Kultur- och fritidsnämnden

-178,5

-5,6

-3,1%

Myndighetsnämnden för byggoch miljöfrågor

-9,8

1,2

12,7%

Överförmyndaren

-4,0

0,1

1,9%

Kommunrevision

-2,0

-0,5

-24,6%

Val- och demokratinämnden

-0,8

0,1

15,6%

Gem. nämnd upphandlings
samverkan

-4,5

0,5

10,4%

Gem. nämnd ATL-handläggning

0,0

0,0

Språktolknämnden i Dalarna

0,0

0,0

Gem. hjälpmedelsnämnd i
Dalarna

0,0

0,0

-3 022,7

48,7

S:A NÄMNDER

1,6%

Nämndernas verksamhet uppvisar sammantaget en positiv avvikelse jämfört med budget på totalt 48,7 mnkr.
Den totala avvikkelsen innehåller både stora positiva och
negativa avvikelser för enskilda nämnder. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen visar stora positiva resultat.
Både socialnämnden och omvårdnadsnämnden redovisar negativa resultat.
Inom barn- och utbildningsnämnden visar förskoleverksamheten ett överskott på 10,7 mnkr. Den främsta orsaken till

överskottet är förseningar av byggnationen av förskolan Slättaskogen samt lägre kostnad för pedagogisk omsorg då färre barn
varit i verksamheten än budgeterat.
Grundskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat på
1,5 mnkr. Detta beror främst på färre elever i grundsärskolan
och därmed lägre kostnader.
Gymnasieverksamheten inklusive vuxenutbildningen redovisar ett överskott på tre mnkr. Verksamheten har genomfört ett
omfattande omställningsarbete under de senaste åren för att
anpassa kostnaderna till de stora elevminskningar som har varit.
Under 2015 har elevantalet dock ökat.
Inom socialnämnden visar framförallt kostnaderna för
institutionsplaceringarna ett underskott med 19 mnkr, varav
barn- och familjeområdet visar ett underskott mot budget på
14,1 mnkr beroende på att antalet vårddygn har ökat med 44
procent. Kostnaden för institutionsplaceringar av vuxna inom
missbruksområdet ligger något över 2014 års nivå och resulterar
i ett budgetunderskott på 4,9 mnkr.
Den positiva trenden med sänkta kostnader för försörjningsstöd de senaste åren har fortsatt även under 2015. Kostnaden
för utbetalt försörjningsstöd uppgick till 71,5 mnkr vilket är en
minskning med 6,1 mnkr (exklusive personalkostnader) jämfört
med 2014. Totalt var 1 574 hushåll i behov av ekonomiskt
bistånd vid något tillfälle under året, vilket är en minskning
med 134 hushåll jämfört med 2014. Det genomsnittliga antalet
biståndshushåll per månad sjönk med 80 hushåll till 854.
Kommunstyrelsen redovisar en stor positiv avvikelse om 58,4
mnkr. Största delen av detta är hänförligt till den reserv för
oförutsedda händelser om 21 mnkr som inte förbrukats under
året. Vidare redovisar serviceförvaltningen en positiv avvikelse
om 20 mnkr, delvis beroende på effekten av ändrade avskrivningsprinciper i samband med övergången till komponentredovisning.
Omvårdnadsnämnden visar på ett negativt resultat på åtta
mnkr beroende på de ökade behoven både inom hemtjänsten
och inom särskilt boende. Även kultur- och fritidsnämnden
redovisar en negativ avvikelse med 5,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är hänförlig till extra kostnader som en följd av
renoveringen av ishallen samt ökade hyreskostnader för Lugnet.
Under avsnittet Nämndernas verksamhetsberättelser återfinns
detaljerade analyser och kommentarer kring verksamhet och
ekonomi.
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Investeringar

350

2015 års investeringar uppgår netto till 192,7 mnkr, vilket är
112,2 mnkr lägre än investeringsbudgeten på 304,9 mnkr.
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mnkr

300
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Brutto
Netto
2011

2012

2013

2014

2015

Investeringsredovisning per styrelse/nämnd
Styrelse/nämnd

Utgift
2015

Inkomst
2015

Nettoinvest
2015

Budget
2015

Avvikelse
2015

Invest
2014

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen

103,6

-2,8

100,9

197,7

96,9

107,5

Ledningsförvaltningen

1,0

-0,1

0,9

10,0

9,1

-0,5

Arbetsmarknads-, integrationsoch kompetensförvaltningen

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

Beslutsorgan

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,2

104,7

-2,9

101,8

208,4

106,6

107,5

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
Kultur- och fritidsnämnden

30,1

0,0

30,1

11,1

-19,0

15,4

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

72,1

-16,0

56,1

70,1

13,9

184,5

Barn- och utbildningsnämnden

3,6

-0,5

3,1

9,9

-6,8

6,4

Omvårdnadsnämnden

1,4

0,0

1,4

5,1

3,7

3,6

Socialnämnden
NETTOINVESTERING TOTALT

0,2

0,0

0,2

0,3

0,1

0,1

212,1

-19,3

192,7

304,9

112,2

317,7

Investeringssammanställning,
större färdigställda projekt
Nedan specificeras större färdigställda investeringsprojekt under
perioden:
Total
projektbudget

Utfall
2015

Utfall
totalt

Resecentrum etapp 1–31)

192,22)

39,1

149,2

Gruppbostad Herrhagen3)

14,8

13,6

15,0

Geislerska parken

7,9

1,2

Sanders gammelskog5)

4,2

GC-väg Lugnet6)

3,5

Investeringsprojekt, mnkr

4)

16

8,9
4,2

0,9

5,7

1)			Resecentrum invigdes den 26 augusti 2015 och etapp 1–3 har slutförts. Etapp
4–6 kvarstår. Ytterligare investering tillkommer dock även på etapp 1–3.
2.			Budget för etapp 1–6.
3.			Nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter togs i bruk under våren.
4.			Geislerska parken är en lekpark med bänkar, planteringar och en stentrappa
som byggts i centrala Falun.
5.			Invigning av naturreservatet Sanders gammelskog har skett under våren 2015.
6.			Under rubriken gång- och cykelstråk redovisas en investering av en gång- och
cykelväg från Högskolan till Visitor Center. Den befintliga cykelvägen byggdes
ut för att kunna hantera de stora folkmassor som skid-VM innebar.
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Investeringssammanställning,
större pågående/ej färdigställda
investeringsprojekt
Nedan specificeras större pågående investeringsprojekt under
perioden:
Investerings
projekt, mnkr

Total
projektbudget

Utfall
2015

Utfall
totalt

Prognos
färdigställan

Resecentrum1)

192,2

42,4

152,82)

192,2

Vård- och omsorgsboende3)

86,0

52,8

57,0

97,6

Bjursåsskolan

64,0

0,7

1,2

64,4

Folkets Hus kulturskolan5)

37,0

2,6

4,0

44,8

Slättaskogen förskolan

29,6

8,2

14,7

37,0

4)

6)

1.			Resecentrum invigdes den 26 augusti 2015 och etapp 1–3 har slutförts. Etapp
4–6 kvarstår. Investeringen ska leda till enklare kommunikationer till och från
Falun. Investeringen genomförs i samarbete med Trafikverket och Dalatrafik. I
dagsläget finns 152,8 mnkr i upparbetade kostnader på projektet.
2.			149,2 mnkr har redan aktiverats, men projektet är inte avslutat.
3.			Byggnation av vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken pågår och beräknas
vara klar till våren 2016.
4.			Projektering pågår och ombyggnaden beräknas vara klar till årsskiftet
2016/2017.
5.			Ombyggnad till kulturskola etapp 1, beräknas vara klar i maj 2016.
6.			Mark- och grundarbeten färdigställda för en förskola med sex avdelningar.
Förskolan beräknas vara klar hösten 2016.

Sammanställning av exploateringsfastigheter, mnkr

Projekt

Ingående
balans

Påförda
kostnader
2015

Nedlagda
kostnader,
sålda tomter
2015

Intäkter,
sålda tomter
2015

Gatu
kostnads
ersättning

Nettoresultat
2015

Osålda
tomter
15-12-31

Bokfört
värde osålda
tomter

Borgärdet

0,2

1

0,2

Bjursås

0,3

4

0,3

Sandsberg

0,4

2

0,2

Södra Galgberget 2

0,2

Lilla Källviken

0,1

Herrhagen

0,5

Ingarvet ind. tomter

0,0

Storgårdsv. Bjursås

0,1

Kvartssigen, S. Galgb.

0,0

Kv. Rödbro

0,0

Vandrarvägen

0,1

0,0

-0,1

0,2

-0,2

0,5

0,0
-0,2

0,0

0,0
0,1

0,0

0,5
0,0
0,1

0,0

0,0

4,9

0,0

-0,1

0,6

-2,4

2,4

3

0,0
0,0

0,5

0,0

Myran, verksam. omr.

0,0

0,0

Sundborn centrum

0,0

0,0

Järnstigen/Zinkstigen

0,0

0,0

Herrhagsskogen

0,0

0,0

SUMMA

1,9

0,1

0,0
0,1
-0,4

6,1

-2,7

3,0

10

1,5
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Personalstruktur
Antal anställda

Anställningsform

Den statistik som redovisas omfattar anställda i Falu kommun
som är månadsavlönade enligt AB och avser det förhållande som
gällde under december månad. Uppgifterna är hämtade ur PA/
lönesystemet.
2015
Antal anställda

4 347

2014

2013

4 253

2012

4 242

4 169

Män

Anställningsform

Andel i %
Kvinnor

Män

3 905

79

21

453

70

30

Månadsavlönade
Utförda timmar

5 724 144

Antal

Andel i %
Kvinnor

Antal anställda utifrån anställningsform

78,4

78,8

21,6

78,4

21,2

21,6

78,2

Tillsvidare

21,8

Visstid
Andel i %

Antal 66–67 år

36

22

18

16

Antal över 67 år

6

3

2

1

Tillsvidare

90

Visstid

10

Timavlönade

78,4 procent av de anställda var kvinnor och 21,6 procent var
män, vilket är en liten ökning av andelen män med 0,4 procentenheter.
Kommunens största nämnder är barn- och utbildningsnämnden,
omvårdnadsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen,
där bland annat ledningsförvaltning, serviceförvaltning och
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen,
AIK, ingår.

Antal anställda per nämnd
Nämnder

Antal
anställda

Andel i %
Kvinnor

Män

Förändring
antal anställda
från 2014

Kommunstyrelsen

612

62

38

*

Barn- och utbildningsnämnden

1 649

80

20

-17

Omvårdnadsnämnden

1 196

90

10

+25

Socialnämnden

620

79

21

+38

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

86

60

40

*

Kultur- och
fritidsnämnden

164

54

46

*

24

50

50

*

4 347

78

22

+94

Myndighets
nämnden
Totalt
Falu kommun

697 034

Omräknat till
heltidsanställda

387

70

30

90 procent av kommunens anställda med månadslön var tills
vidareanställda och tio procent var anställda på visstid, det vill
säga på vikariat eller annan tidsbegränsad anställning. Andelen
visstidsanställda män har ökat från 26 till 30 procent.

Timavlönades arbetade tid omvandlat
till antal årsarbetare
450

1 årsarbetare = 1 800 timmar

400
350

389

404

400

387

2012

2013

2014

2015

300
250
200
150
100

*) På grund av förändrad organisation är antalet anställda inte jämförbart med
tidigare år.

Antalet anställda har under året ökat med 94 personer.
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Utförda timmar

50

Antal timavlönade har minskat och uppgick till 387 årsarbetare
under 2015. Merparten av de timavlönade var anställda på
bemanningscenter och arbetar främst inom social- och omvårdnadsnämnderna.

Sysselsättningsgrad
Sedan 2011 har kommunen drivit projektet ”Heltid till alla”.
Syftet har varit att all personal ska ha en heltidsanställning med
möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Vid utgången av 2015
var endast fem procent av den tillsvidareanställda personalen
fortfarande deltidsanställda. Förutom några enstaka personer
består dessa av medarbetare med sjukersättning.

Personalstruktur
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Antal heltids- och deltidsanställda

För andra året i rad har medelåldern sjunkit och var i december
45,9 år (46,3). En sänkning med 0,4 år. Medelåldern för kvinnor
var 46,1 år (46,8) och för män 45,4 år (45,8).

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

Deltid
Heltid

Män

10 %

Andel som arbetar heltid eller deltid

Kvinnor
–29

30–39

40–49

50–59

60–

Pensionsavgångar
Under 2015 slutade 110 (114) personer med pension. De kommande fem åren kommer 536 personer (537) att uppnå 65 år,
flertalet av dessa återfinns inom skolförvaltningen, social
förvaltningen och omvårdnadsförvaltningen.

Jämställdhet kvinnor och män
Deltid
Heltid

20 procent av tillsvidareanställd personal arbetar deltid. Detta
innebär att 15 procent av de personer som har grundanställningen heltid har valt att arbeta deltid.
Män

Kvinnor

Jämnast könsfördelning finns i gruppen miljöinspektörer. I de stora
yrkesgrupperna har lärargruppen störst balans mellan kvinnor och
män (70 procent kvinnor). Minst mångfald utifrån könsperspektiv
finner vi i yrkesgrupperna IT-ingenjörer/tekniker (mansdominans
96 procent) och undersköterskor/vårdbiträden (kvinnodominans 86
procent). Där kan vi dock konstatera att andelen manliga under
sköterskor/vårdbiträden ökat med fyra procentenheter.

Fördelning kvinnor/män, yrkesgrupper
Exempel

Deltid
Heltid

Män

Kvinnor

Miljöinspektörer

50 %

50 %

Lärare

30 %

70 %

IT-ingenjör/tekniker

96 %

4%

Undersköterskor/vårdbiträden

14 %

86 %

Andel som arbetar heltid eller deltid, uppdelat på män och kvinnor visar att skillnaden mellan könen består till viss del även
om förutsättningarna har förändrats.

Antalet kvinnliga chefer överstiger med marginal antalet manliga,
även om antalet män bland grupperna mellanchefer och förvaltningschefer har ökat sedan förra året.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad per nämnd

Fördelning kvinnor/män, chefer

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för alla tillsvidareanställda i
Falu kommun har ökat och var 95 procent. Bland den andel som
arbetade deltid har den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ökat de senaste åren och är nu 75 procent.

Chefer

Åldersfördelning
Åldersgrupp

Antal personer

Andel i %

–29

472

11

30–39

883

20

40–49

1 143

26

50–59

1 202

28

646

15

60–

Män

Kvinnor

Förvaltningschefer

50 %

50 %

Mellanchefer

50 %

50 %

Första linjens chefer

20 %

80 %

Totalt Falu kommun

27 %

73 %

Kvinnors medellöner i förhållande till männens
100%
95%
90%

2012

2013

2014

2015

Kvinnors medellön i förhållande till männens har ökat markant
sedan 2014.
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Tidredovisning
Arbetstid och frånvaro

Frånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

Den totala arbetstiden för månadsavlönade och timavlönade
enligt AB-avtalet, har ökat sedan föregående år med motsvarande 56 årsarbetare. Övrig tid består av övertid, fyllnadstid och
facklig tid.
År

Månadsavlönade
(timmar)

2012

Timavlönade
(timmar)

5 605 999

%
30
25
20

Övrig tid
(timmar)

701 637

15

99 936

2013

5 567 596

728 605

76 960

2014

5 530 307

721 398

68 551

2015

5 663 234

697 034

60 910

10
5

Timanställdas tid i procent av arbetad tid
%
12

11,0

10

11,6

11,4

10,8

2012

2013

2014

2015

Övrigt

4,6%

4,5%

4,4%

3,7%

VAB

0,6%

0,7%

0,7%

0,7%

Föräldraledighet 3,8%

4,0%

4,2%

4,4%

Sjukdom

5,6%

6,0%

6,5%

6,8%

Semester

11,4%

11,6%

11,2%

11,5%

8

Den sammanlagda frånvaron 2015 var liksom föregående år
27,1 procent. Under 2015 uppgick den faktiska arbetstiden
för månadsavlönade till 72,9 procent av avtalad arbetstid och
27,1 procent bestod av frånvaro av något slag.

6
4
2

Sjukfrånvaro
2012

2013

2014

2015

Timanställdas arbetstid motsvarar 10,8 procent av totalt arbetad
tid. Målet är att halvera utfallet. Vi har dock en minskning för
andra året i rad trots ökningen av den totalt arbetade tiden.
Minskningen motsvarar 25 000 timmar eller 14 årsarbetare.
14

Sjukfrånvaron ökade under 2015 med 0,4 procentenheter till
6,8 procent av ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
7

%

%

6

12
10

5

5,6

6,0

6,4

6,8

8
4

6
4
Kvinnor

2

Män
2012

2013

2014

2

2015

En uppdelning på män och kvinnor visar att kvinnornas andel av
timanställningarna minskar medan männens ökar.
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3

1

2012

2013

2014

2015

Tidredovisning
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Sjukfrånvaro per nämnd

Medellön kr

Nämnd

Sjukfrånvaro (%)

Kvinnor

2015

2014

2013

2012

26 721

26 027

25 371

24 739

Kommunstyrelsen

6,4

Män

27 416

27 571

26 759

26 473

Barn- och utbildningsnämnden

5,8

Totalt

26 879

26 354

25 671

25 116

Omvårdnadsnämnden

9,6

94,4

94,8

93,5

5,4

Myndighetsnämnden

4,0

Kvinnors medellön
i förhållande till
männens, i procent

97,5

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

3,9

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

5,7

Totalt

6,8

Socialnämnden uppvisar ett trendbrott i sjukfrånvaron där
värdet sjunker jämfört med föregående år. Detta kan inte till
fullo förklaras med att personlig assistans inte längre är med i
statistiken då flera av sektionerna uppvisar samma tendens över
lång tid som hela förvaltningen.

Sjukfrånvaro i procent
Fördelad efter sjukperiodens längd.
2015

Total personalkostnad
Kommunens totala personalkostnad uppgår 2015 till 1 985,0
mnkr (1 926,3 mnkr), vilket innebär en ökning med 3,0 procent
(3,2 procent). I dessa personalkostnader ingår inte ersättningar
för beredskapsarbete, vilket i detta sammanhang har betraktats
som arbetsmarknadsåtgärder. Kostnaden för avgångsvederlag var
6,3 mnkr (8,5 mnkr).

Pensionskostnader

2014

2013

2012

1–14 dagar

2,9

2,8

2,9

2,7

15–59 dagar

1,1

1,1

1,1

1,1

Mer än 59 dagar

2,8

2,6

2,1

1,9

TOTALT

6,8

6,4

6,0

5,6

Den långa sjukfrånvaron över 59 dagar har ökat och bidragit till
ökningen av den totala sjukfrånvaron.
Uppdelad på kort och lång frånvaro visar att det är den långa,
över 59 dagar, som står för hela ökningen de senaste åren.
8

Genomsnittslönen i 2015 års nivå blev 26 879 kronor per månad.
Kvinnors lön i procent av männens ligger på 97,5 procent, vilket
är en ökning med 3,1 procentenhet jämfört med föregående år.

%

6

Falu kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Det innebär att pensionsåtaganden som intjänats
till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelser. Kostnaden
redovisas på det år som utbetalning av intjänad pensionsrätt sker.
Pensionsintjänanden från och med 1998 redovisas som en skuld i
balansräkningen och kostnadsförs det år de intjänas.
Enligt pensionsavtalet KAP-KL, består intjänandet efter
1998 av två delar, avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension.
Den del av intjänandet som utgörs av avgiftsbestämd pension
motsvarar 4,5 procent av lönen och utbetalas till den förvaltare
som den anställde själv valt. Den förmånsbestämda pensionen
intjänas på löner över 7,5 inkomstbasbelopp och avsätts i kommunens balansräkning.
På alla pensionskostnader tillkommer särskild löneskatt,
vilken uppgår till 24,26 procent.
Total pensionsförpliktelse

2015

2014

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

180,1

173,0

Reservering inom eget kapital

-28,9

32,2

1480,1

1 566,8

Kvinnorna hade genomgående en högre sjukfrånvaro, 7,3 procent, och männen, 4,9 procent, av ordinarie arbetstid. Däremot
har ökningen varit högre för männen än för kvinnorna.

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

1631,3

1 707,6

0,0

0,0

Löneöversyn

Återlånade medel

1631,3

1 707,6

4
Alla

2

Kvinnor
Män
2012

2013

2014

2015

Utfallet av löneöversynen och den faktiska ökningen av genomsnittslönen 2015 blev 2,72 procent. Detta innebär att ingen
märkbar löneglidning förekommit under året.

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel

Pensionsmedlen är i sin helhet återlånade hos kommunen som
investeringar i anläggningstillgångar. Pensionsförpliktelserna
bland ansvarsförbindelserna 1 480,1 mnkr överstiger dock betydligt kommunens egna kapital, som per den 31 december 2015
uppgår till 1 092,7 mnkr (991,3 mnkr).
För ytterligare redogörelse för kommunens pensionskostnader på 171,0 mnkr (172,8 mnkr) se not 4 och not 9 till
resultaträkningen.
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Ekonomisk översikt
Nedan lämnas en redogörelse för det ekonomiska utfallet under
2015.

Sammanfattning av det
ekonomiska läget
Årets resultat, efter återföring av reserveringar för vissa pensionskostnader, uppgår till 104,8 mnkr (14,6 mnkr), vilket är
41,9 mnkr bättre än budgeterat resultat på 62,9 mnkr. Årets
resultat motsvarar 3,4 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Kommunen har en sammantagen nettokostnadsutveckling på
0,2 procent. Om nettokostnaden rensas från den intäkt som utgörs av premieåterbetalningen från AFA på 23,0 mnkr så uppgår
nettokostnadsökningen till 1,0 procent. Föregående år uppgick
nettokostnadsökningen rensad från påverkan av AFA-återbetalningar till 4,1 procent.
Årets ökning motsvarar 7,0 mnkr (166,6 mnkr). Rensade
från påverkan av premieåterbetalningar är ökningen 30,0 mnkr
(118,4 mnkr).
Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 4,5 procent
(4,0 procent) jämfört med föregående år. Ökningen uppgår till
113,0 mnkr (114,2 mnkr).
Eftersom kostnaderna inte har ökat så mycket samtidigt som
intäkterna ökat betydligt mer enligt ovan har nyckeltalet netto
kostnadernas andel av skatteintäkter förbättrats betydligt i år
till 96,9 procent (99,8 procent exklusive återbetalningen från
AFA 2013). Exklusive premieåterbetalningen från AFA uppgår
årets nettokostnader till 97,6 procent.
Personalkostnadernas andel av de totala bruttokostnaderna
har ökat något, 0,7 procent, och uppgår till 55,9 procent (55,2
procent).
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Totalt redovisar nämnderna ett budgetöverskott på 48,7 mnkr.
2014 var nämndernas totala utfall negativt med 42,9 mnkr.
Även om kommunen som helhet uppvisar ett gott resultat
så är det är bekymmersamt att flera nämnder under ett antal år
redovisar överskridanden, vilket medför att kommunens ekonomi
blir ansträngd.
Kommunstyrelsen redovisar det största överskottet bland
nämnderna, 58,4 mnkr (-4,1 mnkr). I detta resultat ligger då
centralt anslag för oförutsedda händelser, 21,0 mnkr vilket lämnades orört för att möta lägre skatteintäkter än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på
14,9 mnkr mot budget, vilket är en resultatförbättring på 34,6
mnkr jämfört med föregående år.
Socialnämnden, redovisar ett underskott mot budget på 19,2
mnkr mot budget, vilket är en försämring med 7,9 mnkr jämfört
med föregående år då underskottet var 11,3 mnkr.
Även inom omvårdnadsnämnden har situationen försämrats
något och nämnden redovisade ett underskott på -8,0 (-4,0
mnkr).
Underskott redovisar även kultur- och fritidsnämnden med
5,6 mnkr. Överskott redovisar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 6,8 mnkr och myndighetsnämnden med 1,2 mnkr.
Inom verksamheterna kan det ske förändringar baserat på
den demografiska utvecklingen, vilket bland annat leder till att
antalet elever minskar i gymnasieskolan och ökar i förskolan
samtidigt som behoven inom äldre- och handikappomsorgen
tenderar att öka. Inom skolan måste även hänsyn tas till förändrat utbud med friskolor och inom omsorgen att verksamhet
läggs ut på entreprenad. Denna utveckling ställer stora krav på
anpassning av verksamheter för att inte leda till kvarvarande
eller ökade kostnader.
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Resultat
Årets resultat efter återföring av reservering för vissa pensionskostnader uppgår till 104,8 mnkr (14,6 mnkr).
mnkr
120
100

104,8
80
60
40

Övriga kostnader uppgick till 1 466,1 mnkr (1 456,4 mnkr). Detta
innebär en ökning under året med 9,7 mnkr (102,0 mnkr), vilket
motsvarar en ökning med 0,7 procent (7,5 procent).
Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår till 101,9 mnkr
(103,0 mnkr), vilket är 1,1 mnkr lägre än föregående år. Övergången till komponentavskrivning har hittills sänkt avskrivningskostnaderna något för äldre anläggningar, samtidigt som
nya anläggningar har högre avskrivningar än budgeterat. I avskrivningarna 2014 ingick nedskrivningar av köket i Hälsinggårdsskolan med 6,0 mnkr.

Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr):

66,9

Utveckling

51,1

Intäkter

43,0

Förändring i procent

20

Personalkostnader

14,6
2011

2012

2013

2014

2015

I jämförelse med budget har årets resultat påverkats positivt av
premieåterbetalningen från AFA på 23,0 mnkr och nämndernas
samlade överskott på 48,7 mnkr (-42,9 mnkr). Bland nämn
dernas överskott kan nämnas överskottet in barn- och utbildningsnämnden, sänkta avskrivningar och lägre kostnader på
grund av milda vintrar.
Resultatet har bland annat påverkats negativt av lägre
skatteintäkter än budgeterat.

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter uppgår till 570,3 mnkr, vilket är 66,6
mnkr eller 13,2 procent högre än föregående år. Exklusive intäkterna från AFA är intäktsökningen mellan åren 43,6 mnkr (49,7
mnkr) eller 8,7 procent (11,0 procent).
Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 3 553 mnkr,
vilket är 2,1 procent eller 73,6 mnkr högre än föregående år.
Kommunens personalkostnad, exklusive kostnaderna för
beredskapsarbetare, uppgår 2015 till 1 985,0 mnkr (1 920,0
mnkr), vilket innebär en ökning på 3,4 procent (2,9 procent).
Personalkostnadernas andel av verksamheternas kostnader utgör
55,9 procent, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med
föregående år.
Den totala pensionskostnaden uppgår till 171,0 mnkr
(172,8 mnkr).
Pensionskostnaden, exklusive finansiell värdesäkring för ännu
ej utbetalda pensioner, inklusive förvaltningsavgift exklusive
löneskatt, uppgick till 135,4 mnkr (137,4 mnkr). I denna del
av pensionskostnaden ingår dels utbetalning av pensioner med
63,3 mnkr (62,7 mnkr) till dem som redan gått i pension, dels
71,4 mnkr (74,1 mnkr) som utgörs av de pensionsrätter,
vilken intjänats under 2015 av under året anställd personal.
I kostnaden för intjänade pensionsrätter ingår även pensioner
till förtroendevalda. Förvaltningsavgift till KPA tillkommer på
0,6 mnkr (0,6 mnkr).
På pensionskostnaden ovan, 135,5 mnkr, utgår särskild
löneskatt, vilken beräknats uppgå till 32,6 mnkr (31,1 mnkr)
och räntekostnader för pensionsavsättningarna på 3,0 mnkr
(2,2 mnkr).

Förändring i procent
Övriga kostnader
Förändring i procent
Avskrivningar
Förändring i procent
Bruttokostnad
Förändring i procent
Nettokostnad
Förändring i procent
Finansnetto

2015

2014

570,3

503,7

13,2

0,5

1 985,0

1 920,0

3,4

2,9

1 466,1

1 456,4

0,7

7,5

101,9

103,0

-1,1

14,8

3 553,0

3 479,4

2,1

5,1

2 982,7

2 975,7

0,2

5,9

5,6

6,0

Skatteintäkter
Årets skatteintäkter uppgick till 2 604,4 mnkr, vilket är en ökning med 113 mnkr eller 4,5 procent jämfört med 2014. Jämfört
med budget blev utfallet för skatteintäkterna 12,7 mnkr lägre,
vilket förklaras av att skatteunderlagstillväxten år 2014 var lite
lägre än förväntat, samt att befolkningsökningen blev lägre än
prognostiserat.

Skatteutjämning
Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner att genomföra det åtagande som en kommun
har, oavsett inkomstförhållande och strukturella kostnadsskillnader.
Utjämningssystemen gav sammantaget ett nettobidrag på 475,3
mnkr, vilket är en minskning med 13,9 mnkr från 2014.
Under 2015 fick Falu kommun 352,3 mnkr i inkomstutjämningsbidrag, vilket utslaget per invånare var 6 191 kr (6 196 kr).
Utjämningssystemet för LSS-kostnader innebar ett bidrag på
4,1 mnkr, vilket är en minskning från 2014 med -10,1 mnkr. Den
kraftiga minskningen beror på att kostnaderna för LSS i Falun
inte ökat lika mycket som för övriga kommuner i landet.
Intäkterna för kommunala fastighetsavgifter uppgår i årets
bokslut till 103 mnkr (100 mnkr).
Bidrag från kostnadsutjämningssystemet uppgick till 5,7
mnkr (4,2 mnkr). Kostnadsutjämningen ska utjämna för strukturella kostnadsskillnader för förhållandena i Falun jämfört med
riket.
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Användning av skatteintäkter
och bidrag
Av nedanstående tabell framgår kommunens kostnadsmassa i
relation till skatteintäkter och bidrag. Verksamhetens nettokostnad, inklusive avskrivningar och pensioner, uppgår 2015 till
96,7 procent (99,5 procent) av skatteintäkter och bidrag.
Andel av skatteintäkter
och bidrag (procent)

2015

Nettokostnad

2014

2013

96,9

99,8

98,0

– varav pensioner

5,5

5,7

5,7

– varav avskrivningar

3,4

3,4

3,2

1)

Finansnetto
Totalt

-0,2

-0,2

-0,1

96,7

99,5

97,9

1) Exklusive finansiell del.

Finansiellt resultat
Finansnettot blev 0,8 mnkr sämre än budgeterat. Finansiella
kostnader uppgick under år 2015 till 24,8 mnkr (26,7 mnkr),
vilket jämfört med 2014 är en minskning med 1,9 mnkr. Skillnaden utgörs i huvudsak av minskade räntekostnader på grund
av minskningen av lånestocken från 100 mnkr till 50 mnkr i
oktober 2015.
Ränteutgiften för externa lån uppgick till 2,4 mnkr (5,6
mnkr). Kalkylerad genomsnittlig ränta för hela lånestocken uppgick till 4,1 procent (6,2 procent). Utgående lånestock uppgick
per den 31 december till 50,0 mnkr (exklusive lån förmedlade
till koncernbolag).
mnkr
700
600
500

625

400

425

300
200
100

127
2011
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50

50

2014
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Lånestocken utgörs av endast ett lån, om 50,0 mnkr. Samtidigt
har kommunen per bokslutsdagen ett likviditetsöverskott på
106,6 mnkr. Det är dock inte aktuellt att amortera det befintliga lånet, då detta är knutet till ett swapavtal som löper till år
2021 och som för närvarande inte kan avslutas utan oförsvarligt
höga kostnader. Likviditetsöverskottet förväntas övergå i nya
lånebehov under 2015.
Ett swapavtal är ett avtal varigenom en i grunden rörlig
ränta, i ett från ursprungslånet separat avtal, byts mot en fast
ränta med löptider om 1–10 år, 100 procent av lånestocken är
alltså för närvarande ”swapad”.
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Lånet omsattes under 2015 med ny förfallotid till 2021. Den
genomsnittliga förfallotiden är nu 5,4 år.
Finansiella intäkter uppgick till 30,4 mnkr (33,0 mnkr).
Minskningen beror huvudsakligen på räntan på likvida medel.
Under 2014 hade kommunen en överlikviditet som minskade
ner till en för kommunen mer normal nivå i slutet av 2014, en
nivå på vilken kommunen legat kvar under 2015. Av kommunens
ränteintäkter och räntekostnader utgör 17,0 mnkr räntor på
förmedlade lån.

Borgensåtaganden
Falu kommun har omfattande borgensåtaganden, vilka uppgår
till 3 627 mnkr. För Kopparstaden AB är borgensbeloppet 1 285
mnkr. För övriga helägda företag uppgår borgensbeloppet till
2 222 mnkr. Av beloppet utgör 621 mnkr förmedlade lån, vilket
kan likställas med en borgen.
Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verksam
heterna skulle ha svårt att fullgöra sina betalningar till
gäldenärerna. En bedömning av dessa risker ger vid handen
att åtagandet mot bostadsbolaget torde ha lägst risk då
efterfrågan på bostäder under en längre tidsperiod varit
hög och även kan förväntas präglas av stor efterfrågan de
närmaste åren.
Åtagandena mot el- och energibolagen torde däremot
innebära en något större risk genom det beroende som finns av
en mer föränderlig marknad, där samhälls- och privatekonomi
spelar en större roll för efterfrågan, än vad som är fallet för
bostadsbolaget. Risken i el- och energibolagen måste dock för
närvarande bedömas som mycket begränsad.
Risken i borgensåtagandet mot övriga bolag, moderbolagen i koncernen, är förknippad med den risk som finns att
dotterbolagen inte kan lämna de koncernbidrag som erfordras
för att täcka moderbolagens kostnader avseende i huvudsak
räntor på lån.
Den risk som borgensåtaganden innebär kan medföra att
kommunen i ett första steg måste inrikta sig på att inom
bolagskoncernen lämna bidrag till företag som inte klarar sina
åtaganden samt, i ett nästa steg, att som ägare skjuta till
kapital. Den maximala storleken på dessa kapitaltillskott kan
på kort sikt bedömas utifrån vilka kostnader bolagen har för
ränta på lånen då kommunen genom att täcka räntekostnaden,
till del e ller helt, kan ge bolagen tillräcklig betalningsförmåga
gentemot gäldenärerna. På längre sikt kan denna metod inte
användas utan ett kapitaltillskott måste göras om bolagen inte
klarar att återställa sin betalningsförmåga.
Det senare kan innebära att kommunen helt tar över det
ekonomiska ansvaret för bolagens löpande verksamhet alternativt försöker avyttra bolagen. En försäljning kan i sig innebära
att förluster uppstår i det fall priset inte uppgår till kommunens
bokförda värde på aktierna i bolagen.

Fem år i sammandrag
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Fem år i sammandrag
2015

2014

2013

2012

2011

Antal invånare 31/12 resp. år

57 062

56 896

56 767

56 432

56 124

Skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag,
kronor per invånare

53 950

52 389

50 497

48 624

47 752

22,54

22,54

22,54

22,31

22,31

Anläggningstillgångar kronor per invånare 1)

28 904

27 412

22 776

28 453

31 785

Omsättningstillgångar kronor per invånare 1)

7 589

6 659

10 306

8 368

6 433

36 493

34 071

33 082

36 821

38 021

52,5

51,1

52,2

44,4

41,0

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

3 078,5

2 980,7

2 866,5

2 743,9

2 680,0

3,3

4,0

3,7

2,4

2,9

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

2 982,7
-96,9
0,2

2 976,0
-99,8
5,9

2 809,4
-98,0
3,7

2 710,1
-98,8
2,9

2 633,4
-98,3
3,8

Finansnettot
- andel av skatteintäkterna %

5,6
0,2

6,3
0,2

1,0
0,0

9,2
0,3

4,5
0,2

Årets resultat (mnkr)
- andel av skatteintäkterna %

104,8
3,4

14,6
0,4

66,9
2,0

43,0
1,6

51,1
1,9

Låneskuld kronor per invånare
- låneskuld % av anläggningstillgångar

1 240
4,3

879
3,2

2 233
9,8

7 531
26,5

11 136
35,0

Total pensionskostnad, inklusive räntor
- andel av skatteintäkterna %

4,3
5,5

3,2
5,7

9,8
6,0

26,5
5,8

35,0
6,3

Skattesats3)

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

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

Resultaträkning
mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 1, 2
Not 3, 4
Not 5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9

ÅRETS RESULTAT
Upplösning reservering pensionskostnader
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE UPPLÖSNING

Not 10

Kommun
2015
570,3
-3 451,1
-101,9

Kommun
2014
503,7
-3 376,4
-103,0

Koncern
2015
1 589,4
-4 015,1
-347,9

Koncern
2014
1 443,3
-3 891,4
-306,6

-2 982,7

-2 975,6

-2 773,6

-2 754,6

2 604,4
474,1
30,4
-24,8

2 491,5
489,2
33,0
-27,0

2 604,4
474,1
8,9
-129,6

2 491,5
489,2
15,1
-136,0

101,4

11,1

184,2

105,2

3,3

3,5

3,3

3,5

104,8

14,6

187,5

108,8

Kommun
2015
4 204,6
0,0
-1,0
-632,9
-3 023,4
23,0
0,0

Kommun
2014
4 046,0
-629,5
-2 912,8
-

570,3

503,7

Kommun
2015

Kommun
2014

23,0

-

Not 1 – Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, brutto
Verksamhetens finansiella intäkter
Avgår intern intäkt skatt/flyktingpengar
Avgår interna intäkter
Avgår kommunbidrag
Återbetalning från AFA
Övriga centrala intäkter
Verksamhetens intäkter, netto

Not 2 – Jämförelsestörande intäkter

Verksamhetens intäkter
Återbetalning av premier från AFA
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Not 3 – Verksamhetens kostnader

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

Kommun
2015
-4 155,9
0,9
101,9
45,5
632,9
-0,6
-1,0
2,9
-2,7
93,1
-168,0

Kommun
2014
-4087,4
102,2
58,9
629,5
0,5
1,0
2,8
-2,7
89,5
-170,6

Verksamheternas kostnader, netto

-3 451,1

-3 376,4

Not 4 – Avtalspensioner inklusive särskild löneskatt

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

Kommun
2015
0,1
-4,6
1,2
-4,7
-58,1
-0,5
-0,6
-68,0

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

-135,4

-137,4

-16,2
-15,6
-0,8

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

-168,0

-170,6
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Not 5 – Avskrivningar
Avskrivningar
- Immateriella anläggningstillgångar
- Anläggningar, byggnader, mark
- Maskiner, inventarier
- Förbättringsutgifter på annans fastighet
Nedskrivningar
- Byggnader (Sanders gammelskog, -4,1)
- Inventarier
SUMMA

Kommun
2015
-0,5
-73,8
-21,9
-

Kommun
2014
-0,4
-77,3
-19,3
-

Koncern
2015
-0,5
-244,6
-70,7
-0,4

Koncern
2014
-0,4
-241,5
-58,2
-0,4

-5,5
-0,1

-6,0
-

-12,9
-18,8

-6,0
-

-101,9

-103,0

-347,9

-306,6

20–50 år
15–33 år
10–33 år
3–10 år

20–50 år
15–33 år
10–33 år
3–10 år

Kommun
2015
2 606,4
-4,4
2,4

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

Koncern
2015
2 606,4
-4,4
2,4

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

2 604,4

2 491,5

2 604,4

2 491,5

Kommun
2015
352,3
5,9
4,1
103,0
5,3
-2,2
5,7

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

Koncern
2015
352,3
5,9
4,1
103,0
5,3
-2,2
5,7

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

474,1

489,2

474,1

489,2

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

Normalt tillämpas följande avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter och anläggningar för affärsverksamhet
Publika fastigheter och anläggningar*
Maskiner och inventarier
* Med publika fastigheter avses bland annat gator, vägar och parker.
Från och med december 2014 tillämpas komponentavskrivning på kommunens byggnader.
Byggnaderna har räknats om successivt. Per den sista december 2015 tillämpas komponent
avskrivning på 55 procent av det totala anskaffningsvärdet av tillgångarna bland mark,
byggnader och tekniska anläggningar.
Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark eller pågående
investeringsobjekt.

Not 6 – Skatteintäkter

Preliminära skatteinbetalningar
Slutavräkningsdifferens föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
SUMMA

Not 7 – Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/-avgift
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
SUMMA
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Not 8 – Finansiella intäkter

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

Kommun
2015
1,7
17,0
0,0
0,1
11,4
0,2

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

Koncern
2015
3,4
0,0
4,7
0,7

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

30,4

33,0

8,9

15,1

Kommun
2015
-19,7
-0,3
-3,0
-1,8

Kommun
2014
-23,3
-2,2
-1,6

Koncern
2015
-2,8
-81,2
-31,7
-8,9
-3,2
-1,8

Koncern
2014
-95,3
-27,6
-9,1
-2,4
-1,6

-24,8

-27,0

-129,6

-136,0

Not 9 – Finansiella kostnader

Resultat från andelar
Räntekostnader
Räntekostnader på derivatinstrument
Räntekostnader finansiell leasing
Ränta pensionsavsättning
Övrigt
SUMMA

Not 10 – Upplösning av reservering för pensionskostnader
Kommun
2015

Kommun
2014

Upplösning för ökade pensionskostnader 2014
Upplösning för ökade pensionskostnader 2015

3,3

3,5
-

SUMMA

3,3

3,5

2010 gjordes en reservering inom eget kapital för att täcka
ökade pensionskostnader för den så kallade ”Bromsen” som
slog till 2010 och som kommer att innebära ökade pensionskostnader för kommunen under många år framöver.
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Balansräkning
mnkr
Kommun
2015

Kommun
2014

Koncern
2015

Koncern
2014

Not 1

1,0

1,1

1,0

1,1

Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

1 332,7
103,5
112,6
745,5

1 179,7
106,7
191,3
618,2

5 541,0
427,6
292,6
273,0

5 198,2
447,7
424,0
265,6

2 295,3

2 097,0

6 535,2

6 336,7

1,5
288,3
143,2

1,9
362,5
14,7

64,6
334,3
175,1

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

433,1

379,0

574,0

469,3

2 728,4

2 476,1

7 109,2

6 806,0

959,1
28,8
104,8

944,5
32,2
14,6

1 534,2
28,8
187,5

1 426,2
32,2
108,8

1 092,7

991,3

1 750,5

1 567,1

180,1
50,1

173,0
47,6

199,8
257,1

192,9
245,3

230,3

220,5

456,9

438,2

750,2
655,1

620,6
643,6

3 750,4
1 151,5

3 653,4
1 147,3

Summa skulder

1 405,3

1 264,2

4 901,8

4 800,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 728,3

2 476,1

7 109,2

6 806,0

Kommun
2015
1 480,1
3 652,2

Kommun
2014
1 566,8
3 680,1

Koncern
2015
1 480,1
471,2

Koncern
2014
1 566,8
389,5

5 132,3

5 246,9

1 951,3

1 956,3

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

Not 6
Not 7
Not 8
Not 9

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

Not 10

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

Not 11
Not 12

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 13, 14, 15
Not 16

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
- pensionsförpliktelser
- övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
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Not 1 – Immateriella tillgångar
Kommun
2015
13,2
0,4

Kommun
2014
0,5
12,6
-

Koncern
2015
13,2
0,3

Koncern
2014
0,5
12,6
0,0

UB anskaffningsvärde

13,5

13,1

13,5

13,2

IB avskrivningar
Omklassificeringar från inventarier
Periodens avskrivningar

-12,0
-0,5

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

-12,0
-0,5

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

UB avskrivningar

-12,5

-12,0

-12,5

-12,0

1,0

1,1

1,0

1,1

Kommun
2015
2 472,9
230,2
-1,7
-0,7
0,7
2,1

Kommun
2014
2 358,9
197,2
-0,8
-24,3
-62,9
4,9
-

Koncern
2015
8 484,1
583,6
24,6
-15,6
-2,0
0,7
2,1

Koncern
2014
7 823,1
750,6
0,3
-5,3
-26,6
-62,9
4,9
-

UB anskaffningsvärde

2 703,5

2 472,9

9 077,6

8 484,1

IB avskrivningar
Periodens avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar till inventarier
Omklassificeringar från inventarier
Omklassificeringar till långa skulder, gatukostnadsersättning
Ingående nedskrivningar
Periodens nedskrivningar
Återförd nedskrivning vid försäljning

-1 256,3
-73,8
1,2
0,7
-0,1
-0,1
-37,0
-5,5
-

-1 235,8
-77,3
0,4
23,7
33,8
-1,1
-31,0
-6,0
-

-3 211,0
-244,6
5,7
1,0
-0,1
-0,1
-75,0
-12,9
0,3

-3 031,6
-241,8
4,1
25,6
33,8
-1,1
-69,0
-6,0
-

-1 370,8

-1 293,3

-3 536,6

-3 286,0

1 332,7

1 179,7

5 541,0

5 198,2

IB anskaffningsvärde
Omklassificering från inventarier
Periodens anskaffningar

Bokfört värde

Not 2 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

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

UB avskrivningar och nedskrivningar
Bokfört värde
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FÖRDELNING PÅ TILLGÅNGSSLAG
Markreserv, bostäder, förvaltningsfastigheter m.m.
Lokaler för äldre- och särskild omsorgsverksamhet
Lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet
Övriga fastigheter
Broar, tunnlar och belysning
Gator, vägar och övriga kommunikationsanläggningar
Park- och förrådsanläggningar
Anläggningar för fritidsverksamhet
Övrigt
Bokfört värde

Balansräkning

Kommun
2015
169,5
169,0
442,2
63,5
3,0
401,6
20,1
44,8
19,1

Kommun
2014
176,2
164,7
452,5
63,4
248,8
7,9
44,7
21,5

1 332,7

1 179,7

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.
Investeringar har inte påförts ränta under perioden som pågående arbeten.
Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras inom en femårsperiod redovisas som omsättningstillgångar.

Not 3 – Maskiner och inventarier
Kommun
2015
373,2
19,5
0,7
-2,2
-0,5
-0,7
-

Kommun
2014
304,9
32,6
-0,3
-9,4
62,9
-4,9
-12,6

Koncern
2015
934,4
69,3
0,7
-7,4
-0,8
-0,8
-

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

UB anskaffningsvärde

389,9

373,2

995,4

932,4

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

-266,5
-21,9
-0,1
1,7
0,4
0,1
-

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

-484,7
-71,1
-18,8
6,3
0,5
0,1
-

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

UB avskrivningar

-286,4

-266,5

-567,7

-484,7

103,5

106,7

427,7

447,7

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

Bokfört värde

Inventarier och övriga anskaffningar, som har en anskaffningsutgift som är mindre än 22 000 kr
eller en nyttjandeperiod understigande tre år, kostnadsförs direkt.
I koncernens inventarier ingår vindkraftverk.
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Not 4 – Pågående arbeten

IB anskaffningsvärde
Periodens anskaffningar
Omklassificeringar till byggnader och mark
Omklassificeringar till maskiner och inventarier
Omklassificeringar till immateriella anläggningstillgångar
Omklassificeringar till resultaträkningen
Periodens investeringsbidrag
Skuldbokföring investeringsbidrag

UB anskaffningsvärde
Fördelning per nämnd / kontor
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Serviceförvaltningen:
-Fastighet
-IT
Ledningsförvaltningen:
-Personalkontor
-Ekonomikontor
-Kommunikationskontor
Bokfört värde

Kommun
2015
191,3
171,3
-230,2
-19,5
-0,4
-4,6
4,6

Kommun
2014
99,8
321,4
-197,2
-32,6
0,0
-3,7
3,7

Koncern
2015
424,0
529,5
-583,6
-69,3
-0,4
-7,7
-4,6
4,6

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

112,6

191,3

292,5

424,0

8,1
20,7

7,1
149,2

81,1
1,8

30,9
4,0

0,1
0,7
0,1

-

112,6

191,3
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Not 5 – Finansiella anläggningstillgångar
Kommun
2015
2,3
1,6
0,6

Kommun
2014
2,3
1,6
0,5

Koncern
2015
2,3
1,6
6,5

Koncern
2014
2,3
1,6
7,2

4,4

4,3

10,4

11,1

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

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

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

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

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

SUMMA

15,2

15,2

14,7

14,7

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

70,0
10,3
646,0
-0,6

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

70,0
10,3
83,5
0,3
0,3
65,8
18,1
-0,6

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

SUMMA

725,7

598,5

247,8

239,6

Bostadsrätter

0,2

0,2

0,2

0,2

SUMMA

0,2

0,2

0,2

0,2

745,5

618,2

273,0

265,6

Kommun
2015
1,5

Kommun
2014
1,9

1,5

1,9

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

BOKFÖRT VÄRDE
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt insatskapital. Kommunens totala
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2015-12-31 till 39,0 mnkr (27,2 mnkr).

Not 6 – Förråd och exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter
Bokfört värde

De exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras inom en 5-årsperiod är klassificerade som omsättningstillgångar.
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Not 7 – Kortfristiga fordringar

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

Kommun
2015
31,0
0,7
3,9
28,8
15,7
2,6
25,4
2,8
125,7
51,8

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

Koncern
2015
109,6
0,7
3,9
5,6
2,6
25,4
21,8
112,9
51,8

Koncern
2014
176,6
0,5
3,3
5,8
5,0
27,1
21,3
90,0
30,2

288,3

362,5

334,3

359,9

Kommun
2015
-

Kommun
2014
-

Koncern
2015
-

Koncern
2014
0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

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

Not 8 – Kortfristiga placeringar

Obligationer, förlagsbevis
Bokfört värde
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Not 9 – Kassa och bank

Kassa
Bank, övriga
Koncernkonto Swedbank
Bokfört värde

Kommun
2015
0,1
0,3
142,8

Kommun
2014
0,1
0,0
14,6

Koncern
2015
0,1
32,2
142,8

Koncern
2014
0,1
20,2
14,6

143,2

14,7

175,1

34,9

Koncern
2015
106,6
0,0
25,1
2,6
-16,0
15,9
0,1
-2,3
-4,6
1,0
-5,6
19,6
0,5

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

142,8

14,6

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

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

Not 10 – Eget kapital

Eget kapital, exklusive reserveringar
Justering med anledning av ändrade redovisningsprinciper
Reservering för pensionskostnader, "Bromsen"
Ianspråktagande reserv. pensioner, "Bromsen" 2014
Ianspråktagande reserv. pensioner, ”Bromsen” 2015

Kommun
2014
944,5
-

Koncern
2015
1530,9
-

Koncern
2014
1415,7
10,5

959,1

944,5

1530,9

1426,2

32,2
-3,3

35,7
-3,5
-

32,2
-3,3

35,7
-3,5
-

28,8

32,2

28,8

32,2

Återföring reservering pensionskostnader
Årets resultat

3,3
101,4

3,5
11,1

3,3
188,1

3,5
105,2

Årets resultat inklusive återförd reservering

104,8

14,6

191,4

108,8

1 092,7

991,3

1751,1

1567,1

Summa eget kapital
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Not 11 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kommun
2015
0,7
118,9
0,6
10,5
2,1
12,2

Kommun
2014
0,8
111,3
0,6
11,4
2,4
12,7

Summa pensioner
Löneskatt

145,0
35,2

139,2
33,8

Bokfört värde

180,1

173,0

Kommun
2015
173,0

Kommun
2014
158,9

Koncern
2015
192,9

Koncern
2014
177,8

8,9
2,4
-0,8
0,6
0,0
-0,2
-5,2
1,4

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

9,6
2,6
-0,8
0,6
0,0
-0,2
-6,3
1,4

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

180,1

173,0

199,8

192,9

91%

84%

Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ålderspension
Särskild avtalspension
Visstidspensioner
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner

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

Pensionskuldens aktualiseringsgrad

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

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Kommun
2015
9
39

Kommun
2014
11
15

Tre kommunalråd, varav en på heltid och två på deltid, samt ett oppositionsråd omfattas av visstidspension, alternativt avgångs
ersättning enligt pensionsbestämmelser PBF fr o m 2003. Sex förtroendevalda ordförande i styrelser/nämnder (varav en är kommunalråd på deltid) omfattas även av visstidspension/avgångsersättning enligt pensionsbestämmelser PBF från och med 2003.
Kommunen har 39 anställda chefer med visstidsförordnanden (befattningskontrakt). Ingen av dessa har dock pensionsförmåner som
avviker från övrig personal.
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Not 12 – Övriga avsättningar
Kommun
2015

Kommun
2014

Koncern
2015

Koncern
2014

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

0,7
0,0

0,7
0,0

0,7
0,0

0,7
0,0

Utgående avsättning

0,7

0,7

0,7

0,7

Avsättning för parkeringsanläggning
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ränta

11,7
0,0
0,0

11,6
0,0
0,1

11,7
0,0
0,0

11,6
0,0
0,1

Utgående avsättning

11,8

11,7

11,8

11,7

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

-

-

174,0
10,3

157,2
15,2
1,6

Utgående avsättning

-

-

184,3

174,0

Sluttäckning deponi
Redovisat värde vid årets början
Belopp som avsatts under året
Ianspråktagna avsättningar

-

-

23,7
2,5
-3,5

26,2
-2,5

Utgående avsättning

-

-

22,7

23,7

Tilläggsbelopp friskolor
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar

35,1
2,5

23,1
12,0

35,1
2,5

23,1
12,0

Utgående avsättning

37,7

35,1

37,7

35,1

Skadestånd, väckt talan
Redovisat värde vid årets början
Ianspråktagen avsättning

-

10,0
-10,0

-

10,0
-10,0

Utgående avsättning

-

0,0

-

0,0

50,1

47,6

257,1

245,3

BOKFÖRT VÄRDE
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Not 13 – Långfristiga skulder

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

Kommun
2015
50,0

Kommun
2014
0,8
50,0

646,0
20,7

13,0
31 år

11,4

13,0

11,4

31 år
20,5

30 år

Bokfört värde

Koncern
2014
70,3
2 980,9

516,0
21,5

Koncern
2015
0,9
3 001,6
2,1
646,0
20,7

31 år
20,8

29 år

516,0
21,5

31 år
20,5

29 år

20,8
29 år

-

-

45,6

32,5

750,2

620,6

3 750,4

3 653,4

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

Not 14 – Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

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

Kommun
2015
2,4
1,0
5,4
5,4

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

50,0

50,0
-

Kommun
2015
50,0
-7,3

Kommun
2014
80,0
-8,5

Not 15 – Marknadsvärden ränteswappar

Säkrad låneskuld, egna lån
Maknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR

Koncern
2015
1 220,0
-118,2

Koncern
2014
1 300,0
-144,4

Årets räntekostnad har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 1,8 mnkr. Beslut att ingå avtal om swappar grundar sig på det
dagsaktuella läget på räntemarknaden. Reglerna för när swappavtal är möjliga och önskvärda att ingå regleras i kommunens finanspolicy, där det bland annat framgår
hur ränterisker skall hanteras.

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

170,0
-13,2

220,0
-18,4

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 7,3 mnkr.
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Not 16 – Kortfristiga skulder
Kortfristig del av lån
Swedbank koncernkonto, skulder till koncernbolag
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Skatteskulder
Personalens skatter och avgifter
Betald preliminärskatt
Ej förfallen tomtlikvid
Projektmedel från utomstående
Kommunals kompetensutveckling
Övriga kortfristiga skulder
Upplupen okompenserad övertid
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupen särskild löneskatt pensioner
Upplupna sociala avgifter på semesterlön och komptid
Upplupna räntor
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna pensionskostnader individuell del
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, övrigt
Bokfört värde

Kommun
2015
64,8
188,8
2,4
66,0
-28,9
2,9
1,0
5,3
4,7
2,2
21,4
81,4
47,3
31,3
0,3
9,4
66,9
88,1

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

Koncern
2015
339,4
0,4
266,5
2,6
1,8
67,2
-28,9
2,9
1,0
5,3
28,2
2,4
21,7
82,6
47,3
32,3
0,3
9,4
68,1
201,0

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

655,1

643,6

1151,5

1147,3

Not 17 – Ansvarsförbindelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Kommun
2015
927,6
0,5
38,7
7,6
205,3
286,2
11,5
2,8

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

Koncern
2015
927,6
0,5
38,7
7,6
205,3
286,2
11,5
2,8

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

Bokfört värde

1 480,1

1 566,8

1 480,1

1 566,8

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

1 566,8
22,7
-58,0
-29,1
0,0
-4,0
-1,5
-16,9

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

1 566,8
22,7
-58,0
-29,1
0,0
-4,0
-1,5
-16,9

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

Bokfört värde

1 480,1

1 566,8

1 480,1

1 566,8

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

Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS07.
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Not 18 – Övriga ansvarsförbindelser
Kommun
2015

Kommun
2014

Koncern
2015

Koncern
2014

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser:
Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB
Kommunal borgen övriga kommunala helägda företag *)
Kommunal borgen för delägda företag
Egna hem **)
Föreningar och organisationer
Fastighetsinteckningar
Lönegaranti Fastigo

1 285,0
2 247,0
38,4
0,9
80,9
-

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

38,4
0,9
80,9
350,1
0,9

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

Summa övriga ansvarsförbindelser

3 652,2

3 680,1

471,2

389,5

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

Falu kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommun
invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620,6 mnkr och totala tillgångar till 319 573,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
3 745,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 680,8 mnkr.
Falu kommunkoncerns totala låneskuld till samtliga kreditgivare uppgick per 2015-12-31 till 3 708,9 mnkr (3 653,0 mnkr). Borgen för leasingavtal mellan Falu
Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB (publ) avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på Ingarvet i Falun löper till och med 2021-12-31.
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Kassaflödesanalys
mnkr

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

Not 1
Not 2

Medel från verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning av förråd och varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Not 3
Not 4
Not 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Övrig ökning av långfristiga skulder
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Erhållna amorteringar av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar
Utdelning till aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11

Kommun
2015

Kommun
2014

Koncern
2015

Koncern
2014

104,8
104,2
-6,5

14,6
128,6
-6,3

187,5
359,8
-7,8

108,8
334,2
-7,5

202,5

136,9

539,5

435,5

0,4
74,2
11,5

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

9,4
25,6
0,4
4,2

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

288,6

137,0

579,1

792,7

-172,0
5,9
-0,1
-

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

-549,2
16,3
0,7

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

-166,2

-330,7

-532,2

-754,2

130,0
4,7
-1,6
-130,0
2,9
-

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

151,0
25,2
-70,5
-15,0
7,0
-3,5
-0,9

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

6,0

-42,3

93,3

-251,3

128,5

-236,0

140,2

-212,8

14,7

250,5

34,9

247,7

143,2

14,5

175,1

34,9
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Not 1 – Ej likvidpåverkande poster

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

Kommun
2015
96,2
-0,5
-5,0
-3,3
13,6
2,5
-4,8

Kommun
2014
96,2
-0,4
-0,8
-3,6
20,4
12,0
0,6

Koncern
2015
316,3
-0,4
-4,9
-3,3
-3,3
14,7
15,3
-4,3

Koncern
2014
299,8
-0,4
-0,8
-2,0
-3,6
22,5
13,7
1,0

5,5
0,1
0,0
-0,1

6,0
0,1
-2,0
-

12,9
18,8
0,0
-1,8

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

104,2

128,6

359,8

334,2

Not 2 – Minskning av pensionsavsättningar på grund av utbetalningar

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

Kommun
2015
-5,9
-0,6

Kommun
2014
-5,5
-0,8

-6,5

-6,3

Kommun
2015
171,3
0,7
-

Kommun
2014
-321,4
-

Koncern
2015
-529,5
-24,6
-0,7
-2,1
7,7

172,0

-321,4

-249,2

Kommun
2015
0,7
5,2

Kommun
2014
0,6
0,1

5,9

0,7

Utbetalningarna anges inklusive särskild löneskatt.

Not 3 – Investering i materiell anläggningstillgång

Periodens anskaffningar under pågående arbete
Årets inköp direkt mot balansräkningen mark, byggnad
Justering direkt under maskiner, inventarier, pistmaskin
Investeringsbidrag som minskat anskaffningsbeloppet
Omklassificering från pågående arbete till resultaträkningen
SUMMA
För specifikation av posten hänvisas till investeringsredovisningen.

Not 4 – Försäljning av materiell anläggningstillgång

Mark och byggnader
Maskiner och inventarier
SUMMA

43

EKONOMISK ÖVERSIKT

Kassaflödesanalys

Not 5 – Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Frauenzimmer AB
Övriga aktier och andelar
SUMMA

Kommun
2015
-0,1

Kommun
2014
-10,0
-

-0,1

-10,0

Kommun
2015
130,0
-

Kommun
2014
0,8
-

Koncern
2015
130,0
21,0

Koncern
2014
-

130,0

0,8

151,0

0,0

Kommun
2015
2,0
4,7
-

Kommun
2014
3,7
-

Koncern
2015
16,4
2,0
4,7
2,1

Koncern
2014
8,3
3,7
-

6,7

3,7

25,2

12,0

Kommun
2015
-0,8
-0,8

Kommun
2014
-

Koncern
2015
-69,4
-0,3
-0,8

Koncern
2014
29,1
150,9
-

-1,6

0,0

-70,5

-180,0

Kommun
2015
-130,0
-

Kommun
2014
-38,8
-

Koncern
2015
-5,0
-10,0

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

-130,0

-38,8

-15,0

-79,3

Not 6 – Nyupptagna lån

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

Not 7 – Övrig ökning av långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år anslutnings avgifter
Omklassificering gatukostnadsersättning från mark, byggnader
Omklassificering investbidrag från pågående arbete
Ökade skulder till intresseföretag
SUMMA

Not 8 – Amortering av långfristiga skulder

Amortering av checkräkningskredit
Amortering av kommunens egna lån
Amortering leasingskuld
SUMMA

Not 9 – Ökning av långfristiga fordringar

Utlämnade lån, koncernföretag
Utlåning resecenter, Trafikverket
Reversfordran Lennhedens Vatten AB
Övriga långfristiga fordringar
Fordran Grundledningen HB
SUMMA
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Not 10 – Erhållna amorteringar på långfristiga fordringar

Amortering lån, Trafikverket
Amortering övriga långfristiga fordringar
SUMMA

Kommun
2015
2,9
-

Kommun
2014
-

Koncern
2015
2,9
4,1

Koncern
2014
6,5

2,9

0,0

7,0

6,5

Kommun
2015
-

Kommun
2014
-8,0
-

Koncern
2015
3,5

Koncern
2014
-8,0
-2,5

-

-8,0

3,5

-10,5

Not 11 – Ianspråktagande av avsättningar

Skadestånd, väckt talan
Sluttäckning deponi
SUMMA

45

EKONOMISK ÖVERSIKT

Redovisningsprinciper

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

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

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

Intäkter

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

Kostnader

Avskrivningar
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning för kom
munens förvaltningsfastigheter, vilka motsvarar cirka 55 procent
av alla anläggningstillgångar. Avskrivningarna beräknas då
separat för komponenter där skillnaden i förbrukningen bedömts
vara väsentlig.
För fritidsanläggningar, gator och vägar används fortfarande
linjär avskrivning för hela anläggningarna. Avskrivning görs
då för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningsmetod – komponentavskrivning
Komponenter har beräknats separat på större byggnader inom
respektive fastighet. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark
vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna
består av flera komponenter vars nyttjandeperioder varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och
ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
• stomme, 50 år
• stomkompletteringar; innerväggar, med mera, 20–40 år
• installationer; värme, el, VVS, ventilation med mera, 20–40 år
• yttre ytskikt; fasader, yttertak med mera, 20–30 år
• inre ytskikt; maskinell utrustning med mera, 10–15 år

Avskrivningsmetod – linjär avskrivning
På fritidsanläggningar, gator och vägar tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. En samlad bedömning av
nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångs
typen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Individuella bedömningar av nyttjandeperioden kan förekomma, vilken därmed kan avvika från kommunens normala
avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar).
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid
om den bedöms vara kortare.

Redovisningsprinciper

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

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet.
Från och med 2015 ingår anläggningstillgångar finansierade
med finansiell leasing, entrén vid Visitorscenter, bland anläggningstillgångarna. 2014 års jämförelsesiffror har justerats för detta.

Långfristiga skulder
Kommunen har, i avsikt att sprida ränterisken i lånestocken,
löpande förfall av externa lån, vilket innebär att lånen sätts om
regelbundet med relativt korta intervall.
Lån som ska sättas om betraktas som långfristiga. Endast lån
som inte kommer att sättas om har i redovisningen hanterats
som kortfristiga.
Från och med 2015 redovisas upplåning i form av finansiell
leasing bland långfristiga skulder. 2014 års jämförelsesiffror har
justerats för detta.

EKONOMISK ÖVERSIKT

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

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

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

Kommunstyrelsen
Viktiga händelser – väsentliga
händelser under perioden

Styrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet
och har i det arbetet uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har även uppsikt över den kommunala verksamheten, vilken bedrivs i bolagsform, och i de kommunal
förbund som kommunen är medlem i.
Styrelsen följer de frågor som inverkar på kommunens utveck
ling och ekonomiska ställning. Styrelsen gör även de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och
myndigheter. Det ligger även på styrelsen att bereda eller yttra
sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om
den ekonomiska förvaltningen, verkställa fullmäktiges beslut
och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnar till
styrelsen.
Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs i en ledningsförvaltning,
en serviceförvaltning och en arbetsmarknad-, integrations- och
kompetensförvaltning (AIK). Under kommunstyrelsen finns även
enheten beslutsorgan med den samlade nämndverksamheten,
kommundirektören samt ej förvaltningsanknuten verksamhet.

Den 1 januari 2015 sjösattes en ny nämnd- och förvaltnings
organisation där både nya nämnder och nya förvaltningar hade
bildats. Inom kommunstyrelsens område bildades en ledningsförvaltning bestående av kommunstyrelsekontoren; ekonomikontor, personalkontor, kommunikationskontor och stadskansli.
Vidare skapades en ny serviceförvaltning av kostenheten,
kommunfastigheter och IT-kontoret. Arbetsmarknads- och inte
grationskontoret ombildades till en arbetsmarknad-, integrationsoch kompetensförvaltning (AIK).
Nya utskott bildades under kommunstyrelsen med ledningsutskott, serviceutskott, utvecklingsutskott, verksamhetsutskott
och förhandlingsutskott. Vidare bildades en ny val- och demokrati
nämnd.
2015 har präglats av arbete med att implementera den nya
nämnd- och förvaltningsorganisationen.
Flera av kommunstyrelsens verksamheter har varit involverade i arbetet både före, under och efter skid-VM i februari–
2015

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Utfall

Budget

Kommunbidrag

238,8

238,8

0,0

202,4

202,4

0,0

Politisk verksamhet

-19,2

-17,3

-1,9

-19,9

-17,3

-2,5

Avvikelse

Avvikelse

Infrastruktur, skydd m.m.

-67,2

-72,0

4,8

-62,7

-64,7

2,0

Kultur och fritid

-14,6

-14,1

-0,4

-22,7

-17,0

-5,7

Pedagogisk verksamhet

-17,5

-18,0

0,4

-18,6

-19,1

0,5

Särskilt riktade insatser

-30,3

-30,6

0,3

-26,4

-28,6

2,2

-6,0

-5,9

-0,1

-6,1

-5,9

-0,2

Gemensamt

-25,7

-81,0

55,3

-53,9

-49,8

-4,1

RESULTAT

58,4

0,0

58,4

-7,9

0,0

-7,9

Affärsverksamhet
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mars. Serviceförvaltningen bidrog med lokaluthyrnings- och
IT-tjänster, ledningsförvaltningen med samordning, inventering
av risker samt informations- och kommunikationstjänster.
Vidare var kommunens högsta ledning, både tjänstemän och
förtroendevalda, i högsta grad aktiva i samband med evenemanget.
Falu kommun har under året blivit uppmärksammad för sin
satsning ”heltid till alla” där kommunen haft den klart snabbaste
utvecklingen av andelen heltidsanställda samt ökad sysselsättningsgrad i jämförelse med andra kommuner. Falu kommun var
under 2015 nominerad till Universums pris ”årets arbetsgivar
varumärke” i kommunklassen.
Under året har flera projekt startats i syfte att leva upp till
visionens värderingar ”Till nytta för faluborna” och ”Enkla att
samarbeta med”. Under hösten påbörjades arbete med översyn
av kommunens styrmodell. Utveckling av ett kontaktcenter som
”en väg in” är ett annat projekt för att förbättra servicen för
Faluborna.
Två av kommunens tre hållbarhetsprogram har reviderats under året. Tillväxtprogrammet och folkhälsoprogrammet antogs av
fullmäktige i september. Arbetet med förankring och spridning
av alla tre programmen (miljöprogrammet reviderades under
2014) kommer att pågå under 2016.
Under hösten har flera verksamheter, med AIK i spetsen,
arbetat med den stora flyktingtillströmningen. Stora insatser
gjordes för att få till stånd evakueringsboenden och andra
hjälpinsatser för att infria kommunens åtagande gällande
ensamkommande flyktingbarn. Arbetet blev lyckat och under
hösten startades tre evakueringsboenden, med cirka 50 platser
för asylsökande per boende. Två av dessa kommer att fortsätta
att drivas fram till sommaren 2016.
Vid årsskiftet hade socialtjänsten ansvar för 200 ensamkommande barn varav 161 asylsökande. Av dessa 200 är 24 flickor.
Kommunen driver fyra boenden för ensamkommande barn med
totalt 73 platser. 24 platser köps på två externa boenden. I det
ordinarie flyktingmottagandet har kommunen tagit emot 246
nyanlända, varav 146 vuxna och 100 barn.
AIK har under året sökt och blivit beviljade projektmedel,
både från Länsstyrelsen och från ESF-rådet, för utvecklad integration och för att underlätta inträdet till arbetsmarknaden.

Ekonomi
Totalt redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 58,4 mnkr (-3,3 mnkr, omräknat efter nya organisationen
-7,9 mnkr).
Kommundirektören
Ledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Arbetsmarkn.- integrations & kompetensförv.
Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Beslutsorgan
Totalt

7,3 mnkr
6,5 mnkr
20,1 mnkr
0,3 mnkr
0,4 mnkr
23,8 mnkr
58,4 mnkr

Avvikelserna kommenteras under respektive avsnitt nedan.

Kommundirektören
Verksamheten redovisar ett överskott på 7,3 mnkr, vilket beror
på ersättning från VM-bolaget för skid-VM 2015.

Rationaliseringskravet inom kommundirektörens ansvarsområde
om -1,8 mnkr har ej fördelats, men kravet uppfylls sammantaget
inom kommunstyrelsen.

Ledningsförvaltningen
Tjänster, mnkr

2015

2014

Stadskansliet

4,0

-1,1

Personalkontoret

1,8

0,9

Ekonomikontoret

0,4

0,4

Kommunikationskontoret

0,3

0,3

RESULTAT

6,5

0,5

Perioden visar ett positivt resultat på 6,5 mnkr, vilket till
största delen beror på följande orsaker:
• ett antal projekt har ännu ej genererat kostnader, bland annat
Svärdsjö vattendrag
• nya/förändrade huvuduppdrag inom stadskansliet, vilka på
sikt kommer att ge en ökad kostnadsvolym, men som har
finansierats temporärt under året genom tillfälliga intäkter
• personalpolitiska åtgärder har inte nyttjats fullt ut mot vad
som var budgeterat på grund av färre åtgärder kopplat till
doktorand och specialistutbildning med mera
• rekryteringscenter har utfört fler rekryteringar än väntat med
samma bemanning och en del av de centrala lönemedlen
lades aldrig ut.

Serviceförvaltningen
Tjänster, mnkr
IT
Kost

2015

2014

-0,7

0,2

0,2

0,3

Fastighet, fordon, service

20,5

1,4

RESULTAT

20,0

1,9

Serviceförvaltningens utfall för 2015 blev ett överskott på 20,0
mnkr mot budget. Orsakerna till detta kan bland annat förklaras
av:
• lägre kapitalkostnader än budgeterat med 22,6 mnkr på grund
av övergången till komponentavskrivning, sänkt internränta
och fördröjningar av investeringar
• lägre driftkostnader för bland annat el och tomtskötsel med
14,4 mnkr på grund av mildare klimat och ej färdigställda
nybyggnationer
• lägre hyresintäkter med 15,7 mnkr till följd av sänkt internränta och ej färdigställda nybyggnationer
• personalkostnaderna blev betydligt lägre än budget. Det beror
på återhållsamhet i återbesättning av tjänster i samband med
översyn av organisationen.

Arbetsmarknads-, integrations och
kompetensförvaltningen
Förvaltningen gör ett resultat på 0,3 mnkr. Inom förvaltningen
gör vuxenutbildningen ett nollresultat.
Resultatet för integration är ca 3,0 mnkr. Det finns stor
osäkerhet i resultatet beroende på hur stor del av de återsökta
ersättningarna från Migrationsverket som i verkligheten ersätts.
Ersättningarna för ensamkommande barn, EKB, är något säkrare,
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men den stora volymen gör att ändringar i Migrationsverkets
bedömningarna får ett stort genomslag.
Arbetsmarkandsenheten, AME, uppvisar ett underskott på
cirka 3 mnkr. Anledningen är en medveten prioritering av att ha
fler subventionerade anställningar än planerat.
Arbetscenter har ett resultat på 0,4 mnkr.

siktigt arbete med energieffektiviseringar ger goda förutsättningar att uppnå energimålet år 2020.
Målet för underhåll av fastigheter på 150 kronor per kvadratmeter har uppnåtts med god marginal, utfall blev 168 kronor per
kvardratmeter. Stora satsningar har gjorts i bland annat skolor
under året.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet

Medarbetare

Ej förvaltningsanknuten verksamhet visar ett överskott på 0,4
mnkr. Till största delen beroende på ett överskott från Räddningstjänsten som har en positiv avvikelse på 0,9 mnkr, då de
fått en återbetalning från FORA avseende år 2013 samt att de ej
haft några större insatser (över 50 tkr) som kommunen behövt
kostnadstäcka.
Fritidsverksamheten har överstigit budget med -0,3 mnkr på
grund av ökade bidrag till IBF Falun och Falu TK.
Dalaflyget gav också ett underskott på -0,2 mnkr på grund
av utrangering av anläggningstillgångar.

Beslutsorgan
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett underskott
på 1,1 mnkr, vilket beror på ny politisk organisation som delvis är
underfinansierad samt inköp av läsplattor till ledamöterna.
Verksamheten redovisar ett positivt resultat på 25,8 mnkr
som i huvudsak består av reserv för oförutsedda händelser
(centrala bufferten) och ej i övrigt upparbetade medel för
Hållbarhetsprogrammen.

Sjukfrånvaron har ökat från 6,2 procent till 6,6 procent.
Verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltningar har på
verkats av den organisationsförändring som kommunen genomförde vid årsskiftet 2014/2015, varför antalet anställda påverkats.
Den ökning av flyktingströmmen som hela landet fick i slutet av 2015
har tillika medfört att antalet anställda inom förvaltningarna ökat.
Heltidsprojektet har fortsatt att vara aktivt under hela 2015
för att säkerställa att de sista grupperna fick heltid. I praktisk
mening avslutades projektet vid årsskiftet 2015/2016.
Förvaltningarna inom kommunstyrelsen har genomfört
Attityd 2015 och jobbar vidare med handlingsplaner utifrån
verksamheternas resultat.
Personalnyckeltal

2015

2014

Antal anställda*

613

562

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid**

6,4

5,9

Dito män**

5,8

5,3

Dito kvinnor**

6,9

6,4

47,9

49,0

Medelålder*

Investeringar

Ledningsförvaltningen
Årets investeringar uppgick till totalt 100,9 mnkr, varav 96,0
mnkr på fastighetsavdelningen, 4,6 mnkr på IT och 0,3 mnkr på
kostavdelningen. Detta är 89,8 mindre än i budget. Avvikelser
har uppstått på grund av förseningar i projekten Bjursåsskolan,
Slättaskogen förskola, vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken
samt Kulturhuset tio14.
De större projekt som färdigställts under året är:
• Gruppbostaden Herrhagen
• Danholn, ny förskola i modul som dockats till befintlig
förskola med sluss
• Bjursåsskolan, ny ventilation i F-6
• Västra skolan, ny ventilation och tak
• IT-investeringar i datanätverk och säkerhetsramverk.

Mål för god ekonomisk hushållning
Ledningsförvaltningen

Målen för god ekonomisk uppföljning är uppfyllda. Sjuktalet har
ökat i jämförelse med 2014 på grund av ökad långtidssjukskrivning.
Ett aktivt arbete med att skapa delaktighet, arbetsglädje och
möjlighet till utveckling är prioriterat och bidrar till framgång
både på individ- och gruppnivå.

Serviceförvaltningen
Målet för sjukfrånvaro har ej uppnåtts för förvaltningen som
helhet.
Övriga mål är uppnådda i vissa fall, till exempel har driftskostnaderna för egna fastigheter ej ökat mer än KPI. Ett lång50

* Antal månadsavlönade enligt AB, december 2015
** Samtliga, exklusive vilande anställningar

Utveckling/framtid
Flyktingssituationen och de förändringar som görs genom bland
annat identitetskontroller gör det svårt att göra bra prognoser.
Detta kräver att kommunens verksamheter, för att bevara sin
flexibilitet, planerar utifrån olika scenarier.
En överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Falu
kommun är skriven för att i samarbete och på ett systematiskt
sätt arbeta med gruppen unga personer (16–24 år), i syfte att
minska ungdomsarbetslösheten. I överenskommelsen ingår att
utveckla samverkan och att använda de nya reformerna traineetjänster och utbildningskontrakt. Under 2016 fortsätter arbetet
med att införa kundval i vuxenutbildningen.
Kompetensförsörjning och attraktionsfrågorna är kommunens
stora utmaning, Genom att öka delaktighet och stolthet hos
medarbetarna blir fler goda ambassadörer.
Kontaktcenter sätts i drift under 2016 för att, när alla
förvaltningar anslutits, uppfattas som ”en väg in” för faluborna.
Arbetet med sociala medier och e-tjänster intensifieras för att
på mest effektiva sätt kommunicera med faluborna.
Reviderad styrmodell och utveckling av ledningsinformations
systemet Hypergene är viktiga framgångsfaktorer i arbetet med
förbättrad ledning och styrning.
Det antagna kostpolitiska programmet kommer att innebära
en utveckling mot mer lokalproducerad mat. Detta tillsammans
med volymförändringar både inom skolan och inom äldreomsorgen
innebär en fortsatt översyn av kapaciteten och produktions
nivån inom kostverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens uppdrag
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av
förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenundervisning.
Ett övergripande mål för barn- och utbildningsnämndens
arbete, under mandatperioden 2015–2018, är att utvecklas till
en föredömlig huvudman för sina verksamheter.
Vad detta kan innebära konkret följer i den politiska plattformen. Alla verksamheter som ingår i det kommunalt drivna

skolväsendet skall, i enlighet med skollag och läroplaner,
främja alla barn och elevers utveckling och lärande. Alla barn
och elever ska få med sig värderingar och kunskaper som är
väsentliga för att kunna leva ett aktivt samhällsliv.
Verksamheterna utgår från att alla barn och elever har en
inneboende lust att lära. Vi eftersträvar att både väcka och
underhålla denna lust. Förhoppningen är att den ska bli livslång.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Resultat

Andelen barn ska öka jämfört med föregående år.

Förskolebarns utveckling enligt läroplanens
mål.

Mätning har skett huruvida förskolans arbete
sker i enlighet med målen i Läroplanen. Resultatet är 2,19 poäng (2,08). Målet uppfylls.

Genomsnittligt meritvärde ska förbättras jämfört
med föregående år.

Elevers meritvärde i årskurs 9 (meritvärde är
lika med summan av de 16 bästa betygen i
elevens slutbetyg).

Meritvärdet är 207,2 (210,1). Målet uppfylls
inte.

Andelen elever ska öka jämfört med föregående år.

Elevers behörighet till gymnasieskolans
program.

Andelen har sjunkit till samtliga program
grupper. Målet uppfylls inte.

Samtliga elever.

Elevers behörighet till gymnasieskolans
yrkesinriktade program.

84,5 (86,2) procent. Målet uppfylls inte.

Den genomsnittliga betygspoängen ska förbättras
jämfört med föregående år.

Elevers betygspoäng efter slutförd
gymnasieutbildning.

14,6 (14,3) betygspoäng. Målet uppfylls.

Andelen ska öka jämfört med föregående år.

Ungdomar som arbetar eller studerar två år
efter slutförd gymnasieutbildning.

64,6 (65,6) procent. Målet uppfylls inte.

Andelen elever ska öka jämfört med föregående år.

Elever i gymnasieskolan som uppnått examen
efter fyra år.

81,6 (77,5) procent. Målet uppfylls.

Andelen elever ska öka jämfört med föregående år.

Elever i gymnasieskolan som når högskole
behörighet.

55,6 (56,4) procent Målet uppfylls inte.
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Verksamhet – väsentliga händelser
under perioden

Nyckeltal

2015

Investeringar, tkr

343

120,5

117,0

Förskolebarn/personal

5,7

5,8

Förskolebarn/personal, scb 15 okt

5,7

5,8

Kostnad förskolebarn, tkr, exkl.
förvaltningsgemensamma kostnader

• Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en politisk plattform, Skolhuset. Arbetet med mål och processer i denna har
påbörjats. Prioriterade områden är digitalisering, lokalförsörjning och systematiskt kvalitetsarbete i hela organisationen.
• I januari öppnades en ny förskola med två avdelningar på
Hasselvägen. Förskolan Danholn utökades från augusti med
ytterligare en avdelning till totalt tre avdelningar. Starten av
förskolan Slättaskogen försenades på grund av att upphandlingen överklagades.
• Nybyggnation av Bjursåsskolan har inletts.
• Statliga satsningar gjordes på minskade barngrupper i för
skolan; ökad lärartäthet i de lägre åldrarna (F–åk 3) samt
bidrag för förstelärare.
• Gymnasieskolans ekonomi är i balans. Utvecklingen var positiv med ökad efterfrågan på den kommunala gymnasieskolan.
• En fristående förskola startade på Sturegatan.
• Skolinspektionen genomförde tillsyn under höstterminen. I dagsläget har vi ännu inte fått deras kommunövergripande beslut.

Barn/avdelning, scb 15 okt

17,5

17,4

2 811

2 815

Barn hos andra huvudmän

231

203

Årsarbetare

532

530

Barn i kommunal förskola och ped.oms.

Mellan 2014 och 2015 minskade antalet barn i förskola med fyra till
2 811 (2 815). Detta är 79 fler än budgeterat, vilket främst beror på
att fristående förskolor inte startats i den omfattning som antagits.
Antalet årsarbetare har under perioden ökat med två.
Tjänster, mnkr

Utfall

Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
RESULTAT

Fler viktiga händelser redovisas under respektive skolform nedan.
Barn-, elev- och personaluppgifter som redovisas i nedanstående nyckeltal avser ett genomsnitt av vårens och höstens siffror.

• Förskolan har för tredje gången utvärderat sina resultat
genom en självskattning hos personalen.
• Ett språkprojekt har startats upp inom förskolan.
• I mars genomförde förskolan en föräldraenkät.
• Förskolan får fem gemensamma studiedagar/år.

2015
Utfall

Kommunbidrag

Avvikelse

2,2

2,3

0,1

318,7

326,7

8,0

14,7

17,3

2,5

335,6

346,3

10,7

Budget

2014
Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

1 205,6

1 205,6

0,0

1 170,6

1 170,6

0,0

Barn- och utbildningsnämnden

-1,6

-1,2

-0,3

-0,8

-1,2

0,4

Bjursåsbadet

-0,5

-0,5

0,0

-0,5

-0,5

0,0

Öppen förskola

-2,2

-2,3

0,1

-2,2

-2,3

0,2

-318,7

-326,7

8,0

-305,8

-311,2

5,4

-14,7

-17,3

2,5

-16,3

-18,1

1,8

Förskola
Pedagogisk omsorg
Öppen fritidsverksamhet

-1,0

-0,9

-0,1

-0,9

-0,9

0,0

Fritidshem exklusive lokaler

-59,0

-55,0

-4,0

-56,5

-51,4

-5,1

Förskoleklass exklusive lokaler

-23,3

-23,6

0,3

-23,4

-22,1

-1,3

-523,4

-527,6

4,2

-497,7

-503,6

5,9

Grundsärskola

-15,2

-16,3

1,0

-15,8

-17,7

1,9

Gymnasieskola

-207,2

-208,8

1,5

-241,7

-216,8

-24,9

-14,9

-15,0

0,1

-17,9

-14,6

-3,3

-5,6

-5,6

0,1

-5,5

-5,6

0,1

0,0

0,0

0,0

-1,6

0,0

-1,6

Särvux

-1,1

-1,2

0,1

-1,1

-1,1

0,0

SFI, Svenska för invandrare

-2,3

-3,5

1,3

-2,7

-3,4

0,6

14,9

0,0

14,9

-19,7

0,0

-19,7

Grundskola

Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning

RESULTAT
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Budget

Resultatet för 2015 visar ett överskott på 10,7 mnkr. Försenad
start av förskolan Slättaskogen, överskott i språkprojektet samt
färre barn i fristående förskolor är de främsta orsakerna till
detta. Även högre föräldraavgifter och andra oförutsedda ersättningar har bidragit till överskottet.
Verksamheten inom pedagogisk omsorg visar ett överskott på
2,5 mnkr. Antalet barn har minskat vilket ger lägre kostnad för
barnpeng.

Förskola och pedagogisk omsorg

Tjänster, mnkr

2014

104

Barn- och utbildningsnämnden
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Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
samt grundsärskola
Under året har ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i läroplanerna bedrivits i syfte att förbättra elevernas
resultat. Arbetet med att analysera och utvärdera processer
och resultat har fördjupats. Fokus har legat på arbetet med att
utveckla en lärande organisation på alla nivåer i skolan. Ett
kontinuerligt, strukturerat lärande där erfarenheter och resultat
tas till vara i utvecklingsarbetet och kommuniceras mellan de
olika nivåerna, har varit ett övergripande mål.
Att lärarbristen ökar märks påtagligt i rekryteringsarbetet
och omsättningen av rektorer har ökat.
Etableringen av friskolor tar ett ökat elevantal.

även Centrum för flerspråkighet vilket bidrar till överskottet då
den verksamheten varit budgeterad för en större volym. Ökade
kostnader för skolmåltider påverkar resultatet negativt.
Grundsärskolan visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr, framför allt till följd av att antalet elever minskade med fyra jämfört
med budget.

Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola
• Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ökade
under året.
• Fler elever fullföljer sin utbildning.
• Antalet nyanlända ungdomar ökade stort. Gymnasiet med IM
och Komvux SFI genomförde satsningar på utbildningar.

Nyckeltal

2015

2014

Nyckeltal

2015

2014

Investeringar, tkr

2 172

5 018

Investeringar, tkr

803

1 007

Undervisningkostnad/elev, tkr

39,3

38,9

Undervisningskostnad/elev, tkr

44,0

47,5

Grundskoleelever/lärare

12,5

12,6

Gymnasieelever/lärare

11,5

10,4

608

580

Elever i Falu gymnasium

4 705

4 812

Elever i förskoleklass
Elever i grundskola
Alla elever hos andra huvudmän

1 075

853

38

42

2 276

2 212

Barn i fritidshem, andra huvudmän

345

327

Årsarbetare

725

733

Elever i särskola
Barn i fritidshem

Jämfört med 2014 minskade antalet elever i Falu grundskola/
förskoleklass med 79 till 5 313 (5 392), vilket är 56 mer än
budgeterat. Elever hos andra huvudmän ökade under 2015
med 222.
Lärartätheten har förbättrats något medan antalet årsarbetare
är något färre än föregående år.
Falun har en högre andel lärare med pedagogisk högskole
utbildning jämfört med likvärdiga kommuner och riket i stort.
Lärartätheten har däremot, till och med 2014, legat lägre än
riksgenomsnittet. 2015 års officiella uppgifter från SCB finns
ännu inte tillgängliga. Genomsnittligt meritvärde, summan av
betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg,
minskade till 207,2 (210,1). Även betygsmedelvärdet i åk 9
minskade till 12,5 (12,8).
Antalet barn i fritidshem ökade med 64 till 2 276 (2 212).
Det är 126 fler barn än budgeterat.
Barn på fritidshem hos andra huvudmän ökade med 18.
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Öppen fritidsverksamhet

1,0

0,9

0,1

Fritidshem exkl. lokaler

59,0

55,0

4,0

23,3

23,6

0,3

523,4

527,6

4,2

Förskoleklass exkl. lokaler
Grundskola
Grundsärskola
RESULTAT

15,2

16,3

1,0

621,9

623,4

1,5

Verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem är ofta
väl integrerade. Lägger man samman dessa verksamheter visar de
ett positivt resultat på 0,5 mnkr. I resultatet ingår kostnader för
det ökade antalet elever i fritidshem. Under Grundskola redovisas

1 474

1 454

– varav från andra kommuner

509

453

Elever i andra kommuner

177

178

Elever i fristående gymnasieskolor

820

812

27

29

200

213

Elever i skolf. gymnasiesärskolor
Årsarbetare

Jämfört med 2014 ökade antalet elever i Falu gymnasium med
20 till 1 474 (1 454). Av dessa kommer 509 (453) från andra
kommuner. Elever från Falun hos andra huvudmän ökade till 997
(990). Särskoleelever minskade med två.
I den egna gymnasieverksamheten ökade antalet elever med
85 jämfört med vad som budgeterats. Antal årsarbetare minskade
med 13 (29).
Genomsnittligt meritvärde (elevernas sammanlagda betygspoäng) ökade i förhållande till 2014. Betygspoängen var 14,6
för 2015 (14,3) vilket är bättre än jämförbara kommuner där
snittet ligger på 13,8 (13,9).
Tjänster, mnkr
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskola
RESULTAT

Utfall
207,2

Budget
208,8

Avvikelse
1,5

14,9

15,0

0,1

222,1

223,8

1,6

Gymnasieskolans verksamhet visar ett positivt resultat på 1,5
mnkr. Falu gymnasium har genomfört ett omfattande omställningsarbete under de senaste åren. Detta för att anpassa
kostnaderna i förhållande till den stora minskningen av antalet
elever. Under 2015 ökade elevantalet igen.
Som ersättning för hyra av lokal har skid-VM-organisationen
ersatt gymnasieskolan med 0,5 mnkr. Dessa medel har använts
för inköp av inventarier.
Den egna gymnasieverksamheten gav ett positivt resultat
på 1,3 mnkr. Ökad kostnad för elevpeng på grund av fler elever
internt och till andra huvudmän gav ett underskott på 7,7 mnkr.
Antalet elever från andra kommuner ökade vilket gav intäkter
som påverkade resultatet positivt med 7,9 mnkr.
Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat på 0,1 mnkr.
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Vuxenundervisning
Den vuxenundervisning som bedrivs i kommunal regi inom
Komvux (hör till gymnasieskolan) omfattas av grundläggande
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskola för
vuxna. Gymnasieskolorna bedriver dessutom viss uppdrags
utbildning.
Nyckeltal
Årsarbetare

2015

2014

20

21

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

Utfall

Budget

Avvikelse

Grundläggande vux

5,6

5,6

0,1

Särvux

1,1

1,2

0,1

SFI, Svenska för invandrare

2,3

3,5

1,3

RESULTAT

9,0

10,3

1,4

SFI har fått ökat statsbidrag samt ökad ersättning från Migrations
verket.

Ekonomi
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat
med 14,9 mnkr för 2015. Nettokostnaden uppgick till 1 190,7
mnkr jämfört med budgeterade 1 205,6 mnkr. Avvikelsen motsvarar en procent av budgeten.
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 10,7 mnkr.
Den främsta orsaken är det försenade bygget av förskolan
Slättaskogen samt lägre kostnad för pedagogisk omsorg då
antalet barn i verksamheten minskat.
Grundskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat på
1,5 mnkr. Detta beror främst på minskat antal elever i grund
särskolan och därmed lägre kostnader.
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Gymnasieverksamheten inklusive vuxenundervisningen redovisar
ett överskott på tre mnkr.
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på
0,3 mnkr.
Mer detaljerad analys återfinns ovan under respektive
verksamhet.

Investeringar
Investeringar i inventarier uppgick under året till 3,1 mnkr,
vilket är 6,8 mnkr mindre än budgeterat. Investeringarna avser
huvudsakligen förnyelse av möbler, symaskiner och bandsågar.
Även investering i datorer ingår till viss del. Merparten av
investeringarna har gått till grundskolan.

Mål för god ekonomisk hushållning
Förskolans resultat och måluppfyllelse är en subjektiv tolkning
av mål och riktlinjer. Det totala medelvärdet av självskattnings
utvärderingen är 3,0 möjliga poäng. Jämfört med fjolårets
resultat har verksamheternas kvalitet ökat inom flera områden.
Genomsnittligt meritvärde, summan av betygsvärdena för
de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg, har minskat. Andelen
elever i åk 3, 6 och 9 som klarar kunskapskraven i alla ämnen
sjunker i samtliga årskurser. Även elevers behörighet till
gymnasieskolans program sjunker. Resultaten skiljer relativt
mycket mellan elever och mellan skolor. Flickor har generellt
högre betyg än pojkar. Vissa ämnen uppvisar större skillnader
än andra. I till exempel engelska samt idrott och hälsa är det
många elever som når höga betyg men också många elever som
inte når kunskapskraven.
Elevers sammanlagda betygspoäng efter slutförd gymnasie
utbildning har ökat. Betygspoängen var 2015 14,6 (14,3) vilket
innebär ett bättre resultat än liknande kommuner som ligger på
13,8 (3,9).
Antalet gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom
fyra år ökar. Falun ligger nu 3,9 procentenheter bättre än liknande kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden
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Andelen elever som når högskolebehörighet sjunker med 0,8
procentenheter i Falun från 56,4 procent år 2014 till 55,6
procent år 2015. Faluns resultat är dock 1,7 procentenheter
bättre än liknande kommuner.
Sammanfattningsvis förbättrar förskolan och gymnasiet sina
resultat medan grundskolans resultat i årskurs 9 försämras. Samtidigt indikerar betygsresultaten i årskurs 7, 8 och höstterminen
i årskurs 9 att resultaten förbättras. Förvaltningen kommer även
nästa år ha fullt fokus på att förbättra resultaten.

Medarbetare
Åldersstruktur 2015-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

146

288

451

495

269

2015

2014

Personalnyckeltal
Antal anställda*

1 649

1 666

2 343 028

2 376 418

varav timmar utförda av timanställd
personal (procent)

8,3

8,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid

5,9

5,4

Arbetade timmar**

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

Enheterna inom förvaltningen har i uppdrag att utarbeta
handlingsplaner för friskvårdsarbetet utifrån förvaltningens
handlingsplan gällande år 2014–2016. Friskvårdsaktiviteterna
utgår från en analys av arbetsmiljöförhållandena på respektive
arbetsplats och har som främsta syfte att förebygga ohälsa men
också främja ett gott arbetsklimat.
En insats av kompetensutveckling för chefer har skett inom
området samverkansavtalet med fokus på arbetsplatsträffens
funktion och betydelse. Syftet är att stärka samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare i verksamhets- och arbetsmiljöfrågor.
All personal inom förskolan har fått ta del av en föreläsning
i syfte att lyfta upp ett interkulturellt förhållningssätt och öka
kunskapen runt mångfald.
Utbildningar har hållits inom HLR (hjärt och lungräddning)
och ”tecken som stöd”. Centrala utbildningar för nyanställda
pedagoger inom förskolan.
Statlig rektorsutbildning fortgår för samtliga skolformer.
Statliga satsningar som Läs- och skrivutveckling fortsätter
med cirka 50 nya deltagare. Matematiklyftet fortsätter med cirka
60 nya deltagare. Läslyftet cirka 28 deltagare.
Gymnasieskolans alla lärare i matematik har under läsåret
deltagit i Skolverkets utbildningssatsning Mattelyftet. Lärarna
har utvecklat sin kompetens i betyg och bedömning. Kursen har
varit webbaserad via Karlstad universitet och Skolverket.

Utveckling/framtid

Antalet årsarbetare, vilka redovisas under respektive skolform,
minskade med 20 till 1 476. Antalet anställda december 2015
var 17 färre än december 2014. Totalt antal arbetade timmar
under året har minskat med 1,0 procent mellan 2014 och 2015.
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid var år 2015 5,9 procent
och har nu ökat under fem år (år 2010 3,4 procent).
Planerade pensionsavgångar/antal som uppnår 65 år vid
olika år:
2016

2017

2018

2019

2020

29

36

44

51

62

Sammanlagt är det 222 medarbetare som uppnår 65 år eller mer
under de närmaste fem åren.
I rehabiliteringsarbetet är det viktigt att chefer agerar tidigt
i frågor som rör ohälsa. Som en hjälp i rehabiliteringsarbetet
har en ny ”Rehabiliteringsvägledning” för chefer utarbetats.
Att arbeta aktivt med att främja en god arbetsmiljö, bland
annat genom systematiken i arbetsmiljöarbetet och ett hälso
främjande ledarskap ger goda förutsättningar att förebygga
ohälsa. Ett nära samarbete mellan chef, skyddsombud och
medarbetare i arbetsmiljöfrågor är av största vikt i det före
byggande hälsoarbetet.
I de fall det inte finns möjlighet att återgå i ordinarie arbete
efter rehabiliteringsåtgärder görs en omplaceringsutredning för
att undersöka om det finns vakanta tjänster i hela Falu kommun
som svarar mot medarbetarens kompetens och förmåga att
utföra arbetsuppgifterna. Vid behov köps rehabiliteringstjänster
som ett stöd i utredningsarbetet och exempelvis karriärvägledning för den enskilde.
Om det inte finns några omplaceringsmöjligheter avslutas
anställningen för den anställde utifrån arbetsrättsliga regler
eller enskild överenskommelse.

• Digitaliseringsprojekt – arbete med att förbättra förutsättningarna för digitala verktyg i lärandets tjänst. Pedagogisk
verksamhetsutveckling inom skolorna med stöd och hjälp
av IT.
• Digitala system för uppföljning av verksamhetens resultat
fortsätter att utvecklas.
• Insatser för att förstärka det pedagogiska ledarskapet inom
samtliga skolformer fortsätter, framför allt genom coachning
och kollegialt lärande.
• Behov av fler förskoleplatser finns. Byggande av ny förskola
i Slättaskogen planeras till 2016.
• Grundskolan fortsätter arbetet mot ökad måluppfyllelse så
att fler elever når lägsta kunskapskrav samt att meritvärdet
höjs, det vill säga att fler elever når längre i sin kunskapsutveckling. Detta sker genom att arbeta med att öka elevers
motivation och lust för lärande och skolarbete samt med ökad
likvärdighet mellan elever, klasser och skolor.
• En fristående förskola har startat i januari 2016.
• Elevkullarna i gymnasieåldern ökar något de närmaste åren,
förutom 2017 då de minskar något.
• En volymökning inom för- och grundskolan förväntas ske.
• Kommunens förskole- och skolgårdar har kartlagts ur ett
pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv. Projektet sker i
samverkan mellan Falu kommun, Högskolan Dalarna och SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet) och syftar till att skapa bra
utemiljöer som främjar barns utveckling och lärande.
• Under 2016/2017 behöver Restaurang- och livsmedels
programmet flytta till centrala lokaler för att programmet ska
finnas kvar och fortsätta utvecklas.
• Under 2017/2018 behövs utökade/nya lokaler för vuxen
utbildningen inom SFI, grundskola och Särvux.
• Kostnadsutvecklingen för städverksamheten ser osäker ut.
Miljöförvaltningen har anmärkningar på för låg städfrekvens.
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Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden
Nämndens uppdrag
Omvårdnadsnämndens verksamhet ska, i förhållande till jämförbara kommuner, leverera hög kvalitet och hålla en låg kostnadsnivå.

Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla god vård, omsorg och
service till de som bedöms ha behov av olika stödformer i sin
dagliga livsföring.
Mått för god ekonomisk hushållning

Mål

Måluppfyllelse 2015

Kostnad/inledd utredning/uppföljning.

< 2 500 kronor.

2 400 kr, målet uppfylls.

Nettokostnad för en utförd hemtjänsttimme.

< 459 kronor.

475 kr, målet uppfylls inte.

Nettokostnad för en plats i vård- och omsorgsboende.

< 1 713 kronor.

1 761, målet uppfylls inte.

Beläggningsgraden inom vård- och
omsorgsboende.

> 98 procent.

98 procent, målet uppfylls.

Medarbetarnas tid hos kund inom hemtjänst.

< 66 procent.

63,5, målet uppfylls inte.

Avvikelse standardkostnad.

0 i kostnadsavvikelse.

8,4 i avvikelse från standardkostnaden.

2015
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

652,2

652,1

0,1

634,3

634,3

0,0

-250,0

-245,0

-5,0

-235,4

-232,0

-3,4

-33,2

-33,6

0,4

-29,6

-32,8

3,2

Trygghetscentralen (larm)

-3,6

-3,9

0,3

-3,4

-3,8

0,4

Matdistribution

-0,9

-0,9

0,0

-0,3

-0,9

0,6

Dagverksamhet

-5,2

-5,0

-0,2

-4,9

-4,6

-0,3

-43,9

-39,5

-4,4

-60,1

-38,8

-21,3

-313,7

-311,2

-2,5

-292,2

-308,3

16,1

Öppen verksamhet

-2,8

-4,7

1,9

-4,3

-5,0

0,7

Bostadsanpassning, nämnd m.m.

-6,9

-8,3

1,4

-8,1

-8,1

0,0

RESULTAT

-8,0

0,0

-8,0

-4,0

0,0

-4,0

Hemtjänst
Hemsjukvården

Korttidsvård
Vård- och omsorgsboende
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2014
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Omvårdnadsnämnden ska erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar
behov och efterfrågan samt säkerställer en skälig levnadsnivå.
Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är:
• myndighetsutövning med stöd av Socialtjänstlagen (SOL),
rättspraxis och politiska beslut
• hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårds
lagen (HSL)
• främjande insatser och stödfunktioner till äldre och funktionshindrade i eget boende, korttidsvård samt vård- och
omsorgsboende
• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende
• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående
hemma.

Verksamheten – viktiga händelser
under perioden
• Antalet hemtjänsttimmar har minskat med 1 870 timmar,
vilket motsvarar ungefär en årsarbetare.
• Med anledning av ett förväntat underskott i verksamheten
anlitades ett revisionsbolag som gjorde en analys av hemtjänsten och myndighetsutövningen både ur ett kvalitetsoch ekonomiskt perspektiv. Den handlingsplan som togs fram
utifrån revisionen innebär långsiktiga anpassningar till budget, säkra rättssäkerheten för kunderna/brukarna och ökning
av effektiviteten.
• Verksamheten har haft fokus på att minska sjukfrånvaron,
dels genom samarbete med Previa, dels genom framtagande
av handlingsplaner för fortsatt främjande av god arbetshälsa.

Verksamhet
All personal inom förvaltningen har under året utfört ett mycket
engagerat och bra arbete som ger kunderna mervärde.
Verksamheterna arbetar bra med de olika programmen miljö,
tillväxt och folkhälsa och har klarat de åtaganden som man har
haft. Inom omvårdnadsförvaltningen är cirka tio procent av
personalen från utomnordiska länder.
• Kommunen och landstinget fortsätter sitt samarbete gällande
hemsjukvården och utskrivningsklara.
• Stimulansmedel för bemanningen inom äldreomsorgen har
använts till anställning av två trainees samt att visstids
anställa undersköterskor samt vårdbiträden som tidigare
arbetat som timvikarier.
• Inobuild var ett samarbetsprojekt med en norsk kommun.
Projektet innebar ett nytt sätt att upphandla arkitekter som
bidrog med innovativa lösningar och många delupphandlingar.
Det innebar också planering och genomförande av ett nytt
vård- och omsorgsboende.
• Olika projekt och utvecklingsområden som fokuserats på
är: våld i nära relationer, vård i livets slut, incident- och
avvikelsehantering, kontaktcenter, demensvård och olika
projekt för att sänka sjuktalen, samt Odensemodellen med
rehabilitering och förebyggande arbete som strategi.
• Varje år fastställs ett tema som verksamheterna arbetar med.
2015 var temat kontaktmannaskap, vilket innebär att alla
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•

•
•
•

kunder inom vård- och omsorgsboende och ordinärt boende
(hemtjänst) har en personal som kontaktperson.
Av Socialstyrelsens öppna jämförelse av hälso- och sjukvård i
hela Sverige framgår att både ordinärt boende och vård- och
omsorgsboende i kommunen håller en mycket hög kvalitetsnivå.
Arbetet med ”Trygg hemgång” och vårdplaneringsteam
fortgår.
Olika tillsyner har gjorts av Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) och våra interna kvalitetsrevisioner.
Flera rekryteringar av enhetschefer, biståndshandläggare,
sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter har genomförts under året av olika anledningar. Till exempel innebär
bristen på sjuksköterskor en ökad rörlighet på arbets
marknaden.

Ekonomi
Omvårdnadsnämnden redovisar ett underskott på 8,0 mnkr mot
budget.
Budgetavvikelserna beror på höga kostnader för hemtjänst,
vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvården, korttidsenheten
Lunden samt för betalningsansvar.

Investeringar
Investeringsmedlen har används till inköp av medicinskåp,
taklyftskenor, möbler och sängar.
Huvuddelen av 2015 års investeringsmedel var tänkt att gå
till det nya vård- och omsorgsboendet som skulle öppnas under
året. Öppnandet är nu framflyttat till september 2016, vilket har
inneburit att 2,6 mnkr, inte har använts.

Mål för god ekonomisk hushållning
Av tabellen ”Mål för god ekonomisk hushållning” framgår att
resultatet för kostnaderna överstiger omvårdnadsnämndens
kostnadsmål. Dock kan vi konstatera att i jämförelsen kostnad
per brukare (KPB) ligger hemtjänstens kostnader på ett medel
i landet. Kostnaden för vård- och omsorgsboende är den lägsta
bland länets kommuner och ligger under medel i landet. Detta
visar att verksamheten är förhållandevis effektiv.
En av de stora utmaningarna är personalkostnaderna inom
ordinärt boende, vilket beror på svårigheterna att anpassa
personalen till utförda timmar. Hemtjänsten är en komplex verksamhet som är väldigt föränderlig och därför svår att anpassa
och att uppräkningen av budget inte följer löneutvecklingen
vilket innebär att omvårdnadsförvaltningen årligen måste
minska sina kostnader med cirka tio mnkr.
Kostnaderna för utskrivningsklara är osäkra och svåra att
förutse.
Bristen på sjuksköterskor innebär att förvaltningen tagit
in sjuksköterskor från bemanningsföretag, vilket blir ungefär
dubbelt så dyrt. Det gör det dessutom svårt att få kontinuitet
i verksamheten och försvårar för oss att nå de beslutade målen.

Mål enligt styrkorten
De mål som omvårdnadsförvaltningen inte uppnått är kommenterade efter respektive tabell.
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Mål enligt
styrkort, kund

Mål/mått

Resultat

Omvårdnadsinsatser
efter behov och
efterfrågan med
kundinflytande över
vem, när och vad
som utförs.

Andelen som är
ganska/mycket
nöjda med Obo ska
lägst vara 94.

Uppnått.

Andelen som är
ganska/mycket
nöjda inom VoB ska
förbättras från 83
till 84.

Uppnått.

Teamträffar kommun/landsting, 8
st/år.

Uppnått.

Andelen av medarbetarna som tycker
att vi i förvaltningen lever upp till
den gemensamma
värdegrunden
ska vara lägst 70
procent.

Ny skala från 3,4
till 3,7.

Alla hemsjukvårdspatienter ska ha en
vård- och omsorgsplan.

Inte uppnått.

Medarbetare
Mål enligt styrkort,
medarbetare

Mål/mått

Resultat

Medarbetaren upplever meningsfullhet,
delaktighet och
glädje i arbetet.

MI lägst som kommunens medelvärde.

Måttet finns inte
längre.

Minskad sjukfrånvaro till högst sju
procent.

Inte uppnått.

Öka andelen medarbetare med omvårdnadsutbildning till
73 procent.

Uppnått gällande
tillsvidareanställd
personal, 75 procent (all personal,
72 procent).

Personalnyckeltal

2015

2014

Antal anställda*

1 208

1 182

1 810 330

1 789 987

18,3

20,7

9,6

8,9

Arbetade timmar**
Varav timmar utförda av timanställd
personal i procent

På grund av bristen på sjuksköterskor har man inte hunnit med
att göra vård- och omsorgsplaner för alla patienter.
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Det har inte funnits någon hemtjänstgrupp som varit intresserad
av att starta en intraprenad.

Sjukfrånvaron har under året ökat med 0,7 procent, men skiljer
sig mycket mellan förvaltningens sektioner. Inom vård- och
omsorgsboende har sjukfrånvaron minskat något. Arbetet
fortsätter på olika sätt för att komma tillrätta med den höga
sjukfrånvaron.

Finns övergripande
mål för anhöriga, se
handlingsplan.
Alla sjukvårdspatienter ska ha en
vård- och omsorgsplan.

Omvårdnadsnämnden

Mål enligt styrkort,
verksamhet

Mål/mått

Resultat

Införa ny teknik/
arbetsmetoder där
det är ekonomiskt,
effektivt och
kvalitetsmässigt
motiverat.

Samtliga utvecklingsprojekt är
bedömda och
godkända.

Uppnått

Implementera värdighetsgarantierna i
alla verksamheter.

Alla medarbetare
ska känna till värdighetsgarantierna.

Inte uppnått (4,8
av 5,0).

Införa intraprenad
inom ordinärt
boende.

Starta upp under
2015.

Inte uppnått.

Tillhandahålla vårdoch omsorg enligt
kvalitetskriterierna.

Att det finns
kvalitetskriterier
inom både vårdoch omsorg och
hemtjänst.

Uppnått.

Processkartläggning.

Att ledningsystem för
kvalitetsarbete enligt
SOSfs 2011:19 finns
upprättat.

Uppnått.

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

Åldersstruktur 2015-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

186

269

291

298

138

Utveckling/framtid
Den viktigaste och största utmaningen, nu och i framtiden,
både nationellt och för Falu kommun, handlar om att kunna ta
hand om det ökade antalet personer som behöver omvårdnad,
omsorg samt hälso- och sjukvård. Vi måste effektivisera, förbättra och arbeta förebyggande och rehabiliterande i allt vi gör.
Under 2016 kommer styr- och prismodellen att genomlysas
gällande ordinärt boende. Den minutredovisning av tid inom
hemtjänsten som i sin tur genererar intäkter för verksamheten,
ger mer fokus på att producera mer tid än att främja ett effektivt
arbetssätt. Dessutom minskar det personalens kreativitet att
lösa uppdraget.
Personalfrågorna är viktiga om vi vill fortsätta att vara en
attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla personal
inom alla kategorier. Kommuner och landsting har svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor, vilket får konsekvenser i verksamheten.
Vi måste fortsätta arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron.
2016 års tema är kontaktmannaskap.

Omvårdnadsnämnden

Andra viktiga utmaningar är arbetet med personcentrerad och
sammanhållen vård- och omsorg; att arbeta i multiprofessionella team och att nå så långt i arbetet med förebyggande och
främjande insatser, så att den enskilde blir självständig och till
stor del kan klara sig själv i vardagslivet.
Ytterligare en utmaning är frågan om hur framtidens boendeformer ska se ut.
Arbetet med handlingsplanen, utifrån revisionen som gjordes
2015, fortsätter och förvaltningen fortsätter att utveckla roller och ansvar hos myndighet och utförare med koppling till
biståndsbeslut, planering och genomförande av beslutade insatser. Fokus är satt på att uppnå långsiktiga effektiviseringar.
Några punkter där arbetet fortskridit under året:
• Vidareutveckling av arbetet med tidig rehabilitering i hemmet
för att förebygga och minska behov av hemtjänstinsatser och
vård- och omsorgsboende.
• Att ta fram verktyg och mätinstrument som enkelt och visuellt
gör det möjligt att visa hur en enhet förhåller sig till de mål
som har satts upp.
• Samplanering inom ordinärt boende för att utjämna produktionstoppar och dalar.
• Inom området e-hälsa, införa ny teknik där det är ekonomiskt,
effektivt och kvalitetsmässigt motiverat.
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• Göra medarbetarna mer delaktiga i verksamheten.
• Utveckla ett arbetssätt där personer som är utskrivningsklara
från sjukhuset får en trygg hemgång med vårdplaneringteam
som koordinerar insatser från primärvård, hemsjukvård och
hemtjänst.
• Utveckla, förenkla, och kvalitetssäkra biståndshandläggningen.
• Fortsätta arbetet med att kartlägga verksamhetens processer
till stöd för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
• Utveckla hemsjukvården i samverkan med primärvård och
slutenvård.
• Förenkla dokumentationen gällande socialtjänstlagen, SOL.
• Arbeta vidare med att förbättra måltidssituationen inom vårdoch omsorgsboende.
• Påbörja arbetet med att profilera enheterna inom vård- och
omsorgsboende.
• Utveckla vårt stöd till de som utsätts för våld i nära relationer.
Alla dessa utvecklingsområden har sin utgångspunkt i kund
fokus, effektiviseringar och arbetsmiljöförbättringar. Vi tittar på
olika modeller som lyfts fram under senare år för detta. Genom
att ta del av andras erfarenheter och exempel, bedriver förvaltningen ett aktivt arbete med att utveckla omvårdnadsnämndens
verksamheter.
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Socialnämnden

Socialnämnden
Nämndens uppdrag

• En ny gruppbostad inom LSS-verksamheten med sex platser
öppnade i maj.
• Socialnämnden har gjort en ny upphandling av utförare av
personlig assistans under året. Den nya utföraren har upp
draget från och med den 1 december 2015.
• En omorganisation inom LSS dagligverksamhet har påbörjats
under året med syfte att få mer anpassade brukargrupper, att
möta brukarnas behov på ett bättre sätt samt skapa utrymme
för fler platser.
• En ny arbetsmodell har startats upp där LSS samverkar med
Finsam, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, den kommunala
gymnasieskolan, arbetsmarknads- och integrationskontoret
och elevhälsan. Samarbetet syftar till att ge elever stöd under
gymnasietiden samt att efter avslutad skolgång kunna ge rätt
insats i förhållande till funktionsnedsättning. Under 2015 slutförde fyra elever tillhörande LSS sina gymnasiestudier och alla
fyra fick med hjälp av samverkansmodellen vägledning vidare
till daglig verksamhet, studier och arbetsförmedlingen.
• LSS har åtagit sig ansvaret för korttidstillsyn för skolungdom
från kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 1 maj.
Antalet beslut ökade med sex elever. Flera barn har svåra
funktionsnedsättningar och kräver hög personaltäthet.
• Nya boendekategorier har uppkommit inom LSS med missbruk, kriminalitet, våld, självskadebeteende och psykiatriska
diagnoser. Detta gör att insatser i form av utbildning och
handledning är nödvändiga för att möta brukarnas behov
samt att göra arbetsmiljö och boenden säkrare.

Socialnämnden har i uppdrag att bedriva socialtjänst samt att
verkställa kommunfullmäktiges beslut om kommunens vision,
policyer, riktlinjer, hållbarhetsprogram med mer.
Socialtjänstens uppdrag enligt den så kallade portalparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL) lyder:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
• ekonomiska och sociala trygghet
• jämlikhet i levnadsvillkor
• aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsyntagande till människans ansvar
för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt
och integritet.

Verksamhet – väsentliga händelser
under perioden
• Nämnden ansvarar för en verksamhet benämnd LSS. LSS står
för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
verksamheten bedrivs utifrån de krav som ställs i lagen. I maj
öppnade en ny servicebostad med åtta platser. Personalstyrkan
utökades i inledningsskedet efter att situationer som varit
hotfulla för personal och boende uppstått.
Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Resultat

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ska öka.

> 64 procent.

Målet uppfyllt, 70 procent, återkom ej 2015.

Antal vårddygn för familjehemsplacerade barn
ska minska.

< 26 744 vårddygn.

Målet uppfyllt, 25 777 vårddygn 2015.

Antal vårddygn för HVB-placerade vuxna ska
minska.

< 5 916 vårddygn.

Målet uppfyllt, 5 724 vårddygn 2015.

Andelen unga vuxna 18–24 år med ekonomiskt
bistånd ska minska.

< 11 procent.

Målet uppfyllt, uppgår till tio procent.

2015
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

546,1

546,1

0,0

530,9

530,9

0,0

-1,6

-1,4

-0,2

-1,3

-1,4

0,1

Politisk verksamhet
Bostäder LSS
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2014

-120,8

-119,6

-1,2

-108,9

-105,6

-3,3

Personlig assistans

-52,1

-48,2

-3,9

-51,9

-52,5

0,6

Övriga insatser LSS

-62,0

-61,9

-0,1

-65,3

-63,4

-1,9

HVB, barn och vuxna

-51,4

-32,4

-19,0

-48,1

-29,0

-19,1

Familjehem, barn och vuxna

-26,1

-24,1

-2,0

-24,0

-24,2

0,2

Övriga insatser, barn och vuxna

-74,4

-75,5

1,1

-67,0

-73,6

6,6

Ekonomiskt bistånd

-86,9

-92,8

5,9

-90,3

-94,9

4,6

Socialpsykiatri

-32,1

-32,6

0,5

-30,7

-32,1

1,4

Gemensam verksamhet

-57,9

-57,6

-0,3

-54,7

-54,2

-0,5

RESULTAT

-19,2

0,0

-19,2

-11,3

0,0

-11,3

Socialnämnden

• Under november 2015 deltog LSS i en nationell brukar
undersökning via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
riktad till boendeverksamhet och daglig verksamhet. Syftet
med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukar
upplevd kvalitet inom LSS och verksamheter för personer
med psykisk funktionsnedsättning. Resultatet publiceras
under första kvartalet 2016 och ska användas i det fortsatta
förbättringsarbetet.
• Inom missbruksområdet har antalet vårddygn på institution
minskat med 1 018 till 5 724 totalt, vilket är den lägsta nivån
på många år. Antal vårddygn på så kallade SIS-hem (Statens
Institutionsstyrelse) enligt lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) och lagen om särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) har minskat med 285. Totalt har tolv personer
vårdats enligt LVM under året, vilket är fyra fler än 2014. Vårddygnskostnaden på SIS-hem är betydligt högre än HVB-hem. För
vissa placerade personer med stora behov betalas dubbel avgift.
• Socialpsykiatrin (psykisk funktionsnedsättning) fick även
under 2015 del av prestationsbaserade utvecklingsmedel,
Prio, från Socialstyrelsen. Handlingsplanen har reviderats
under året i syfte att förbättra verksamheten utifrån ett
brukarperspektiv och arbetet med handlingsplanen fortsätter
under 2016. Medlen har under 2015 bland annat använts till
kompetenshöjande insatser, handledning och brukarrevisioner.
• Behovet av plats på särskilt boende samt boendestöd inom
den kommunala psykiatrin har varit större än tillgången och
har inneburit ökade kostnader för köpta insatser samt kostnad
till landstinget för färdigvårdade patienter som inte kunnat
erbjudas boende.
• Antal anmälningar avseende barn som far illa fortsätter att
stiga och har under året varit högre än de senaste fem åren.
• Placeringar av barn och unga på institution har ökat påtagligt
jämfört med föregående år. Även placeringarna av barn och
ungdomar i familjehem har ökat något.
• Under hösten ökade antalet ensamkommande barn som an
visades till kommunen markant. Detta har påverkat personalgruppen för ensamkommande barn och resursgruppen enormt.
Majoriteten av placeringarna har hanterats genom familjehem. Ensamkommande barn är ej redovisade i statistiken för
2015. Under 2014 anvisades 22 ensamkommande barn till
Falu kommun. Under 2015 tog vi emot 168 barn.
• Ett omställningsarbete har påbörjats, inom öppenvårdsen
heten Dialogen, med att minska stöd- och servicedelen för att
rikta ökade insatser mot biståndsärenden.
• Bubo, vårt eget Hem för Vård eller Boende (HVB) för barn, har
flyttat till nya lokaler vilket har skapat bättre förutsättningar
för både personal och verksamhet.
• Personalsituationen är fortsatt pressad. Konkurrensen om
socialsekreterare är stor och den privata marknaden tar en
stor del av den kompetens som finns då de erbjuder betydligt
högre löner och andra personalförmåner. En instabil situation
kring bemanningen antas leda till fler och längre placeringar.
• Den största delen av det ekonomiska underskottet beror på
institutionsplaceringar. Antalet placeringar och vårddygn
har ökat samtidigt som efterfrågan nationellt sett har ökat,
vilket gör det svårare att hitta rätt placeringar samtidigt som
priserna stiger.
• Kostnaden för stödboende inom missbruksområdet har ökat
jämfört med tidigare år, bland annat till följd av en medveten
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styrning från institutionsplaceringar samt svårigheterna på
bostadsmarknaden. Även kostnaden för familjehem har ökat
jämfört med 2014.
Statistik

2015

2014

Anmälningar om barn som far illa

2 140

1 766

Vårddygn i familjehem barn och unga

25 777

24 937

Externa vårddygn HVB barn och unga

7 843

5 432

Ekonomiskt bistånd hushåll totalt

1 574

1 704

Antal barn i hushåll med ek. bistånd

1 220

1 071

854

934

Biståndshushåll per månad, genomsnitt
Antal biståndshushåll minst 11 mån

330

512

Missbruk HVB/SIS-placeringar vårddygn

5 724

6 742

Stödboende män missbruk boendedygn

2 265

2 259

Stödboende kvinnor missbruk boendedygn

845

513

Boendestöd psyk/ifo

200

164

Särskilt boende psykiatri antal lägenheter

33

33

Kvinnofridsrådgivning antal kvinnor

81

99

Andrahandsboenden

166

159

Kontaktpersonsuppdrag

137

114

Öppenvård missbr. antal vuxna från 25 år

164

233

Öppenvård 18–24 år antal
Biståndsbeslut Viva/Ruva (91 resp. 31)
Kvinnofridsboendet antal kvinnor/barn
Kvinnofridsboendet antal dygn kvinnor/barn

60

69

122

108

8/4

16/21

612/146

520/438

• Kostnaden för köpt öppenvård/stöd inom missbruksområdet
har sjunkit något jämfört med 2014.
• Inom missbruks/beroende/samsjuklighetsområdet kan behovet
av stöd och behandling inte helt tillgodoses genom den egna
öppenvården, bland annat på grund av bostadsbrist och/eller
komplex problematik. Öppenvårdens uppdrag förtydligades
under året i syfte att anpassa verksamheten till målgruppens
behov. Rådgivningsenheten flyttade till nya lokaler.
• En ny riktad verksamhet startade inom daglig sysselsättning
för personer med missbruk/beroende och samsjuklighet.
• Socialstyrelsen kom under våren ut med nya nationella
riktlinjer inom missbruks- och beroendeområdet. Under året
slutfördes arbetet med en överenskommelse samt vårdprogram
mellan länets kommuner och landstinget.
• Inom socialpsykiatrin finns behov av specialiserade boenden
för personer med komplex och sammansatt problematik varför
boendeplatser har köpts externt.
• På grund av brist på boenden har, enligt betalningsansvars
lagen, under året kostnad uppstått för vårdplatser på landstinget (psykiatrin) avseende färdigvårdade patienter.
• Även behovet av boendestöd har ökat under året varför
externt stöd köpts till mer omfattande uppdrag.
• En överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommunen
träffades när det gäller unga vuxna, Delegationen Unga till
Arbete (DUA). Europeiska Socialfonden (ESF) beviljade medel
till projektet Framgången med fokus på personer med långvarigt försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden.
• 40 personer som tidigare haft försörjningsstöd har under
året haft kommunala resursjobb med lön i samverkan mellan
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•

•

•

•

arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet och
socialförvaltningen. Behovet är dock stort av platser med
anställningsstöd, arbetsrehabilitering, praktik och övriga
arbetsmarknadsinsatser. Behoven avser samtliga målgrupper.
Kommunfullmäktige beslutade om ett projekt med en tillfällig
personalförstärkning om tio socialsekreterare inom försörjningsområdet i syfte att minska kostnaderna för ekonomiskt
bistånd. Projektet är igång och har bland annat etablerat en
samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunens arbetsmarknadsenhet.
Inför 2015 beslutades att säga upp avtalet med övriga kommuner avseende kris- och våldsmottagningen. Samtidigt
minskades dimensioneringen från två rådgivare till en. Under
året har projekt inom området våld i nära relationer pågått
med projektmedel från Socialstyrelsen.
Bostadsbristen i kommunen är fortsatt alarmerande. Socialförvaltningen saknar möjlighet att bistå de kommuninvånare
som är i behov av bostad. Tillgången till bostad, arbete och
sysselsättning är en förutsättning för att övriga stödinsatser
ska kunna genomföras och ge effekt.
Kostnaden för kontaktpersoner för vuxna har ökat och resulterat
i ett underskott. Även kostnader för andrahandsboende har
ökat under året.

Ekonomi
LSS överskrider årets budget med 3,9 mnkr. Största delen kan
härledas till ökade kostnader för sjuklöner inom assistansersättningen motsvarande 2,1 mnkr. Delvis beror avvikelsen även på
Försäkringskassans beslut om minskningar av personlig assistans
enligt Socialförsäkringsbalken (SFB), vilket medfört ökade kostnader för kommunen.
Tjänsten ekonomiskt bistånd resulterade i ett budgetöverskott
med 5,9 mnkr på grund av kostnadsminskningar samt vakanta
tjänster inom försörjningsenheterna.
Den positiva trenden med sänkt kostnad för försörjningsstöd de senaste åren har fortsatt även under 2015. Kostnaden
för utbetalt försörjningsstöd uppgick till 71,5 mnkr vilket är en
minskning med 6,1 mnkr (exklusive personalkostnader) jämfört
med 2014. Under året inleddes ett projekt med syfte att minska
antalet hushåll i behov av försörjningsstöd genom att effektivisera samverkan och flöden för att personerna ska komma till
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egen försörjning snabbare. Den förhöjda personaldimensioneringen syftar till att ge mer individuellt riktat stöd.
Inför 2014 beslutades om individuell bedömning av lokala
resor och under 2015 har socialbidragsnormen sänkts för
barnfamiljer vid två tillfällen enligt beslut av Socialnämnden.
Arbetslösheten har dämpats något under året, men för riskgrupperna som exempelvis personer utan gymnasieutbildning, med
flyktingbakgrund, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är
arbetslösheten fortfarande hög.
Totalt var 1 574 hushåll i behov av ekonomiskt bistånd vid
något tillfälle under året, en minskning med 134 hushåll. Antal
biståndshushåll per månad i genomsnitt sjönk med 80 hushåll
till 854.
Familjehem för barn och vuxna visar ett underskott mot
budget på cirka 2,0 mnkr varav 1,2 mnkr inom vuxenområdet
och 0,8 mnkr inom barn- och familjeområdet. Orsakerna är fler
vårddygn än budgeterat.
Kostnaderna för institutionsplaceringarna visar ett underskott med 19 mnkr. Av detta svarar barn- och familjeområdet
för 14,1 mnkr då antalet vårddygn har ökat med 44 procent.
Kostnaden för institutionsplaceringar av vuxna inom missbruksområdet ligger något över 2014 års nivå och resulterar i ett
budgetunderskott på 4,9 mnkr. En väsentlig del av kostnaden
utgör placeringar på SIS-hem på grund av LVM.
Kostnaderna för köpta stödinsatser inom socialpsykiatrin
uppgick till 0,5 mnkr mer än budgeterat, varav kostnaderna för
köpta boendeplatser via landstingets vårdplatser, enligt betalningsansvarslagen, gav ett budgetunderskott på 0,9 mnkr och
kostnaderna för öppenvård/stöd medförde ett budgetöverskott
på 0,4 mnkr.
Finansieringen av den gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel visar ett överskott på 0,3 mnkr,
främst beroende på lägre kostnader samt högre intäkter än
budgeterat.

Mål för god ekonomisk hushållning
Målet är uppfyllt. Andelen återaktualiseringar, det vill säga
0–12-åringar som inte återkommer till socialtjänsten inom ett
år från avslutad insats, har ökat från 64 procent till 70 procent.
Målet är uppfyllt gällande att antalet vårddygn för HVBplacerade vuxna ska minska. 2015 uppgår antalet till 5 724
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vårddygn. Dock har fler placerats på avsevärt dyrare statliga
institutioner vilket gör att kostnaden fortfarande är hög och
överskrider budget med 4,9 mnkr.
Målet att antal vårddygn i familjehem för barn ska vara under
26 744 (2013) är uppfyllt. Antal vårddygn uppgick till 25 777.
Arbete pågår med att avsluta konsulentstödda familjehem till
förmån för egna familjehem till en lägre kostnad.
Målet är uppfyllt avseende att andelen unga vuxna, 18–24
år, med ekonomiskt bistånd ska minska jämfört med 2013 års
nivå på elva procent. Egen statistik kompletterat med statistik
från SCB visar att andelen uppgår till tio procent.

•
•
•

•

Medarbetare
2015 har varit ett turbulent år rörande personalen utifrån en rad
olika händelser. Bristen på personal har lett till en stor belastning inom många verksamheter. Efter beslut i kommunstyrelsen
har ett arbete dragits igång med att ta fram en kompetensförsörjningsplan i förvaltningen. Utmaningar att klara kompetensförsörjningen finns framför allt i gruppen socialsekreterare inom
barn- och familjeområdet, chefer och vissa befattningar inom
gruppen rådgivningspersonal. Tendensen visar på att sökande
underlaget minskar även inom övrig myndighetsutövning
samt bland omsorgspersonal. Den stora utmaningen framöver
ligger således i att klara kompetensförsörjningen. En rad olika
aktiviteter pågår redan. En kompetenstrappa kommer att införas
våren 2016 för att skapa tydligare karriärsvägar, bättre introduktion och tydlig löneutveckling för socialsekreterarna.
Under året har ett omfattande introduktionsprogram för nya
medarbetare tagits fram. Detta startar i början av 2016.
Sjukfrånvaron har under året minskat jämfört med 2014 och
ligger nu på 5,4 procent. I styrkortet anges målet 5,0 procent.
Chefer tillämpar kommunens centrala riktlinjer vid sjukfrånvaro
i form av den så kallade rehabiliteringsvägledningen. Köpta
insatser från företagshälsovården fördelar sig enligt följande;
rehabilitering 55 procent, förebyggande 44 procent och främjande en procent.
Inom socialpsykiatrin har all personal fått handledning
under året samt utbildning genom Högskolan.
Personalnyckeltal

2015

2014

620

582

77 771

69 527

Varav timmar utförda av timanställd
personal i procent

9,3

8,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinare arbetstid

5,4

6,0

Antal anställda*
Arbetade timmar**

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

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Åldersstruktur 2015-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

70

157

164

160

87

Utveckling/framtid
• Bostadsbristen drabbar utsatta grupper särskilt hårt. Tillgång
till bostad och arbete/sysselsättning är, för samtliga mål

•

grupper, en förutsättning för att övriga stödinsatser ska
kunna erbjudas eller uppnå avsedd effekt. Bostadsbristen
finns såväl inom LSS som inom den kommunala psykiatrin och
missbruksområdet.
Tillgången och inställningen till droger utgör en särskilt hög
riskfaktor bland ungdomar och unga vuxna.
Den psykiska ohälsan ökar generellt och särskilt i yngre
åldersgrupper.
Behov av längre och mer kvalificerade HVB-placeringar kommer att kvarstå för vissa grupper även om omfattningen och
behoven kan variera under perioder.
Flera projekt pågår eller har inletts inom arbetsmarknadsområdet och försörjningsområdet i syfte att bidra till att fler
invånare kommer till egen försörjning. Behovet av långsiktiga arbetsmarknads- och arbetsrehabiliteringsåtgärder
och platser som leder till anställning med lön/ersättning är
mycket stort.
Det inledda utvecklingsarbetet inom socialpsykiatrin kommer
att fortsätta med stöd av nationella stimulansmedel. Behov
av mer individualiserade insatser ökar inom socialpsykiatrin.
Det finns ett stort behov av fler platser på särskilt boende
inom socialpsykiatrin.
Inom området för våld i nära relationer kommer förmodligen
fler personer att efterfråga rådgivning, stöd och skydd.
2019 ställs krav på att alla socialsekreterare inom barnoch ungdom måste ha socionomkompetens. Detta medför
utmaningar kring att rekrytera och behålla socialsekreterare
och ställer stora krav på förvaltningen att bli mer konkurrens
kraftig och attraktiv som arbetsgivare.
Bland aktörer som möter barn och unga finns en ökad med
vetenhet avseende tecken på social ohälsa. Detta tillsammans
med en ökad kunskap om anmälningsplikt kommer sannolikt
leda till ett fortsatt högt anmälningstryck.
Även oroligheter och neddragningar inom vissa andra samhällsdelar riskerar att leda till fler anmälningar och ansökningar till socialtjänsten.
Om det uppstår en ny situation med ett högt antal ensamkommande barn som anvisas till kommunen finns oro kring
hur socialtjänsten ska klara av att fullfölja sitt ansvar.
Socialtjänstlagen ska ses över. Syftet är att underlätta för
medborgarna att kunna överblicka sina rättigheter och att öka
rättssäkerheten för den enskilde.
Betalningsansvarslagen har setts över. Beslut förväntas
om betalningsansvaret för patienter i psykiatrisk vård ska
ändras från dagens 30 vardagar till tre vardagar. Bostadsbristen gör att hemtagning försvåras med markant ökade
kostnader som följd.
Brukarens medverkan och inflytande över sina insatser är en
viktig del i utvecklandet av att nå en evidensbaserad praktik i
socialtjänsten. Det finns ett stort behov av att hitta vägar för
att underlätta brukares inflytande samt att utveckla metoder
som kan användas för olika grupper.
Försäkringskassan omprövar kontinuerligt alla beslut om
personlig assistans enligt SFB, vilket kan medföra att behovet
av gruppbostäder kommer att öka. Alternativt får kommunen
ökade kostnader för personlig assistans enligt LSS.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar därefter vid och
genomför de strategiska planerna, till exempel genom detalj
planering, och ansvarar också direkt för vissa samhällsfunktioner
som drift och förvaltning av gator, vägar, parker och offentliga
rum, naturvård, vissa friluftsanläggningar, samt uppdrag inom
trafik och miljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är också
trafiknämnd.
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ansvarar för
myndighetsutövning gällande bygg- och miljöfrågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) är en av i huvudsak
tre politiska nämnder/styrelser som ansvarar för frågor rörande
den fysiska utvecklingen av Falu kommun och skapar förutsättningar för andra aktörer att utvecklas.
De strategiska frågorna ansvarar kommunstyrelsen för. Det
gäller till exempel översiktlig fysisk planering, strategiska
planer avseende trafik, VA, kollektivtrafik, näringsliv, köp- och
försäljning av fastigheter och exploatering.
Mått för god ekonomisk hushållning

Mål

Resultat

Mark- och planberedskap enligt ÖP FalunBorlänge.

Möjlighet till byggrätter för 250 bostäder
per år.

Mål uppfyllt.

Antal dödsfall och allvarligt skadade inom det
kommunala vägnätet.

Nollvision.

Tre stycken allvarligt skadade, målet ej
uppfyllt.

Ranking i Svensk Näringslivs attitydundersökning.

Förbättrad ranking från plats 200.

Placering 217, målet ej uppfyllt.

Återkoppling och möte inom företagslots.

Återkoppling inom 24 timmar, möte inom två
veckor.

Målet uppfyllt.

2015
Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

181,2

181,2

0,0

190,0

190,0

0,0

-1,4

-1,0

-0,4

-1,1

-0,9

-0,2

-10,4

-14,0

3,6

-14,4

-17,5

3,1

-4,7

-3,8

-0,9

-5,4

-5,5

0,1

Gator, vägar, parkering

-71,4

-87,3

15,9

-74,8

-79,5

4,7

Parker

-15,1

-15,1

0,0

-15,4

-16,6

1,2

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

-6,1

-6,5

0,4

-10,0

-11,7

1,7

Friluftsanläggningar

-1,2

-1,0

-0,2

-1,4

-1,3

-0,1

Färdtjänst

-9,7

-9,5

-0,2

-12,3

-8,9

-3,4

-54,4

-43,0

-11,4

-51,3

-48,1

-3,2

6,8

0,0

6,8

3,9

0,0

3,9

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Fysisk och teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder

Kollektivtrafik
RESULTAT
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Tjänstemannaorganisationen är samlad i miljö- och samhälls
byggnadsförvaltningen.
Samhällsutvecklingen ska vara hållbar ur ekonomisk, ekologisk
och social aspekt.

Verksamhet – väsentliga händelser
under perioden
• Efterfrågan på detaljplaner var fortsatt hög under året och
tretton nya uppdrag gavs. Samtliga externt bekostade detaljplaneuppdrag (planavtal) prioriteras högst, tillsammans med
kommunens egna uppdrag för bostadsförsörjning.
• Under året har tolv detaljplaner antagits och nio har vunnit
laga kraft. Bland dessa finns en detaljplan för ett verksamhetsområde uppe på Myran och detaljplan för ett villaområde med
40 tomter beläget mellan Herrhagsvägen och Björklunden.
• Fördjupad översiktsplan för Born har antagits och uppdraget
fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt
Varpan har inletts.
• Naturreservatet Sanders gammelskog har invigts, biotopskyddsområde inom Lugnets naturreservat är bildat och ett
naturvårdsavtal för skydd av större vattensalamander har
ingåtts. Diskussioner har inletts med länsstyrelsen om eventuell revision av reservatsbestämmelser för Lugnet.
• Folkhälsoprogram 2020 och Tillväxtprogram 2020 har antagits.
Eftersom Miljöprogrammet antogs under 2014 är därmed
kommunens alla tre hållbarhetsprogram aktuella.
• Knutpunkten invigdes i januari och Resecentrum i augusti och
Falun har fått en modern anläggning för resande med buss,
tåg och bil. Sammantaget är detta ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Falun på mycket lång tid.
• En ramupphandling för beläggningsarbeten genomfördes där
NCC tilldelades ramavtalet. I det fortsatta arbetet uppenbarades
dock stora skillnader i hur parterna tolkade avtalet och kommunen hävde avtalet. NCC har inlett en process för att kräva
skadestånd. Hävningen av avtalet har inneburit att kommunen
inte har kunnat genomföra några beläggningsarbeten enligt
beläggningsprogrammet. Kommunen har tillsammans med UHC
påbörjat en ny upphandling som bör vara klar våren 2016.
• För att långsiktigt hålla en god standard i kommunens vägnät
behöver beläggningstakten öka.
• Systemet för kommunens bidrag till vägföreningar har utretts
och förslag till nytt system har tagits fram. Arbete pågår
med att överlämna drift och underhåll av vägar i Vika och
Grycksbo till vägföreningarna där. Lantmäteriförrättningar för
dessa områden genomfördes i början 2000-talet men först nu
genomförs överlämnandet.
• Dialogen med Skid-VM i Falun 2015 AB inleddes redan hösten
2013 och kontakterna mellan olika delar av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har varit omfattande för att tydliggöra våra perspektiv (trafik, markförvaltare, med fler) och
samtidigt hjälpa dem att utforma ett bra arrangemang. Stora
delar av stadsarenan låg på kommunens allmänna ytor. Upphandling av driftentreprenader för park har tagit längre tid än
beräknat och förväntas bli klart under 2016. Organisationen
har tillfälligt förstärkts för att klara uppdraget i egen regi.
• Under de senaste två åren har en rad olika former provats
för att få till ett fungerande och kostnadseffektivt bete på
Lugnetreservatet.
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• Skötsel av isbanor har skett via en upphandlad entreprenör.
Det har inte fungerat bra vilket ledde till att avtalet hävdes.
Plogning och sopning sköts nu av förvaltningen och spolning
av isbanor genom samverkan med Falu Energi och Vatten AB.
• Under 2015 har större fokus kunnat läggas på kommunens
skogsinnehav. Beståndet är väldigt eftersatt. Kommunens
skogspolicy är ännu inte implementerad fullt ut och det finns
ett stort behov av planerad skötsel.
• Ett stort antal företagsbesök/-träffar har gjorts varje vecka
varav två varit schemalagda tillsammans med kommundirektör
och kommunalråd.
• Företagarfrukostar har arrangerats varje månad och Företagsveckan genomfördes.
• Ännu en satsning på unga entreprenörer genom Roligaste
Sommarjobbet har genomförts, denna gång i samverkan med
skolan och Ljungbergsfonden. Samarbetet med UF har också
intensifierats och UF eleverna har fått större utrymme på våra
företagarfrukostar. Vi deltar även i juryarbetet.
• En ny serviceplan har tagits fram under året. Syftet är att
ge en helhetsbild av vilken kommersiell och offentlig service
som finns på landsbygden samt hur en rimlig servicenivå ska
upprätthållas.
• De fem centralt prioriterade områden som valts ut för bostadsbyggande har marknadsförts både i Almedalen och på
SBA. Just nu finns intressenter till både kvarteret Rödbro och
delar av kvarteret Västra Falun.
• Förundersökning av Strandvägen har påbörjats under hösten,
liksom Myrans södra industriområde. Jordmassorna från Lugnet har tillvaratagits för framtida bruk inom dessa områden.
• Falu tätort har flygfotograferats och en 3D-modell har köpts
in. Modellen kommer att användas vid planering och med
borgardialoger.
• Som första förvaltning påbörjade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under 2015 arbetet inför lanseringen av det
kommunövergripande projektet med kontaktcenter.

Ekonomi
Nämndens överskott om 6,8 mnkr beror till största delen på
minskade kostnader avseende gator, vägar och parker.
Avvikelsen om 15,9 mnkr på den posten beror till stor del på
att kostnaderna för beläggningsarbeten var sex mnkr lägre än
beräknat. Detta kommer sig av att ingen entreprenör varit kontrakterad under året. Även kostnaderna för driften av gata och
park blev betydligt lägre än budgeterat. Detta i sin tur beror på
en mild vinter samt att upphandlingen av ny driftentreprenör
dragit ut på tiden. Kapitalkostnaderna för aktiveringen av etapp
1–3 i Resecentrumprojektet uppgår till 5,5 mnkr, avvikelse om
3,9 mnkr mot budget. Lösen av borgensåtagande om 1,2 mnkr
till Vika intresseförening har reglerats under året och extra
utbetalningar till vägföreningar har gjorts om 0,6 mnkr.
Budgetavvikelsen avseende kollektivtrafikkostnaderna uppgår
till 11,4 mnkr. Dalatrafik har fakturerat betydligt mer än vad
kommunen budgeterat. Prognosen från Dalatrafik har fluktuerat
under året. Kommunen har ett avtal som löper till år 2026.
Extra näringslivssatsningar har genomförts under senare
delen av året vilket förklarar avvikelsen om 0,9 mnkr.
Avvikelsen om 0,4 mnkr avseende den politiska verksam
heten gäller extra kostnader för arvoden.
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Investeringar
Etapp 1–3 av resecentrum är slutbesiktigad och investeringssumman uppgår hittills till cirka 150 mnkr.
Investeringar har även gjorts då tre broar har upprustats.
Det gäller Klabbron samt gång- och cykelbroarna vid Tiskens
vårdcentral och över Stångtjärnsvägen. Arbetet följer beslutet
om omprioritering av medel (prioriteringar av dessa broar och
beslut om avveckling av Masugnsbron. Den senare är stängd
men ännu ej avvecklad).
Investeringar har gjorts avseende energibesparande belysning
då nya belysningsarmaturer satts upp i bland annat Svärdsjö.
Parkenheten har investerat i en ny traktor.
Marken vid Myran är anskaffad från Fortifikationsverket för
3,6 mnkr.

Mål för god ekonomisk hushållning
Falun placerade sig på plats 217 i Svenskt Näringslivs rankning.
Det är en sänkning med 26 placeringar. Arbetet med företags
klimat pågår hela tiden och har diskuterats flitigt under året
med ledande politiker och tjänstemän samt med flera av de
organisationer (som Almi, Stiftelsen, Nyföretagarcentrum med
flera) som jobbar för att stötta och utveckla näringslivet. Hur
kan vi tillsammans få ett bättre näringslivsklimat.
Företag som tagit kontakt med Företagslotsen har fått återkoppling inom 24 timmar och överenskommelse kring datum för
möte har skett.
Under året har tre personer blivit allvarligt skadade inom
det kommunala vägnätet varför nollvisionen inte uppnåtts. I
dialogmaterialet föreslogs ett nytt mål: att uppdraget att sköta
drift och underhåll på gator, vägar och parker ska korrenspondera mot de resurser som är tillgängliga. Arbete pågår med att
kartlägga vilket behov som finns men det är klart att det finns
en stor ”underhållsskuld”, det vill säga att underhållet under
många har år prioriterats ner. Större insatser behövs därför.
Inget samlat behov kan presenteras ännu.

Medarbetare
Stort fokus har under 2015 legat på rekryteringar och med
arbetarfrågor.
Avdelningscheferna rekryterades vid årsskiftet varav de sista
kom på plats kring påsk.
Ersättningsrekryteringar har framför allt skett inom exploa
tering, hållbarhet och planering och trafik och mark. Rekryteringarna avser tidigare pensionsavgångar, några egna avgångar
samt förstärkning inom planering och exploatering.
Vissa yrkeskategorier är mycket svåra att rekrytera vilket
naturligtvis påverkar konsultbehov och lönestruktur. Under
vissa perioder har konsultinsatser varit nödvändiga för att täcka
personalbristen.
Förmodligen finns fortfarande en underbemanning i förhållande till uppdraget framför allt inom trafik och mark. Detta
påverkar kvaliteten på verksamheten men också sjuktalen.
Organisationen för kommunens arbete med hållbarhet ändrades
under året. En hållbarhetsstrateg rekryterades och tre andra
strateger avvecklades.
Sjukskrivningstalen, framför allt långtidssjukskrivningar, var
mycket höga under början av året men har kunnat sänkas till
under genomsnittet för Falu kommun.
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Friskvårdsinspiratörer och friskvårdsplan finns.
Personalnyckeltal

2015

2014

Antal anställda*

111

105

Antal timmar **

157 718

162 859

1 823

2 481

5,3

3,5

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

Åldersstruktur 2015-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

13

24

38

22

16

Utveckling/framtid
Förvaltningens första år har varit ett nybyggarår, då mycket
arbete lagts ner på att formulera uppdraget; hitta ett sätt att
styra verksamheten; skapa en gemensam kultur och lösa massor
av uppgifter av administrativ karaktär för att få en förvaltning
att fungera. Under 2016 kommer detta arbete att fortsätta, nu
förhoppningsvis i form av justeringar av nyligen satta rutiner.
Kontaktcenter tas i drift under 2016 och kommer på sikt
förmodligen att förändra förvaltningens uppdrag och arbetssätt.
Övergången till komponentavskrivning kommer också att
påverka förvaltningen då de delar som idag finansieras via driftbudgeten istället ska läggas på investeringsbudgeten. Samtidigt
kan delar som idag ligger inom investeringar istället bokföras på
driftkontot. Idag är det inte känt vilka konsekvenser omläggningen får för verksamheten.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Falu tätort och så småningom
FÖP Landsbygd blir viktiga uppdrag där strukturer för den fysiska
utvecklingen i Falun läggs fast. FÖP Falu tätort planeras bli klar
under mandatperioden
Driften av gator, vägar och parker är underfinansierad och
underhållet eftersatt. Stort fokus måste läggas på att få en budget som motsvarar behovet. Komponentavskrivningen påverkar
detta arbete.
Kommundirektören har initierat en utveckling mot ett mer
processinriktat arbetssätt. En större satsning på att förbättra
interna flöden inom avdelning och förvaltning pågår därför
sedan 2015. Exploateringsprocessen är en av förvaltningens
huvudprocesser och under året har fokus lagts på nya verktyg
för styrning av förstudiefasen i exploateringsprojekt. Arbetet
under 2016 inriktas på att förbättra beräkningarna av kommande driftskostnader/behov, samt kvalitetssäkring av under
lag till detaljplanearbetet och påföljande projekteringsfas
respektive entreprenad. Under 2016 startar även kontaktcenter
och samtliga uppgifter som överlämnas dit ska processkart
läggas.
En utredning görs om förutsättningarna för kommunen att ta
över förrättningsverksamhet från Lantmäteriet. Syftet är att ge
bättre service till kommunmedborgarna och att kunna snabba
på exploateringsprocessen. Vid positiva beslut kan förändringen
träda i kraft tidigast 1 januari 2018.

Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens uppdrag

fritid och Slätta. I början av året genomfördes en stor utvecklingsinsats där all personal var delaktig. Syftet var att få medarbetare med olika organisatorisk bakgrund att fungera bra ihop
och hitta idéer kring samverkan och utveckling av verksamheten.

Nämnden ska driva biblioteks-, allmänkultur-, idrotts- och fritidsgårdsverksamhet samt stödja föreningar och studieförbund.

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden

Bibliotekssektionen

Den 1 januari 2015 bildades den nya kultur- och fritidsförvaltningen där före detta kultur- och ungdomsförvaltningen slogs
samman med före detta trafik- och fritidsförvaltningens enheter

Biblioteket har försett alla sina medier med RFID-taggar, vilket
gör det möjligt att hantera medierna smidigare för såväl besökare
som personal. Driftstart sker i början på 2016.

Mått för god ekonomisk hushållning

Mål

Resultat

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
(högsäsong september till april).

90 procent.

84 procent – målet uppfylls inte.

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
(lågsäsong maj till augusti).

40 procent.

36 procent – målet uppfylls inte.

Nyttjandegrad i övriga idrottshallar.

50 procent.

44 procent – målet uppfylls inte.

Antal barnbokslån (0–14 år).

Öka jämfört med föregående år.

Går ej att mäta.

Antal besökare hos Faluns bibliotek.

> 405 000 per år.

395 000 besök – målet uppfylls inte.
2015

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Kommunbidrag

2014
Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

178,5

178,5

0,0

168,8

168,8

0,0

Nämnd

-1,0

-0,9

-0,1

-0,6

-0,7

0,1

Stöd till studieorganisationer

-1,7

-1,8

0,1

-1,8

-1,8

0,0

Allmän kulturverksamhet

-8,2

-7,5

-0,7

-7,6

-7,6

0,0

Biblioteksverksamhet

-24,4

-23,9

-0,5

-24,2

-23,9

-0,3

Kulturskoleverksamhet

-20,1

-20,1

0,0

-18,1

-18,8

0,7

Fritidsgårdsverksamhet

-16,1

-16,5

0,4

-15,1

-15,0

-0,1

Arbetsområden och lokaler

-2,5

-3,0

0,5

-3,0

0,0

-3,0

Allmän fritidsverksamhet

-6,9

-8,8

1,9

-7,6

-9,1

1,5

Idrotts- och fritidsanläggningar

-96,5

-89,3

-7,2

-90,8

-86,9

-3,9

Gemensam administration

-6,7

-6,7

0,0

-5,1

-5,0

-0,1

RESULTAT

-5,6

0,0

-5,6

-5,1

0,0

-5,1
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Under hösten 2015 har biblioteket genomfört integrationsprojektet ”Låna en svensk” tillsammans med arbetsmarknads-,
integrations- och kompetensförvaltningen (AIK). Ett sextiotal
personer lånades ut och projektet fick stor uppmärksamhet i medierna. Projektet fortsätter tillsammans med en ny samarbetspartner under våren 2016. Under hösten arrangerade biblioteket
tillsammans med AIK en välbesökt föreläsningsserie i tre delar
under rubriken ”Ett samhälle för alla” med temat främlingsfientlighet.
En ny centraliserad inköps- och medieorganisation har satts i
drift under hösten 2015, i syfte att frigöra mer tid till litteraturförmedling och få ett bättre helhetsgrepp över inköpsprocessen.
I och med detta har också en ny mediepolicy tagits fram.

Fritidssektionen
En kall och regnig sommar medförde lägre intäkter än förväntat
för simhallen.
VM i Nordiska skidgrenar genomfördes i Falun under februari
månad. Förvaltningens verksamheter påverkades i hög grad
av detta arrangemang, vilket till stora delar genomfördes på
Lugnetanläggningarna.
I slutet av året färdigställdes etapp två av ishallsombyggnationen och vid årsskiftet kunde issporternas verksamheter inne i
ishallen återupptas.
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Kultursektionen
Popkollo samt kulturskolans egna och regionala aktiviteter
under skid-VM var en stor satsning. I linje med den beslutade
enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning vid ny-, till- eller
ombyggnad av kommunens fastigheter har ett konstprojekt vid
det nya omsorgsboendet Hälsingbacken genomförts. Utkast till
skötselplan för kommande kulturreservat Dikarbacken har tagits
fram. Områdesbestämmelser för stadsdelen Östanfors är klara
och väntar nu på att vinna laga kraft.
Den renovering som under året gjorts på och omkring stora
scenen i Kulturhuset tio14 har varit mycket uppskattad bland
hyresgäster samt gästande kultur- och konferensgrupper. Grafisk
profil för kulturhuset samt fasad- och entréskyltar är klara,
likaså färg- och materialprogram för interiörgestaltning.

Ungdomssektionen
På uppdrag av nämnden har en omfattande fritidsgårdsutredning genomförts, vilket bland annat har resulterat i att antalet
fritidsgårdar på sikt ska minska från åtta till fem. Personalresurserna ska behållas för att kunna utöka öppethållande och höja
kvaliteten på kvarvarande gårdar.
Sektionen hade en bra samverkan kring personalresurser och
aktiviteter med VM-organisationen och kyrkans fritidsgård inför,
och under, skid-VM.

Kultur- och fritidsnämnden
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Slättaenheten

Slättaenheten

I samarbete med fastighetsägaren Kopparstaden AB har hela
värme- och ventilationssystemet i sporthallen bytts ut.
Vid Slättabadet har ett nytt omklädningsrum inretts och en
kiosk med tillhörande serveringsdel uppförts, färdigställs helt
under 2016. Vid Bjursåsbadet har bygget av en ny vattenrutschkana påbörjats, slutförs under 2016. Lokalt för Slättaenheten/
området har politikerträffar om närområdet startat.

Slättaenheten redovisar ett underskott på 0,4 mnkr. Hela
underskottet återfinns bland personalkostnaderna och utgörs
av omställningskostnader när verksamheten ska anpassas till de
nya förutsättningar som råder i och med att socialförvaltningen
sagt upp avtalet kring den förlängda skolbarnomsorgen.

Ekonomi
För 2015 redovisar nämnden totalt sett ett underskott på 5,6
mnkr.

Bibliotekssektionen
För biblioteksverksamheten redovisas ett underskott på 0,5
mnkr, vilket till största del uppkommit genom kostnader av
engångskaraktär i form av RFID-märkning av befintligt media
bestånd samt ej planerade reparations- och underhållskostnader
i huvudbibliotekets lokaler.

Fritidssektionen
Fritidssektionens underskott uppgår till 4,4 mnkr. Den brist på
3,2 mnkr som finns i nämndens ram avseende grundhyran till
Lugnet i Falun AB kunde under 2015 tillfälligt till större del
klaras genom de tre mnkr som finns för ny, men under 2015
ännu ej färdigställd, ishall. Konsekvensen blev dock att det
inte fanns någon täckning för de tillkommande kostnaderna på
2,8 mnkr som följde av beslutet att stänga ishallen. Netto
kostnadsökningen utgörs av förlorade hyresintäkter, kostnader
för tillfälligt tak över uterinken samt hyra av ersättnings
lokaler inklusive transporter till och från dessa. I den hyra
Lugnet i Falun AB debiterat för året ingår också 1,8 mnkr
avseende VM-investeringar som inte finns i nämndens ram
förrän år 2016.
Resultatet belastas dessutom av en tvistig faktura på 0,6 mnkr,
där leverantören enligt nämndens uppfattning saknar grund för
debitering.

Kultursektionen
Kultursektionen redovisar ett underskott på 1,1 mnkr, varav
0,7 mnkr är hänförligt till världsarvsutvecklarverksamheten där
budgeterad extern finansiering uteblev under 2015.
För kulturskoleverksamheten redovisas ett underskott på 0,6
mnkr, där de större avvikelserna beror på utbyte av ett stort
antal datorer och uppdatering av stora delar av broschyrmaterialet. Dessa insatser har lett till högre kostnader än budgeterat
avseende förbrukningsinventarier och tryckkostnader. Cirka 0,3
mnkr av underskottet vägs dock upp av att förvaltningsgemensamt budgeterade medel för kulturskoleutveckling inte förbrukats fullt ut.

Ungdomssektionen
För ungdomssektionen redovisas ett överskott på 0,7 mnkr.
Vakanta tjänster under del av året har ledde till att personalkostnaderna blev lägre än budget. Avsatt budget för trådlöst
nätverk på bland annat Näs fritidsgård har heller inte förbrukats
eftersom installationerna gjorts senare än beräknat.

Investeringar
Nämndens åtaganden avseende längdskidbanor och infrastruktur
i spårområdet har slutförts i samband med skid-VM.
För 2015 uppgår nämndens totala investeringsutfall till 4,1
mnkr, vilket är 7,0 mnkr lägre än budgeterade 11,1 mnkr. Till
följd av tidsförskjutning i ombyggnationen av Kulturhuset tio14
har också större delen av investeringar i möbler och inredning
senarelagts, varför endast 0,5 mnkr av budgeten på 3,0 mnkr
förbrukats under året. De 2,5 mnkr som fanns avsatta för investering i ny bokbuss kvarstod också vid årets slut. Anled-ningen
till det är att det rör sig om en ovanlig och komplex upphandling som av flera skäl dragit ut på tiden. Resterande avvikelse
förklaras av att nämnden inte kunnat nyttja de beslutade investeringsmedel där medel för att täcka tillkommande kapitalkostnader saknas.

Mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen för nyttjande av idrottshallar ligger kvar på
samma nivå som tidigare år. Trots insatser för att hyra ut
anläggningar på mindre attraktiva tider har förvaltningen inte
lyckats höja beläggningsgraden.
Beträffande målet att antalet barnbokslån i åldersgruppen
0–14 år ska öka jämfört med föregående år finns för närvarande
ingen korrekt statistik att tillgå. Det beror på att åldersspannet
ändrats till 0–17 år i 2015 års officiella statistik, vilken dessutom inte finns tillgänglig förrän i slutet av maj 2016. För att
uppnå sektionens mål att öka barns och ungas läsande genomför
biblioteket flera aktiviteter, såsom 6-årsvisningar för alla barn,
bokbussbesök till förskolor, BVC-visningar samt bokprat för
skolklasser.
Även om målet kring antal besök på Faluns bibliotek inte nås
ligger antalet kvar på samma nivå som förra året. Detta skulle
kunna tyda på en reell ökning för 2015 eftersom besöksantalet
troligen förbättrades av att biblioteken var röstmottagare för
förtida röster valåret 2014.

Medarbetare
Antalet anställda har minskat jämfört med 2014 vilket beror på
att socialförvaltningen sade upp avtalet kring den förlängda
skolbarnomsorgen från och med 1 april 2015. Stora ansträngningar gjordes för att undvika övertalighet i samband med detta
och alla berörda kunde också erbjudas nya tjänster såväl inom
som utanför förvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning är att vara en
attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö där medarbetarna
ges förutsättningar att trivas och göra ett gott arbete. Det strategiska målet är att ha friska, ansvarskännande och kvalitetsmedvetna medarbetare.
I enlighet med förvaltningens riktlinjer erbjuds friskvård
genom olika personalrabatter, friskvårdspeng, sektionsvisa
aktiviteter och en förvaltningsövergripande friskvårdsdag.
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Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens medarbetare kompetensutvecklas löpande
utifrån verksamheternas behov. Inom ungdomssektionen har till
exempel den årligen återkommande kompetensutvecklingen för
alla fritidsledare i samverkan med Borlänge kommun och övriga
dalakommuner genomförts. All personal inom ungdomssektionen
har också deltagit på en föreläsning om våldsbejakande extremism. Inom Slättaenheten har vidareutbildning av instruktörer i
HLR- och hjärtstartsinstruktion genomförts. En intern grupp har
bildats för att arbeta med de nya förutsättningar som fritidsgårdsutredningen kommer att medföra. En av förvaltningens
medarbetare är också anmäld till kommunens aspirantprogram
som syftar till att fånga upp ledartalanger.
Personalnyckeltal

2015

2014

Antal anställda*

164

175

Antal timmar **

257 789

258 782

varav timmar utförda av timanställd
personal %

9,1

9,1

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid

3,9

4,6

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

Åldersstruktur 2015-12-31
–29

30–39

40–49

50–59

60–

10

28

40

53

33

Utveckling/framtid
Utifrån den utvecklingsinsats som gjorts under året ligger
förvaltningens fokus på professionellt värdskap och på att
ytterligare förstärka samverkan mellan de olika verksamheterna.
De fördelar som den nya organisationen fört med sig leder till
ökad nytta för såväl kommuninvånare som besökare.

Bibliotekssektionen
Revidering av biblioteksplanen ska göras i nära samarbete med
skolan.
Under 2016 kommer en ny bokbuss att införskaffas och tas i
drift. Ett nytt verksamhetssystem ska också upphandlas och tas
i drift.
Läsfrämjande arbete är en viktig del av bibliotekets uppdrag
där barn och unga utgör en prioriterad målgrupp. Falu stads
bibliotek fortsätter därför att delta i projektet ”Dela läslust”
– ett projekt som med stöd från Kulturrådet syftar till att biblioteken ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande
verksamhet så att den blir mer offensiv.
Rationaliseringar för att få en budget i balans måste göras
under perioden, vilket bland annat kan innebära att fasta en
heter ersätts av mobila verksamheter.
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Fritidssektionen
Arbetet med att fatta beslut om en ny simhall på Lugnetområdet har högsta prioritet. Nuvarande simhall måste renoveras
eller ersättas inom de närmaste åren. För kultur- och fritidsnämnden innebär en ny eller renoverad simhall kraftigt höjd
hyra till Lugnet i Falun AB. Tidplan och en första bedömning av
hyreshöjningen kommer att redovisas i budgetdialogen 2017.
Idrottsrörelsen förändras, likaså ungas delaktighet i
föreningslivet. Allt mer idrott utövas spontant. Behovet av
spontanidrottsplatser i Faluns bostadsområden och kommundelscentra är stort.
En översyn av bidragssystem och övrigt stöd till idrotts
föreningar har inletts och kommer att pågå under 2016.

Kultursektionen
Etapp 1 för Kulturhuset tio14 börjar byggas och etapp 2 ska
projekteras när investeringsmedel beviljats till serviceförvaltningen. Evenemangs- och konferensverksamhetens beläggning
ökar stadigt och verksamheten finner alltfler samarbeten såväl
inom som utanför förvaltningen.
För att trygga Faluns fortsatta status som världsarv ska en
skötselplan kring detta implementeras i kommunen. Samarbetet
med arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) kring att få människor tillbaka till arbetslivet ska
utvecklas.
Funktioner som exempelvis en digital kalender för evenemang ska utvecklas.

Ungdomssektionen
Antalet fritidsgårdar ska minskas, men personalen behållas,
vilket innebär utökade personalresurser på kvarvarande fritidsgårdar. I samband med detta blir det en ökad satsning på mobil
verksamhet och tillfälliga mötesplatser.
Det treåriga demokratiprojektet har slutförts. Det har bland
annat genererat mer inflytande från ungdomarna när det gäller
verksamhetens innehåll.

Slättaenheten
Inom Slättaenheten vill man samla all fritidsverksamhet i närområdet under ett tak.
Förutsatt att kommunen köper Stångtjärnsstugan ska enheten medverka i driften av Stångtjärnsområdet.
För att utveckla och rationalisera enhetens verksamhet ska
möjligheten att bedriva biblioteksverksamhet i Slätta centrum
utredas och nya driftsformer för Vika-badet sökas. Enheten ska
också samverka med ungdomssektionen för att hitta synergier i
förvaltningens drift av fritidsverksamheterna i Bjursås.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
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Myndighetsnämnden
för bygg- och miljöfrågor
Nämndens uppdrag

området. Nämndens uppdrag är även att svara för arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor vilka närmare
anges i gällande kommunala renhållningsförordningen. Nämnden
svarar även på samråd och lämnar yttranden i fastighetsbildningsärenden.

Nämndens huvuduppdrag är att fullgöra kommunens uppdrag
avseende tillstånd och tillsyn inom byggväsendet, miljö- och
hälsoskydd samt avseende myndighetsutövning inom livsmedels

Mått för god ekonomisk hushållning

Mål

Resultat

Handläggningstid för bygglov (villa).

Sju veckor i genomsnitt.

8,5 veckor i genomsnitt, målet uppfylls inte.

Andelen kunder som är nöjda med de tjänster
som levereras.

Förbättra plats i SKLs kundenkät.

Bygglov +7 enheter, miljö- och hälsoskydd
-2 enheter.

Andelen överklagade bygglovsärenden med
formella fel.

Mindre än 0,5 procent.

0 procent. Målet uppfyllt.

Kostnadstäckning inom hela tillsyns/kontroll
området.

50 procent.

50 (50) procent. Målet uppfyllt.

Kostnadstäckning för regelbunden tillsyns
verksamhet (årsavgift).

80 procent.

90 (96) procent. Målet är uppfyllt.

Andel utförda tillsynstimmar i relation till
behovet.

90 procent.

Ej mätbart.

Andelen A-klassade livsmedelsverksamheter
ska öka.

Mer än 14 procent.

13 procent. Målet ej uppfyllt.

2015

2014

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

9,7

9,7

0,0

6,8

6,8

0,0

Politisk verksamhet

-0,7

-0,7

0,0

-1,1

-1,3

0,2

Bygglov – tillsyn

-2,5

-3,6

1,1

-1,0

-1,0

0,0

Myndighetsutövning

-4,5

-5,4

0,9

-4,5

-4,5

0,0

Utredning/utv, info-rådg-miljö

-0,8

0,0

-0,8

0,0

0,0

0,0

RESULTAT

1,2

0,0

1,2

0,2

0,0

0,2
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Verksamhet – viktiga händelser
under perioden
• Antal inkomna bygglovsärenden har ökat med 20 procent
jämfört med 2014.
• Inför skid-VM 2015 gjordes ett stort förebyggande arbete med
information och löpande kontakt med de inblandade aktörerna.
Syftet var att ge förutsättningar för ett lyckat arrangemang ur
tillsynsperspektiv.
• Antal avloppsansökningar har varit fler än under tidigare år.
• Klagomålsärenden minskar totalt men tenderar att öka när
nya bostäder byggs i närheten av befintliga verksamheter.
• Avdelningen bygg och miljö jobbar nästan uteslutande åt
nämnden. Under första delen av året har sammanslagningen
resulterat i större samarbete inom nämndens hela uppdragsområde, vilket är till nytta för kunden.
• Behovet av ett nytt verksamhetssystem har kartlagts och
nästa steg är att se vilket system som uppfyller behovet, sett
både ur kund- och medarbetarperspektiv.

Ekonomi
Nämnden gör ett positivt resultat om 1,2 mnkr, mestadels
beroende på att intäkterna avseende bygglovsavgifter avviker
positivt om 1,4 mnkr mot budget.

Mål för god ekonomisk hushållning
Andelen utförda tillsynstimmar för 2015 i relation till behov i
behovsutredningen går inte att följa upp på grund av bristande
verksamhetssystem.
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Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Nämndens mål för handläggningstid (sju veckor) för bygglov av
villa uppnås inte. Plan- och bygglagens krav (tio veckor) uppfylls dock. En anledning till något längre handläggningstid är
att byggnationen i ett nytt bostadsområde, Lilla Källviken, har
påbörjats under 2015 och initialt har många övergripande frågor
hanterats i bygglovsprövningen.
Nämnden kommer under 2016 att titta mer i detalj på vad
anledningen till ökning respektive sänkning av SKLs rankning
innebär. Vad ska bevaras, utvecklas och förbättras?

Medarbetare
Nämnden har en medarbetare anställd som är chef för avdelningen bygg och miljö på miljö- och samhällsbyggnads
förvaltningen. Övriga tjänstemän som utför nämndens uppdrag
är anställda på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utveckling/framtid
Nämnden kommer under 2016 jobba med att:
• införa ett verksamhetsanpassat verksamhetssystem för att
underlätta både för kund och medarbetare
• delta vid införande av kommunens kontaktcenter
• kartlägga och utveckla processer inom nämnden och för
valtningens uppdrag exempelvis tillsyn.

Val- och demokratinämnden
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Val- och demokratinämnden
Nämndens uppdrag

Ekonomi

Val- och demokratinämndens uppdrag är att ansvara för att val
till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Europa
parlamentet samt övriga val och folkomröstningar genomförs
enligt reglerna i vallagen.
Nämndens uppdrag är även att stödja och vägleda kommunens politiska organisation och förvaltningar i frågor som rör
exempelvis medborgardialog samt att ansvara för samordning
och utveckling av den kommunala infrastrukturen för det aktiva
medborgarskapet och den deltagande demokratin.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på att ersättning för
förlorad arbetsinkomst inte fallit ut i den omfattning som
beräknats. Dessutom påverkas resultatet av ett inställt sammanträde.

Utveckling/framtid
• Nämnden kommer att genomföra projektet ”Beslut på distans”
i egen regi med utgångspunkten att testa tekniken och
programvaran.
• Fortsatt implementering av handlingsprogrammet Demokratikommun 2020 kommer att ske.
• Utveckling av Demokratirummet.
• Genomförande av särskilda demokratiinsatser under
Demokraticentrumveckorna under våren 2016 kommer att
genomföras.
• Särskilda marknadsföringsinsatser planeras i syfte att skapa
en bättre grund för medborgardialog, bland annat i form av
en informationsfilm.
• Framtagande av delegationsordning för nämnden är på gång.
• Att genom interna och externa utbildningar utveckla
kompetensen i nämnden för att kunna utföra uppdragen
mer effektivt.

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden
• Ny val- och demokratinämnd från och med 2015.
• Demokratikommun 2020, ett handlingsprogram för demokratiarbetet i Falu kommun, har antagits av kommunfullmäktige.
• Uppbyggnad och implementering av organisation och handlingsprogram är prioriterade åtgärder.
• Nämnden har förstärkts med en administrativ resurs i form
av en ungdomsdemokratihandläggare.
• Genomförande av Falu Demokratidag 2015.
• Kommunstyrelsen har genomfört Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP), vars resultat i demokratiaspekten
hanteras av val- och demokratinämnden.
• Framtagande av studiematerial för unga.
2015
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag

Utfall

2014

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Nämnd och styrelseverksamhet

-0,6

-0,7

0,1

0,0

0,0

0,0

RESULTAT

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0
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Gemensam nämnd upphandlingssamverkan

Gemensam nämnd
upphandlingssamverkan
Nämndens uppdrag

Ekonomi

Den gemensamma nämnden består av Falun, Borlänge, Ludvika,
Gagnef, Hedemora och Säters kommuner.
Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy och med
stöd av UpphandlingsCenter (UhC) svara för alla upphandlingar
med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad
samt Lag om offentlig upphandling (LOU), tjänstekategori 24
Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och
idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, där medverkan från
föreningslivet är aktuell.

2015 års verksamhet gav ett överskott på 0,5 mnkr, som åter
betalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.
De externa intäkterna på grund av fler sålda tjänster av
seende direktupphandling och annonsering har ökat. Löne
kostnader har minskat till följd av vakanser, föräldraledighet
och viss sjukfrånvaro. Externt konsultstöd har därför köpts in,
vilket medfört högre övriga kostnader.
De planerade konsultinsatserna blev dock mindre i omfattning på grund av att tre större upphandlingar/uppdrag blev
uppskjutna till 2016.

Medarbetare

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden

Rekrytering har skett av två nya medarbetare, så kallad ersättningsrekrytering.
Av nämndens sexton medarbetare är 62 procent kvinnor och
38 procent män (56 respektive 44 procent). Ledningsgruppen består av sex medarbetare, varav hälften kvinnor och hälften män.
Kompetensdelningsdagar och riktade utbildningar inom upphandlingslagstiftning har genomförts för hela personalen. Alla
medarbetare har egna utvecklingsplaner.
Stort fokus har legat på arbetsmiljöarbete under 2015 och på
att beakta den höga arbetsbelastningen.

• Under året har fokus legat på operativt upphandlingsarbete,
leverans av upphandlingar och avtal.
• UhC har haft en ökad efterfrågan av de tjänster som erbjuds,
med ett stort antal upphandlingar av varor och tjänster till
de samverkande kommunerna. Externt upphandlingsstöd har
anlitats för att kapa topparna.
• Genomförande av 1) ägardialog och 2) UhC-dagen 2015 för
beställare/sakkunniga/politiker i de sex samverkande kommunerna. En utbildningsinsats inom direktupphandling och
farliga förmåner har genomförts för några kommuner.
• UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Dalarna, som
ska vara ett forum som utifrån regionala behov och förutsättningar förmedlar kunskap, informerar om goda exempel samt
ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre företag och
målområde Regional tillväxt.
• Översyn har skett av UhC:s organisation, bemanning och roller.

Utveckling/framtid
• Anpassning kommer att ske till ny upphandlingslagstiftning,
LOU, inför 2017 – den största förändringen inom upphandling
på ett decennium.
• Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbildning, direkt
upphandling, annonseringstjänster och byggentreprenader
bedöms komma att öka.
• Nämnden ska verka för att relevanta sociala, etiska och miljökrav ställs i varje upphandling.
• Nämnden är en viktig aktör för att nå resultat och metod
utveckling framöver i regionen, både kring dialog i upphandling och kring hållbar upphandling.
• Det är troligt att någon mer kommun kan vilja ansluta sig till
denna upphandlingssamverkan.

Nämnden har haft fyra sammanträden under året. Samrådsgrupp
för UhC har haft fyra sammanträden under året och lokala upphandlingsgrupper (LUG) har sammanträtt fyra till åtta gånger
per kommun. Inom ramen för LUG diskuterar företrädare för
respektive kommunkoncern gemensamma upphandlingsfrågor
och utveckling med företrädare för UhC.

FALU KOMMUN, ekonomikontoret
Tjänster, mnkr

2015
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

4,5

4,5

0,0

4,4

4,4

0,0

UpphandlingsCenter

-4,0

-4,5

0,5

-4,1

-4,4

0,4

RESULTAT

0,5

0,0

0,5

0,3

0,0

0,4

Kommunbidrag, Falu kommun

LUDVIKA KOMMUN
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2014

2015

Avvikelse

2014

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

UpphandlingsCenter, Ludvika

-11,4

-11,9

0,5

-10,7

-11,0

Avvikelse
0,3

RESULTAT

-11,4

-11,9

0,5

-10,7

-11,0

0,3

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
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Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel
Nämndens uppdrag

Ekonomi

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas – Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och
Smedjebackens – skyldigheter enligt alkohollagen och tobaks
lagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen
i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.

I enlighet med samarbetsöverenskommelsen finansierar respektive kommun deltagandet i nämnden genom medel motsvarande
sin bruttokostnad, med tillägg för läkemedelsöversyn.
Omsättningen uppgick till 3,0 mnkr. Kostnaderna uppgick till
2,7 mnkr och resultatet visar ett överskott mot budget med 0,3
mnkr. Överskottet återbetalas till respektive kommun, varför det
slutliga resultatet för nämnden är noll kr.

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden

Mål för god ekonomisk hushållning

• Efterfrågan på nämndens tjänster följer i stort sett uppgjord planering. Skid-VM medförde en tillfällig ökning av
serveringsärenden.
• Tillsynen av rökfria miljöer har utgått ur den gemensamma
nämndens uppdrag från och med den 1 oktober 2015.
• Utbildning för serveringspersonal har genomförts vid två
tillfällen under året.
• ATL-kontoret har arbetat fram en förändrad modell för alkohol- och tobakstillsynen, vilken har antagits av nämnden.

Mål har utarbetats under 2015 och kommer att följas upp för
första gången under 2016. Målet är att samtliga kommuner ska
höja sin täckningsgrad.

Medarbetare
Antalet alkoholhandläggare är fyra. Personalen är anställd
av socialförvaltningen och ställs till gemensamma nämndens
förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls
genom socialförvaltningen.

Antal serveringstillstånd och tillsyner 2015:
Kommun

Stadigvarande
serveringstillstånd

Tillfälliga
serveringstillstånd

Borlänge

53

27

82

Falun

59

75

112

Gagnef

11

5

22

Hedemora

17

12

33

Ludvika

31

5

36

Smedjebacken

13

14

21

Säter

12

7

22

196

145

328

TOTALT

Tillsyner

Utveckling/framtid
• Från och med 1 januari 2016 är finansieringssystemet ändrat
från bruttokostnad till nettokostnad. Intäkten förs direkt
till den gemensamma nämnden och kommunerna betalar in
respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden. Beräkningsmodellen utgår från antal tillstånd och omsättningsavgifter i respektive kommun.
• Ett gemensamt avgifts- och taxeförslag har utretts och från
och med 1 januari 2016 har samtliga kommuner gemensamma
taxor och avgifter.
• I samband med tillsynsbesök ska ATL-kontoret satsa mer på
utbildning och information avseende tobak och folköl till
olika näringsidkare.
• En viss personalomsättning kommer att ske under 2016.
Ny personal kommer att få introduktion och grundutbildning
i alkohollagen.
• ATL-kontoret har anmält behov av e-tjänster för att effektivisera arbetet och förbättra servicen. Införandet av detta
planeras under 2016.

Antal försäljningsställen och tillsyner för tobak, folköl och
receptfria läkemedel 2015:
Kommun

Tobak

Folköl

Receptfria
läkemedel

Borlänge

45

30

27

99

Falun

44

38

29

32

Gagnef

10

9

9

28

Hedemora

14

13

8

20

Ludvika

28

21

19

23

8

8

6

22

Smedjebacken
Säter
TOTALT

Antal tillsyner/
produktområde

10

8

5

17

159

127

103

241

2015

2014

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Alkoholtillstånd

0,3

0,0

0,3

0,1

0,0

0,1

RESULTAT

0,3

0,0

0,3

0,1

0,0

0,1
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Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna

Gemensam hjälpmedelsnämnd
i Dalarna
Nämndens uppdrag

Medarbetare

I nämnden ingår samtliga kommuner i Dalarna samt landstingets resurs gällande stöd/rådgivning/konsultation, extern
information och utbildning inom hjälpmedelsområdet.
Nämnden tillhandahåller tjänster samt säkra och funktionella
hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktig
heten för personer med funktionsnedsättning.
Nämnden bidrar till hälsa, god vård, habilitering, rehabili
tering och hållbarhet. Värd för nämnden är Landstinget Dalarna.
Nämnden har en förvaltning som heter Hjälpmedel Dalarna.

Personalnyckeltal

2014

75,6

80,9

Antal anställda*
Arbetade timmar**

127 001

124 820

Varav timmar utförda av timanställd personal (%)

79

189

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

5,4

4,9

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

Utveckling/framtid

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden

• Nämnden arbetar vidare för att eftersträva en mer likvärdig
tillgång till hjälpmedel och en nationell avgiftsöversyn.
• Nämnden måste fortsätta att arbeta aktivt med att behålla
och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
• Att arbeta med nya tekniska lösningar som ett led i förbättringen av verksamhetens lagerhantering.
• Omvärldsbevakning inom hjälpmedels- och välfärdsteknologiområdet bedöms som viktigt, samtidigt som nämnden kommer
att arbeta vidare med en gemensam fjärrtillsynslösning för
hela länet.
• Ta fram fler nyckeltal som ska medverka till fördjupad verksamhetskännedom och ökad kvalitet i uppföljningen.
• Under 2016 startar det nya avtalet för inkontinenshjälpmedel.
Den nya beställningsportalen ger förutsättningar att förskriva
och följa upp på individnivå. Detta leder till ökad patient
säkerhet, ökad kvalitet och bättre underlag för uppföljning.

• Samarbetet kring ny policy för hjälpmedelsförskrivning,
gemensamma avgifter för hjälpmedel inom länet samt det
arbete som pågår inom hälsoekonomi/välfärdsteknik.
• Uppdatering av den särskilda överenskommelsen och
anvisningen för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel efter hemsjukvårdsväxlingen.
• Gemensamma upphandlingar.
• Kundinriktade utbildningsinsatser.
• Ny hjälpmedelstjänst (produktdatabas).

Ekonomi
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,8 mnkr. Produktintäkterna har ökat med 7,2 procent, varav intäkter från länets
kommuner står för merparten.

LANDSTINGET DALARNA

2015

2014

Intäkter

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Intäkter

137,6

134,1

3,5

128,5

Hjälpmedel Dalarna

2015

Budget

Avvikelse

0

0

2,7

0,0

2,7

1,6

140,3

134,1

6,2

130,1

-111,1

-104,0

-7,1

-103,4

-Löner exkl. soc avg

-28,4

-30,1

1,7

-27,3

SUMMA KOSTNADER

-139,5

-134,1

-5,4

-130,7

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

-0,6

0,0

0,0

Avvikelse

Utfall

Budget

SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Kostnader

RESULTAT
FALU KOMMUN
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag, Falu kommun
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2015
Utfall

Budget

2014
Avvikelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gem. Hjälpmedelsnämnd Dalarna

-0,2

0,0

-0,2

-0,2

0,0

-0,2

RESULTAT

-0,2

0,0

-0,2

-0,2

0,0

-0,2

Språktolknämnden i Dalarna
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Språktolknämnden i Dalarna
Nämndens uppdrag

Utveckling antal tolkuppdrag

Nämnden ansvarar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verk
samheten regleras genom nämndens reglemente samt ett
samverkansavtal.
Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att
parterna gemensamt, och inom ramen för den kommunala
kompetensen och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att
nyttja resurser som tillgodoser behovet av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och
videowebbtolkar.
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för
Landstinget Dalarna, Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Smedjebackens, Säters, Orsa samt Mora kommun. Borlänge
kommun är värdkommun. Verksamheten har sitt arbetsställe och
säte i värdkommunen och ingår i dess organisation.

2011

2012

2013

2014

2015

15 609

16 338

30 111

42 451

58 192

Under 2015 genomfördes två utbildningar för att utveckla
tolkarnas tolkförmåga. En av utbildningarna gällde samhälls
tolkning och den andra sjukvårdstolkning. För att möta den
ökande efterfrågan har 50 tolkar rekryteras under året.

Ekonomi
Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och årsbokslutet visar ett nollresultat.
Den ekonomiska omslutningen uppgick till 33,0 mnkr 2015.

Utveckling/framtid

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden

Migrationsverket beräknar att mellan 100 000 och 170 000
människor kommer att söka asyl under 2016. Flyktingströmmar
är dock mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor.
Flyktingströmmarna påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens
verksamhet då det kan leda till stora förändringar vad gäller
efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk.
Den stora mängden människor som söker sig till Sverige i
nuläget innebär på sikt även en stor möjlighet för tolkförmedlingen då antalet potentiella tolkar ökar.
För att möta den stora efterfrågan på tolkar kommer tolk
förmedlingen att förstärkas med mer personal under 2016.

De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelse
rikt år för tolkförmedlingen.
Den 1 juni utökades språktolknämnden i Dalarna med ytter
ligare åtta kommuner; Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands,
Smedjebackens, Säters, Orsa och Mora kommun.
De ökade flyktingströmmarna har inneburit att många asyl
sökande har kommit till Sverige och Dalarna, vilket har resulterat
i ett kraftigt ökat tryck på tolkförmedlingen. Under 2015 har
antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till drygt 58 000. Som
jämförelse fördelades drygt 42 000 uppdrag under 2014.

2015

2014

Tjänster, mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig politisk verksamhet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RESULTAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Överförmyndaren

Överförmyndaren
Nämndens uppdrag

Ekonomi

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

Årets överskott beror på en reglering från Överförmyndare i
samverkan (ÖiS) för år 2014.
Kostnaderna för ensamkommande barn bokförs på kommunstyrelsen/AIK (arbetsmarknads-, integrations- och kompetens
förvaltningen) och ska ersättas av staten.

Utveckling/framtid

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden

• Framtiden ställer stora krav på verksamheten. Ett arbete med
att utbilda personal kring hanteringen av ensamkommande
barn påbörjas. Satsningen syftar till att säkra upp kompetensen
och minska sårbarheten inför framtiden.
• Antalet ärenden som rör ensamkommande barn förväntas öka
kraftigt. Prognosen från Migrationsverket är att antalet aktiva
ärenden som rör ensamkommande barn kommer att vara cirka
1 000 stycken innan 2016 är slut. Detta kan jämföras med
cirka 600 vid årets början.
• Verksamheten måste effektivisera processerna som rör ensamkommande barn. Bland annat har ett arbete med att automatisera arvodesutbetalningarna till de gode männen påbörjats.
• Ensamkommande barn är mycket resurskrävande i handläggningen och ÖiS kommer under 2016 stärka upp processen med
ytterligare handläggare.

• Ärendemängden fortsatte öka och vid årsskiftet fanns 2 630
aktiva ärenden att jämföras med 2 177 aktiva ärenden vid
årets början – en nettoökning med 453 ärenden. Större delen
av ökningen rör ensamkommande barn, från 167 till 600
stycken, eller cirka 300 procent.
• Ökningen av ensamkommande barn har gjort att cirka 150
barn vistas i samverkanskommunerna utan att någon god man
är förordnad. Detta innebär en kritisk rättssäkerhetsrisk.
• Samverkanskommunerna planerar för mängder av nya boenden.
Dessa åtgärder påverkar överförmyndarverksamheten då varje
boendeplats och varje ny avtalad plats innebär att fler aktiva
ärenden kommer att finnas i kommunerna. Varje ny plats
innebär också att överförmyndaren måste rekrytera, utbilda
och förordna en ny god man.
Mål för god ekonomisk hushållning

Mått

Resultat

95 procent av kunderna ska var nöjda enligt
gemensam kundenkät.

Andel av tillfrågade kunder.

Målet uppfylls inte då adminstrationen förs
gemensamt inom Öis. Där har inte motsvarande
enkät genomförts.

2015
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag
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Utfall

2014

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

4,0

4,0

0,0

3,0

3,0

0,0

Övrig politisk verksamhet

-4,0

-4,0

0,1

-3,7

-3,0

-0,7

RESULTAT

0,1

0,0

0,1

-0,7

0,0

-0,7

Kommunens revisorer
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Kommunens revisorer
Revisorernas uppdrag

• delårsrapport per 2015-08-31
• bokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

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

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

Lekmannarevision
Revisorerna granskar också, genom lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunägda bolagen. I Falu kommun har lekmanna
revisorerna i bolagen, med revisionsbyrån KPMG AB som biträde,
påbörjat följande granskningar under 2015:
• grunduppdrag med basgranskning
• djupgranskning av ”efter oegentligheterna 2011”.

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

Ekonomi
Kommunfullmäktige beviljade kommunens revisorer en budget
om 2,0 mnkr för verksamhetsåret 2015. Årets resultat blev ett
underskott i förhållande till budget med 0,5 mnkr.
Huvudanledningen till underskottet är att kommunens revisorer har bedömt det som nödvändigt att genomföra omfattande
granskningsåtgärder inom socialnämndens område. Dessutom
har revisorerna tagit kostnader för ärenden inom visselblåsarområdet.
Revisorerna sparar alltid ett utrymme i tilldelad budget för
granskningar av akut karaktär. Omfattningen av dessa granskningar inrymdes dock i år inte i befintlig budget. Revisorerna
har tidigare delgivit kommunfullmäktiges presidium dessa
uppgifter.

Verksamhet – viktiga händelser
under perioden
Årets viktigaste händelser är avlämnandet av revisionsberättelsen
för Falu kommun och granskningsrapporterna för kommunens
bolag. För att kunna avlämna revisionsberättelsen och gransknings
rapporterna har bland annat följande granskningar genomförts:
• övergripande granskning av styrelse och nämnder
• intern kontroll
• djupgranskning av ”efter oegentligheterna 2011”
• uppföljning av tidigare granskningar om styrning, uppföljning
och utvärdering av institutionsplaceringar, integration och
mångfald samt arvoden och ersättningar
• granskning av arbetet med förstelärarreformen
• granskning av miljönämndens opartiskhet och planering av
tillsyn enligt miljöbalken
• granskning av Upphandlingscenter tillsammans med revisorerna från samarbetskommunerna Borlänge, Hedemora, Säter,
Ludvika och Gagnef
• granskning av ledning och styrning inom individ- och familje
omsorgen
• granskning av LSS-verksamheten avseende styrning, ledning
och uppföljning
• granskning av hanteringen av ett ärende rörande kränkande
särbehandling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter
inom Socialförvaltningen

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

Utveckling/framtiden
Kommunen bedriver allt mer verksamhet tillsammans med andra
kommuner och även i bolagsform. För att utveckla revisions
arbetet kommer kommunens revisorer att fortsätta utveckla sina
interna arbetsformer och samarbetet med andra kommuners
revisorer.

2015
Tjänster, mnkr
Kommunbidrag

Utfall

Budget

2014
Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

Revision

-2,5

-2,0

-0,5

-2,0

-2,0

0,0

RESULTAT

-0,5

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0
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Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall på nämndsnivå
Nedan redovisas utfall, budget, avvikelse mot budget och föregående års utfall per nämnd. I verksamheternas intäkter ingår
kommunbidrag med 3 022,7 mnkr (2 912,8 mnkr).
Utfall
151231
mnkr

Styrelse/nämnd
Kommunstyrelsen

Intäkt
Kostnad
Resultat

Barn- och utbildningsnämnden

Intäkt
Kostnad
Resultat

Omvårdnadsnämnden

Intäkt
Kostnad
Resultat

Socialnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Intäkt

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan

Gemensam nämnd alkohol, tobak och
läkemedelshandläggning
Gemensam hjälpmedelsnämnd
i Dalarna
Gemensam språktolksnämnd

TOTALT

954,0

28,4

914,1

876,6

-954,0

30,0

-922,0

-876,6

58,4

0,0

58,4

-7,9

0,0

1 376,5

1 327,6

48,9

1 328,0

1 286,7

-1 361,6

-1 327,6

-34,0

-1 347,7

-1 286,7

14,9

0,0

14,9

-19,7

0,0

767,4

731,0

36,4

748,8

707,6

-775,4

-731,0

-44,4

-752,8

-707,6

-8,0

0,0

-8,0

-4,0

0,0

603,6

579,2

24,4

578,4

559,5
-559,5

-579,2

-43,6

-589,7

0,0

-19,2

-11,3

0,0

Intäkt

218,7

207,3

11,4

339,5

314,3

-211,9

-207,3

-4,6

-233,9

-212,7

6,8

0,0

6,8

105,6

101,7

220,5

211,7

8,7

112,1

107,8

-226,1

-211,7

-14,4

-213,2

-203,9

-5,6

0,0

-5,6

-101,2

-96,0

Intäkt

Intäkt

21,2

19,8

1,4

11,2

10,1

-20,0

-19,8

-0,2

-15,0

-15,7

Resultat

1,2

0,0

1,2

-3,8

-5,6

Intäkt

4,0

4,0

0,0

3,0

3,0

Kostnad

-4,0

-4,0

0,1

-3,7

-3,0

Resultat

0,1

0,0

0,1

-0,7

0,0

Intäkt

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

Kostnad

-2,5

-2,0

-0,5

-2,0

-2,0

Resultat

-0,5

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-0,6

-0,8

0,1

0,0

0,0

Resultat

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Intäkt

4,5

4,5

0,0

4,4

4,4

Kostnad

-4,0

-4,5

0,5

-4,1

-4,4

Resultat

0,5

0,0

0,5

0,4

0,0

Intäkt

3,0

3,3

-0,3

3,3

3,4
-3,4

Kostnad

Val- och demokratinämnden

982,4
-924,0

-19,2

Resultat

Revision

Intäkt

Kostnad

-3,0

-3,3

0,3

-3,3

Resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intäkt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,0

Resultat

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

Resultat

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

Intäkt

Intäkt
Kostnad
RESULTAT

4 204,5

4 045,2

159,3

4 044,8

3 875,5

-4 155,9

-4 045,2

-110,7

-4 087,7

-3 875,5

48,6

0,0

48,6

-43,0

0,0

I tabellen ovan har exakta belopp för utfall och budget angetts i tkr, maskinell avrundning till mnkr gör att avrundningsdifferenser uppkommer.
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Budget
141231
mnkr

-622,8

Kostnad

Överförmyndaren

Utfall
141231
mnkr

Kostnad

Kostnad

Myndighetsnämnden

Avvikelse
151231
mnkr

Resultat

Resultat
Kultur- och fritidsnämnden

Budget
151231
mnkr

Bolagens verksamhetsberättelser

KONCERNENS REDOVISNING

Bolagens verksamhetsberättelser
Här lämnas en kortfattad information om de bolag som ingår i
kommunens koncernredovisning.
I den sammanställda redovisningen 2015 ingår följande
enheter:
• Falu kommun
• Falu Stadshus AB, med dotterbolag
• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunalförbund med 44,5
procent (44,5 procent).
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt ingår i koncernen motsvarande Falu kommuns andel av invånarantalet av
det totala invånarantalet i de kommuner som ingår i förbundet
(Borlänge, Säter, Gagnef).
Falu Stadshus AB, med dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB, förvaltar aktier i övriga kommunala bolag. Dotter
bolagen till Falu Kommuns Förvaltning AB utgörs av:
• Falu Energi och Vatten AB, med dotterbolagen Falu Elnät
AB, Falu Kraft AB, Lennhedens Vatten AB (50 procent) och
Grundledningen HB (50 procent). Lennheden Vatten AB ingår
inte i koncernredovisningen på grund av att bolagets omsättning och omslutning än så länge är av en ringa omfattning.
Bolagets resultat är noll då 50 procent av bolagets kostnader
har fakturerats Falu Energi och Vatten AB. Genom detta ingår
kostnaderna som uppkommit i Lennheden Vatten AB indirekt i
koncernredovisningen. Grundledningen HB ingår inte heller i
koncernredovisningen.
• Kopparstaden AB, med dotterbolaget Kopparstaden Förvaltning AB.
• Falu kommun är komplementär och Falu Kommuns Förvaltning
AB är kommanditdelägare i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB.
• Lugnet i Falun AB.
Enligt rekommendation 8.2 ”Sammanställd redovisning” kan bolag
vars omsättning och omslutning är mindre än två procent av
kommunens skatteintäkter undantas från redovisning. Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen

för de företag som undantas får inte överstiga fem procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med utgångspunkt från
rekommendationen ingår inte ett antal mindre bolag i den sammanställda redovisningen.
Dessa bolag ingår inte i den sammanställda redovisningen
för 2015:
• Västra Falun Fastighets AB, 100 procent. Utgår på grund av
bolagets storlek.
• Fruenzimmer AB, 100 procent. Utgår på grund av bolagets
storlek.
• Skid-VM i Falun 2015 AB, 45 procent. Utgår på grund av
bolagets storlek.
• Dala Airport AB, 20,8 procent. Utgår på grund av bolagets
storlek.
• AB Dalaflyget, vilket driver Falun-Borlänge flygplats, 11
procent. Kommunen bedöms inte kunna utöva ett väsentligt
inflytande i bolaget.
• Det regionala utvecklingsbolaget Falun Borlänge Regionen AB,
34 procent. Kommunen bedöms inte kunna utöva ett väsentligt inflytande i bolaget.
• Bolaget Falu P AB, i vilket kommunen äger 49 procent, ingår
inte i den sammanställda redovisningen på grund av bolagets
marginella resultatpåverkan i förhållande till koncernen.
• Beyond Skiing 2015 Foundation AB, 10 procent.
• Visit Södra Dalarna AB, 6,9 procent. Bolaget äger i sin tur 20
procent i Beyond Skiing 2015 Foundation AB och 25 procent
Visit Dalarna AB.
En närmare beskrivning av de bolag som ingår i kommun
koncernen redovisas på de följande sidorna. För mer detaljerade
uppgifter hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgår till 187,5 mnkr. Förutom de enskilda
bolagens/kommunens resultat innehåller koncernbokslutet
ett antal ytterligare transaktioner, bland annat eliminering av
koncerninterna vinster och förluster. Föregående års koncern
resultat, exklusive kommunens resultat, uppgick till 108,8 mnkr.
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Organisationen
FALU KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET
HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB

FALU STADSHUS AB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT
(44,5 %, kommunalförbund)

FALU KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

LUGNET I FALUN AB

FALU KRAFT AB

HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
I STADSHUSKONCERNEN
Falu Stadshus AB1)
Falu Kommuns Förvaltning AB1)
Falu Energi och Vatten AB2)
Falu Elnät AB2)
KopparStaden AB3)
KopparStaden Förvaltning AB3)
Lugnet i Falun AB4)

FALU ENERGI & VATTEN AB

FALU ELNÄT AB

LENNHEDEN VATTEN AB
(50%)

KOPPARSTADEN AB

GRUNDLEDNINGEN HB
(50%)

KOMMUNALFÖRBUND
Räddningstjänsten Dala Mitt (44,5 %)
ÖVRIGA HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB
Skid-VM i Falun 2015 AB1)

DELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Falu P AB (49 %)
Falun Borlänge Regionen AB (34,0 %)5)
Visit Södra Dalarna AB (6,9%)6)
Dala Airport AB (20,8 %)
AB Dalaflyget (11 %)7)
Beyond Skiing 2015 Foundation AB (10%)
Svenska Skidspelen AB (9%)
Vd Dan Nygren
Vd Per Dahlberg
Vd Pernilla Wigren
4)
Vd Liselotte Jonsson
5)
Vd Peter Berglund
6)
Vd Carl-Johan Ingeström
7)
Vd Lars Ivarsson
1)
2)
3)
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Falu Stadshus AB
Falu Stadshus AB är moderbolag för en koncern, vilken är helägd
av Falu kommun. Koncernen består av Falu Stadshus AB och
dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB (aktieförvaltande
och förvaltning av fastighet), med sina dotterbolag Falu Energi
& Vatten AB (produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, nätdistribution av el, bredbandsnät, renhållning samt
vatten och avlopp), Kopparstaden AB (förvaltning av bostadsfastigheter), samt Lugnet i Falun AB (förvaltning och drift av
fritidsområdet Lugnet).

Verksamhet

Rörelseresultat
Resultat från andelar

2015

2014

0,0

0,0

-0,5

-0,3

0,0

0,0

-0,5

-0,3

0,2

0,3

Räntekostnader

-14,0

-14,6

Resultat efter finansnetto

-14,3

-14,6

Bokslutsdispositioner

14,4

14,9

Skatt

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

0,2

0,3

Balansräkning (mnkr)

2015

2014

Anläggningstillgångar

450,0

450,0

Omsättningstillgångar

14,6

15,2

464,6

465,2

Summa tillgångar
Eget kapital

0,8

1,0

Långfristiga skulder

460,3

460,6

Kortfristiga skulder

3,5

3,7

464,6

465,2

Summa skulder och eget kapital

1 167,1

1 102,0

Rörelsekostnader

-709,7

-672,1

Avskrivningar

-248,8

-207,5

Rörelseresultat

208,6

222,4

Finansnetto

-119,1

-120,0

89,5

102,4

-7,4

-12,5

Intäkter

Resultat efter finansnetto

-9,3

-9,6

72,8

80,3

Balansräkning (mnkr)

2015

2014

Anläggningstillgångar

4 710,4

4 591,9

Omsättningstillgångar

239,6

263,2

4 950,0

4 855,1

Eget kapital

691,0

618,5

Avsättningar

217,2

211,0

3 456,1

3 455,4

Summa tillgångar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

Moderbolaget
Rörelsekostnader

2014

ÅRETS RESULTAT

Bolaget har erhållit koncernbidrag och anteciperad utdelning
med 14,4 mnkr från Falu Kommuns Förvaltning AB för att täcka
löpande kostnader och räntekostnader.
Bolagets ekonomi baseras på de resultat som dotterbolagen
presterar. Kostnaderna i bolaget består av räntor på den
köpeskilling som bolaget erlagt till Falu kommun för inköp av
aktierna i dotterbolagen för 450 mnkr.
Falu Stadshus AB redovisar nedan sin koncern och sitt
moderbolag.

Avskrivningar

2015

Skatt

Ekonomi

Intäkter

Resultaträkning (mnkr)

Uppskjuten skatt

Falu Stadshus AB har endast förvaltande uppgifter.

Resultaträkning (mnkr)

Koncernen

585,7

570,2

4 950,0

4 855,1
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Falu Kommuns Förvaltning AB
Falu Kommuns Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Falu
Stadshus AB. Bolaget är moderbolag i en koncern bestående av
dotterbolagen Falu Energi & Vatten AB, Kopparstaden AB och
Lugnet i Falun AB.
Falu Energi & Vatten AB har i sin tur dotterbolagen Falu
Elnät AB, Falu Kraft AB och Lennheden Vatten AB (50 procent).
Kopparstaden AB har dotterbolaget Kopparstaden Förvaltning AB.
Bolaget är även delägare i kommanditbolaget Förvaltnings
bolaget Högskolefastigheten Lugnet KB som äger och förvaltar
Högskolans lokaler på Lugnetområdet. Falu kommun är komplementär i kommanditbolaget.

Resultaträkning (mnkr)
Intäkter

2015

2014

0,0

0,0

-0,2

-0,2

0,0

0,0

Rörelseresultat

-0,2

-0,2

Finansnetto

-0,3

-0,3

Resultat efter finansnetto

-0,5

-0,5

Rörelsekostnader
Avskrivningar

Bokslutsdispositioner

0,7

3,1

Skatt

0,0

-0,5

ÅRETS RESULTAT

0,2

2,1

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

2015

2014

Anläggningstillgångar

81,0

78,1

Omsättningstillgångar

18,7

18,3

Summa tillgångar

99,7

96,4

Ekonomi

Eget kapital

51,1

51,2

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

Långfristiga skulder

30,6

29,6

Kortfristiga skulder

18,0

15,6

Summa skulder och eget kapital

99,7

96,4
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Falu Energi & Vatten – koncernen
Falu Energi & Vatten AB ägs till 100 procent av Falu kommun
och är moderbolag till Falu Elnät AB och Falu Kraft AB. Falu
Energi & Vatten AB äger 50 procent av Lennheden Vatten AB
samt Grundledningen HB. De båda intressebolagen ägs gemensamt med AB Borlänge Energi.
Koncernen bedriver verksamhet inom områdena, el, kraft,
värme och kyla, stadsnät, återvinning och vatten utifrån affärs
idén – ”Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera
prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling av
Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i”.

Årets viktigaste händelser
Skid-VM blev en succé. Vårt arbete bidrog till att VM i Falun
hade hälften så stor miljöbelastning som VM i Oslo. Den totala
CO2-belastningen uppgick till 3 473 kg, vilket vi klimatkompenserade genom att makulera utsläppsrätter, VM i Falun uppnådde
därigenom sitt mål att vara ett klimatneutralt evenemang.
Datacenterprojektet löper på och inom byggdelen är det
markarbetena som pågår. Marknadsbearbetningen pågår för att
hitta intressenter som vill placera sina dataservrar i världens
första klimatpositiva datacenter. Byggnationen kommer att gå
igång först när det finns tecknade kundavtal. EcoDatacenter
har fått stor uppmärksamhet som ett hållbarhetsprojekt i omvärlden. Bland annat nominerades vi till Sustainia 100 som är

en årlig guide för världens 100 mest intressanta hållbarhets
projekt.
En avsiktsförklaring om samarbete mellan AB Borlänge
Energi och Falu Energi & Vatten AB undertecknades i maj 2015.
De främsta fokusområdena för samarbete är produktion el/
värme/kyla, fjärrvärmedistribution och analys av den strategiska
inriktningen på VA.
Grundvattnet från Badelundaåsen i Lennheden är nu framme
i Falun. VA-kollektivets genom tiderna enskilt största investering gör att vi står rustade för dricksvattenleveranser generationer framöver.
Fjärrvärmeledningen mellan Falun och Borlänge har under året
haft en stabil och tillförlitlig drift. Det milda vädret och det låga
elpriset har gjort att lägre energinivåer än beräknat överförts.
Vi har nu fem snabbladdare för elbilar utspridda i kommunen.
De är placerade så att det som längst är 25 km till närmaste
laddare, och därmed kan elbilisterna köra i hela kommunen utan
problem med räckvidden.
Fiberutbyggnaden har fortsatt i ett rasande tempo, under
2015 har 1 039 nya kunder anslutit sig.
Som en konsekvens av de låga elpriserna och låga projektkostnader för nyetablering av vindkraft har vi skrivit ned vår
vindkraft med totalt -16,7 mnkr. Vi går därmed in i 2016 med
rimliga förutsättningar för vår vindkraft att vara lönsam.
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Verksamhet
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt energiföretag och vår
största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur. En
infrastruktur som gör vardagen bekväm för såväl dagens falubor
som kommande generationer.
Vi vill bidra till att våra barn och barnbarn växer upp i ett
samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala,
återanvändbara resurser.
Nöjda kunder är för oss en självklarhet, därför har vi som
vision ”100 procent nöjda kunder – idag och imorgon”.

Ekonomi
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 75,1
mnkr (86,2) för perioden.
Det låga snittpriset på el och elcertifikat har påverkat resultatet negativt med cirka -9 mnkr jämfört med föregående år.
99,5 procent av fjärrvärmen producerades med biobränsle.
Detta innebär att vi i hög utsträckning kan sälja de utsläpps
rätter vi erhåller. Detta har påverkat årets resultat positivt med
drygt 3 mnkr.
2015 var ett av de varmaste åren hittills sedan temperaturmätningarna påbörjades. Den milda väderleken har resulterat i
en låg omsättning vad gäller värmeförsäljning. Detta har dock
resultatmässigt kompenserats av låga bränslekostnader för
värmeproduktionen.
Elhandel till slutkund startades upp hösten 2013. Vi kan med
glädje konstatera att affären redan nu genererar ett positivt
resultattillskott.
Koncernens vindkraft har skrivits ner med 16,7 mnkr, vilket
är 4,7 mnkr mer än den prognos som lämnades vid delårsbok
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slutet. Avvikelsen beror på att vi även valde att göra nedskrivning på vårt vindkraftverk på Högberget (prognosen avsåg
endast Tavelberget).
Det gynnsamma ränteläget är till vår fördel. Vår genomsnittliga kostnadsränta uppgår till 2,26 procent (2,66).
Ägarens krav på koncernbidrag för 2015 uppgår till 18,0
mnkr (18,0).
Soliditeten för koncernen uppgår till 28,0 procent (26,2).
Räntabiliteten på eget kapital uppgår för koncernen till 12,2
procent (15,1).
Koncernen har under året investerat för 204 mnkr varav nio
mnkr avser investering i Grundledningen HB. De största enskilda
investeringarna är fiberutbyggnad 31 mnkr, 50 procent av ett
vindkraftverk på Tavelberget 14 mnkr, logistik och utbyggnad
Falu Återvinning tolv mnkr.
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter

2015

2014

712,3

674,2

Rörelsekostnader

-468,5

-440,4

Avskrivningar

-134,7

-117,1

Rörelseresultat

109,1

116,7

-34,6

-37,3

Räntenetto
Övrigt finansiellt

0,6

6,8

Resultat efter finansnetto

75,1

86,2

Koncernbidrag

-18,0

-18,0

Skatt

-10,7

-15,5

ÅRETS RESULTAT

46,4

52,7
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Balansräkning (mnkr)

2015

2014

Anläggningstillgångar

2 072,5

1 998,9

Omsättningstillgångar

220,9

270,8

2 293,4

2 269,7

Summa tillgångar
Eget kapital

641,4

595,0

Långfristiga skulder

1 158,5

1 179,1

Kortfristiga skulder

493,5

495,6

2 293,4

2 269,7

Summa skulder och eget kapital

Målavstämning
Det är nu sista året av de mål som gällt 2010–2015, utfallet är
enligt följande.

Ekonomimål – en långsiktigt hållbar ekonomi
Vårt strategiska mål är att uppnå ett positivt kassaflöde. Med
våra investeringsbehov så behöver vi då en resultatnivå i
storleksordningen 125–150 mnkr. Med nuvarande låga elpriser
kommer vi inte upp i den resultatnivån. För 2015 redovisar vi
ett kassaflöde på -3 mnkr.

Kundmål – kunden i centrum
Mål 2015, att bli fem placeringar bättre varje år i Nils Holgersson jämförelsen. Vi har gått från plats 210 till plats 94 på tio
år, vilket ger en genomsnittlig förbättring på tolv placeringar
per år. Vi har med god marginal nått vårt mål.

Medarbetarmål – en attraktiv arbetsgivare
Vårt strategiska mål är att vara Faluns attraktivaste arbets
givare. Vi ska vara ett företag som utvecklar medarbetarna så
att de är attraktiva på arbetsmarknaden. Vårt mål är att över 90
procent av våra medarbetare ska rekommendera bolaget till sina
vänner. Årets medarbetarenkät visar att utfallet är 89 procent.
Vårt mål för frisknärvaro är 98 procent, utfallet för 2015 är
96,5 procent (96,6). Vi når alltså inte vårt mål och delvis beror
det på några personer med lång sjukskrivning som inte varit
arbetsrelaterat. Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsplaner och
övriga åtgärder för att öka frisknärvaron.

Klimat- & miljömål – barnens framtid
Vårt strategiska mål är att våra verksamheter ska vara klimatneutrala. Vår förnyelsebara elproduktion ska uppgå till minst 25
procent av vår nätomsättning. För 2015 uppgår vår förnyelsebara elproduktion till 125 GWh, vilket motsvarar 23 procent av
nätomsättningen 546 GWh (521).
Under 2015 har nya mål arbetats fram. De gäller 2016–2020.

Medarbetare
Under 2015 har vi nyanställt fem personer. Medeltal antal
anställda är 172, varav 134 män och 38 kvinnor.
Liksom 2014 har vi även i år genomfört en medarbetarenkät
med syfte att undersöka förutsättningar för långsiktigt hållbara
prestationer. Undersökningen ger vägledning om vad som är

viktigt att prioritera på arbetsplatsen och i företaget för att
våra medarbetare ska kunna prestera bra på jobbet Det är också
en del i arbetsmiljöarbetet.
Som ett resultat av 2014 års medarbetarenkät har ett mål
arbete påbörjats som innebär tydligare mål i hela organisationen. Arbetet med att tydliggöra och styra verksamheten via mål
fortsätter och implementeras i vardagen.

Framtid
Den största utmaningen vi har är att ständigt utveckla våra
kärnverksamheter så att de är effektiva och konkurrenskraftiga,
och att det vi gör ska uppskattas av våra kunder. Vi har också
en utmaning i att underhålla vår infrastruktur så att avbrott
minimeras och att förnyelsetakten motsvarar den förslitning
som blir. V
i ska inte lämna en ”skuld” till de som
kommer efter oss och för att klara detta krävs en god ekonomi.
Vi ser fortsatt låga elpriser, vilket påverkar möjligheterna att
investera i förnyelsebar elproduktion. Vi ser ett problem i detta
då förutsättningen för att öka både vindkraft, kraftvärme och
elproduktion från solceller finns och skulle behövas för att klara
utmaningen med att minska växthusgaserna.
Vi lägger stor vikt vid att allt vi gör ska var positivt för klimatet och för nästa generation, våra barn och barnbarn. Vi har
utvecklat ett energisystem ”i världsklass” som innebär att utsläppen av växthusgaser i Falun är bland de lägsta i Sverige. För
att ta nästa steg i att utveckla vårt energisystem har vi sedan
en tid arbetat med att skapa ett EcoDataCenter bredvid Kraft
värmeverken. Datacentret kommer att kopplas in i Faluns energi
system, och på så sätt kommer överskottsvärmen från centrets
servrar och IT-utrustning att värma Faluns fastigheter via Falu
Energi & Vattens fjärrvärmenät. Sommartid används spillvärmen
från det lokala kraftvärmeverket för att driva maskinerna som
kyler datacentret. Symbiosen mellan datacentret och Faluns
energisystem gör att vi kommer att minska utsläppen av koldioxid så mycket att datacentret över en årscykel får en positiv
inverkan på miljön. Vi ansluter med andra ord datacentret till
ett redan hållbart energisystem och tar vara på all energi. Det
innebär att vi bygger världens första klimatpositiva datacenter.
I november 2014 togs fjärrvärmeledning mellan Falun
och Borlänge i drift, vilken kommer att tillvarata outnyttjade
systemfördelar i det regionala energisystemet. Detta kommer
påverka produktionen i kraftvärmeverket och pelletstillverkningen positivt, men är också en viktig parameter i beslut om
framtida produktion i det regionala energisystemet. Under våren
2016 genomförs en gemensam förstudie med AB Borlänge Energi
om framtida el och värmeproduktion i det regionalsystemet med
målsättningen att ett inriktningsbeslut kan fattas hösten 2016.
Prissättningen av elnät till privatkunder kommer troligen att
förändras framöver och innehålla mer incitament för att minska
på effekt. Utredningar har presenterats som pekar på att effekttariff är en lämplig väg. Vi bevakar detta tillsammans med en
eventuell utveckling och påverkan på framtidens elmätare.
Vi ser en fortsatt kraftigt ökad efterfrågan på snabbt bredband. Fibernäten i Sverige får större och större betydelse. Med
kommande ADSL-nedsläckningar kommer efterfrågan i ytter
områden att öka.
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Kopparstaden AB
Kopparstaden AB ska med ett brett utbud av hyresrätter
bidra till att Falun växer. Detta ska göras med god lönsamhet,
bibehållen finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De övergripande finansiella målen är 6,0 procent
direktavkastning, avkastning på investering, samt minst 15
procent soliditet, andelen av tillgångarna som är finansierade
med eget kapital.
Bolaget är helägt av Falu Kommuns Förvaltnings AB.

• Brigaden, 89 lägenheter, blev klart och hyrdes ut till media
under skid-VM, innan de släpptes till marknaden i april.
• Två större renoveringsprojekt, Gammelvägen 5 och Sture
gatan, totalt 162 lägenheter, genomfördes under året och
utöver dessa ytterligare drygt 100 mindre projekt, till en
kostnad av 166 mnkr.

Verksamhet
• Efterfrågan på lägenheter är fortsatt hög, och den ökade flyktingströmmen har medfört en anspänning även i Falun.
• Det varma klimatet under året och våra fortsatta investeringar i minskad energiförbrukning resulterade i att 2015 är
året med vår lägsta totala energiförbrukning någonsin, och
kostnaderna är på nivåer vi hade för 20 år sedan.
• Vi startade en returcykelverkstad ”Smart fart”, där vi tar hand
om övergivna cyklar från våra områden, reparerar och säljer
eller hyr ut dem.

Varmt klimat gav oss lägre energikostnader och det fortsatta
arbetet med att effektivisera driftnettot exklusive underhåll med
fyra procent årligen ger genomslag i resultatet.
Vi gör årligen en värdering av vårt fastighetsbestånd, och
årets värdering resulterade i en nedskrivning av Gammelvägen 5
med 7,4 mnkr. Även våra vindkraftverk skrevs ner, de låga
elpriserna samt att energiskattebefrielsen försvinner under 2016
resulterade i en nedskrivning om tio mnkr.
Bolagets räntabilitet, avkastning på eget kapital, uppgår till
9,6 (8,8) procent.
2014
454,1

-276,1

-278,4

-88,5

-67,5

104,0

108,2

Finansnetto

-58,6

-63,4

Resultat efter finansnetto

45,4

44,8

1,6

-4,7

47,0

40,1

Avskrivningar
Rörelseresultat

Skatt och dispositioner
ÅRETS RESULTAT
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2015
468,6

Rörelsekostnader

2014

2 173,7

2 131,2

Omsättningstillgångar

37,9

54,6

2 211,6

2 185,8

Summa tillgångar
Eget kapital

507,2

474,1

Långfristiga skulder

1 600,0

1 600,0

Kortfristiga skulder

104,4

111,7

2 211,6

2 185,8

Målavstämning
Vårt övergripande mål, att förbättra driftnetto/kvadratmeter exklusive underhåll med fyra procent i jämförelse med året innan,
infriades även 2015.
Soliditen uppgår till 22,4 (21,3) procent, vilket uppfyller
målet på 15 procent.
Direktavkastningen uppgår till 5,1 (4,9) procent, målet är
6,0 procent.

Medarbetare
Bolaget har 111 anställda.
Nöjd medarbetarindex mättes under hösten 2015 till 82, en
ökning från förra mätningen 2013 som var 78.
Sjukfrånvaron har ökat något till 3,7 (2,8) procent.

Framtid

Ekonomi

Intäkter

2015

Anläggningstillgångar

Summa skulder och eget kapital

Årets viktigaste händelser

Resultaträkning (mnkr)

Balansräkning (mnkr)

• Affärsplan för 2017–2021 ska tas fram under året och förutsättningen för att bygga 75 lägenhet/år under affärsplane
perioden, med bibehållen sund ekonomi, är en utmaning.
• Nyproduktionen på Glimmerstigen/Galgberget fortsätter, och
beräknad inflyttning är under 2017.
• Arbetet med att ha färdiga detaljplaner fortsätter.
• En ny uthyrningspolicy antogs och driftsattes 1 februari 2016.
• Vi arbetar vidare för att nå målet 25 för kundnöjdhet, vi arbetar
med NPS, Net Promoter Score, som mått.

Bolagens verksamhetsberättelser

KONCERNENS REDOVISNING

Kopparstaden Förvaltning AB
Kopparstaden Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Kopparstaden som i sin tur är helägt av Falu kommun.

Årets viktigaste händelser

Balansräkning (mnkr)

2015

2014

Anläggningstillgångar

15,1

15,5

Omsättningstillgångar

0,2

0,2

15,3

15,7

2,0

1,7

13,0

13,6

Summa tillgångar

Under året har inga väsentliga händelser skett.

Eget kapital

Verksamhet

Långfristiga skulder

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av kontorsfastigheten
Ingarvsvreten 3 och försäljning av el till Kopparstadens hyresgäster.

Kortfristiga skulder

Bolaget redovisar ett bättre resultat än föregående år främst
med anledning av ökade marginaler inom elhandeln och genom
lägre finansieringskostnader.
2015

2014

2,1

2,2

Rörelsekostnader

-0,8

-1,0

Avskrivningar

-0,4

-0,4

Rörelseresultat

0,9

0,8

Finansnetto

-0,5

-0,6

Intäkter

0,3

0,4

15,3

15,7

Målavstämning

Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)

Summa skulder och eget kapital

Resultat efter finansnetto

0,4

0,2

Skatt

-0,1

-

ÅRETS RESULTAT

0,3

0,2

Bolagets resultatmål enligt fastställd budget var ett positivt
resultat på 341 tkr efter finansiella poster vilket bolaget därmed
överträffar.

Medarbetare
Bolaget har ingen anställd personal.

Framtid
Två aktuella frågor som kommer att påverka bolagets verksamhet i framtiden är:
• Energiskattebefrielsen på vindkraftproducerad el för egen
förbrukning kommer att försvinna från och med 1 juli 2016,
vilket kommer att innebära att bolagets nuvarande elhandel
kommer att flyttas till moderbolaget Kopparstaden.
• En planerad tillbyggnad av kontorsfastigheten Ingarvsvreten 3.
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Lugnet i Falun AB
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och anläggningar inom
Lugnetområdet i Falu kommun, samt tillsammans med kommunstyrelsen vara en initiativtagande aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet i Falu kommun. Samtliga
aktier ägs av Falu Kommuns Förvaltning AB, vilket i sin tur ägs
av Falu Stadshus AB.

Verksamhet
Verksamheten består av traditionell fastighetsförvaltning samt
av fastighets- och arenautveckling inom den del av Lugnet
området som ägs av bolaget. I bolagets uppdrag, förvaltningen,
ligger att arbeta med planerat underhåll, reparationer, reinvesteringar och energibesparingsåtgärder. Stort fokus läggs idag på
insatser för energibesparingar. Arbete med optimering/effektivisering görs utifrån vad som ger största möjliga nytta för våra
kunder.
Bolaget har ett utvecklingsuppdrag, med mål att resultera
i någon form av synergi och effektiviseringseffekter för Falu
kommun. Det kan handla om olika typer av utveckling i form av
både arena-, fastighets- och verksamhetsutveckling. Inom de
delar som rör fastighetsinvesteringar är vissa av investeringarna
direkt riktade mot Falu kommun för de anläggningar kommunen
hyr av bolaget. Andra investeringar riktas mot externa aktörer
där investeringarna ska finansieras genom de avtal som tecknas
med aktören.
Största hyresgästen är Falu kommun som i sin tur hyr ut till
idrottsföreningar samt anordnar och är kontakten vid evenemang.
Ytterligare ett antal hyresgäster hyr lokaler direkt från bolaget.
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• Fokus har även varit på att få en effektiv och för bolaget
nödvändig organisation. Under året anställdes en ekonomi
ansvarig samt en projektledare. Båda viktiga nyckelfunktioner
att ha inom bolaget och tjänster som tidigare köpts från
annat håll.

Medarbetare
Vid utgången av året har bolaget åtta anställda, (7,35 heltidsanställningar).

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

Ekonomi
Resultaträkning (mnkr)

2015

2014

60,2

51,7

Rörelsekostnader

-38,9

-32

Avskrivningar

-12,4

-9,5

8,9

10,2

-11,5

-10,3

-2,6

-0,1

2,9

-

Skatt

-0,1

0,01

ÅRETS RESULTAT

0,2

-0,1

Intäkter

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner

Årets viktigaste händelser

Balansräkning (mnkr)

2015

2014

• Nytt hyresavtal med kultur- och fritidsförvaltningen trädde i
kraft den 1 januari 2015.
• Utökning av aktiekapitalet har under året skett genom nyemission av 2 900 aktier à 1 000 kronor, 2 900 mnkr.
• Betydande investeringsprojekt under året har varit färdigställandet av arena- och VM-investeringar. Totala VM-investeringarna uppgick till 227,5 mnkr.
• Besöksmålet, Falu Hoppbackar/VM-museet. För att ta tillvara
intresset för Lugnet och Falun efter VM, beslutade bolaget att
redan i början av sommaren öppna besöksmålet vid hoppbackarna för besökande. Totalt har 11 000 personer besökt museet
och åkt bergbanan under året. Att öppna besöksmålet vid
toppen i bolagets regi har möjliggjort extra intäkter.
• Ishallsprojektet genomgick under våren 2015 ett större omtag
efter att kultur- och fritidsnämnden fattade ett nytt beslut
om en ishall med lägre funktionskrav än vad som tidigare
varit aktuellt. En del av tidigare projektering kunde med anledning av det nya beslutet inte nyttjas i det fortsatta arbetet
och blev därför att betraktas som ”förgävesprojektering”, totalt cirka 6,8 mnkr. Denna kostnad har efter diskussion mellan
Falu kommun och bolaget, fördelats mellan parterna. Bolagets
del blev 4,8 mnkr, vilket kostnadsförts mot bolagets resultat.
Upparbetade investeringskostnader för ishallsprojektet under
2015 är cirka 31 mnkr, ackumulerat utfall 49 mnkr.

Anläggningstillgångar

416,1

402,7

Omsättningstillgångar

50,0

30,9

466,1

433,6

3,8

0,7

Långfristiga skulder

430,0

417,4

Kortfristiga skulder

32,4

16,6

466,1

433,6

Summa tillgångar
Eget kapital

Summa skulder och eget kapital

Framtid
Bolaget går en spännande framtid till mötes med både möjlig
heter och utmaningar. Nya ägardirektiv för bolaget ska utarbetas, vilka tydligare ska visa vilket uppdrag bolaget har och
som kommer att underlätta gränsdragningen mot kultur- och
fritidsnämnden i Falu kommun.
En stor osäkerhetsfaktor på sikt är ökade räntekostnader.
Ökade räntor med en procent motsvarar på nuvarande lånestock
en ökad räntekostnad med cirka fyra mnkr. Bolaget har idag
både bundna och rörliga räntor, varför detta skulle påverka
kostnadsbilden och därmed resultatet.
Borgensramen utgör fortsatt en begränsning, då denna
påverkar bolagets möjliga investeringsvolym och skulle därmed
även kunna påverka verksamheten.

Bolagens verksamhetsberättelser

KONCERNENS REDOVISNING

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

Balansräkning (mnkr)

2015

2014

Anläggningstillgångar

205,7

207,2

Omsättningstillgångar

3,3

18,1

209,0

225,3

15,7

14,2

190,0

165,0

Summa tillgångar

Årets viktigaste händelser

Eget kapital

Högskolans nya biblioteksbyggnad togs i bruk den första april
2014 och ombyggnationen av det gamla biblioteket till kontorslokaler var klart den första juli 2014.
Under 2015 har endast mindre justeringar och åtgärder genomförts och Högskolan Dalarna är som hyresgäst mycket nöjd
med genomförda lokalförändringar.

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

3,3

46,1

209,0

225,3

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

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

Framtid
Under de närmaste åren kommer mindre ändringar och ombyggnationer genomföras, allt enligt önskemål från hyresgästen.

Ekonomi
2015 års omsättning uppgick till 18,8 mnkr (17,4 mnkr) och
resultat blev en vinst om 1,5 mnkr (1,9 mnkr).
Resultaträkning (mnkr)

2015

2014

Intäkter

18,8

17,4

Rörelsekostnader

-4,2

-4,2

Avskrivningar

-7,9

-6,9

Rörelseresultat

6,8

6,3

Finansnetto

-5,2

-4,4

Resultat efter finansnetto

1,5

1,9

-

-

1,5

1,9

Skatt
ÅRETS RESULTAT
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Räddningstjänsten Dala Mitt
Vision 2015
Alla flickor, pojkar, kvinnor och män i Borlänge, Falun, Gagnef
och Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg och
säker miljö.
Engagemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de som
bor, vistas och verkar i kommunerna, förstärks genom skapande
av en interkommunal helhetssyn på det samlade olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten.
Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kostnadseffektivt för att i första hand förhindra olyckor och därefter,
genom effektiva insatser, begränsa dess följder.

Målsättning
I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner skall olyckorna
över tid minska. Det olycksförebyggande arbetet inriktas främst
mot att förebygga bränder. Det skadeavhjälpande arbetet
fokuseras mot ett minskat lidande för de drabbade samt för
att minska skadornas omfattning på egendom och miljö. RDM,
Räddningstjänsten Dala Mitt, samarbetar därför med medlemskommunerna för att utveckla arbetet mot ett tryggare samhälle.
Genom flexibla styrdokument och arbetsprocesser skall mesta
möjliga koncernnytta och effektivitet eftersträvas.
Detta sker bland annat genom effektivare räddningsinsatser,
kortare insatstider och bättre ledning av räddningsarbetet.
Särskild vikt läggs vid att efter olyckor låta erfarenhetsåter
föring bidra till bättre och annorlunda övningar för effektivare
framtida räddningsinsatser.

för utbildning i att upptäcka och åtgärda brandrisker men också
att informera de boende om hur de bör tänka och agera för att
minska risken för brand i bostad. På motsvarande sätt har RDM:s
brandmän fått utbildning i hur man bör tänka och agera för
att minska antalet fallolyckor. Fallolyckor är den olyckstyp som
ojämförligt oftast leder till döden. Fler liv kan räddas om all
personal, oaktat organisationstillhörighet, har en bredare syn
och kan ta ett bredare ansvar i den kommunala strävan mot
ökad trygghet och säkerhet. RDM kan och vill ta sin del.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet ligger i stort sett i nivå med budget.
RDM är inne i en period med mycket stort investeringsbehov
då ett antal fordon behöver ersättas.
Resultaträkning (mnkr)

2015

2014

Intäkter

112,4

117,9

Rörelsekostnader

-106,4

-103,3

Avskrivningar

-5,2

-5,0

Rörelseresultat

0,8

9,6

Finansnetto

-0,5

Resultat efter finansnetto

9,6

0,3

9,6

Skatt
ÅRETS RESULTAT
Balansräkning (mnkr)
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0,3

2015

2014

Verksamhet

Anläggningstillgångar

32,2

31,5

Översiktligt har arbetet följt de planer som fastställts av direktionen i inledningen av året. Det är tack vare personalens idoga
arbete mot uppsatta mål som detta varit möjligt och en imponerande insats har gjorts för ökad brandsäkerhet i medlems
kommunerna.
Att särskilt lyfta fram är det brandförebyggande arbete som
bedrivits i samarbete med medlemskommunerna när det gäller
flykting- och asylboenden.
Det är synnerligen glädjande och förhoppningsvis ett bevis
på att ett proaktivt brandskyddsarbete ger frukt i form av räddade liv, färre personskador och färre egendomsskador. Lägg därtill
att färre brandbekämpningar också inverkar positivt på miljön
så ökar betydelsen av en minskad brandfrekvens. Slutsatsen är
att den nationella visionen om noll dödsbränder på sikt kraftigt
minskar antalet döda i bränder.
Det nya arbetsschemat som startar under början av 2016
innebär möjligheter till väsentligt fler olycksförebyggande timmar
med samma personalvolym. Förhoppningsvis innebär det nya
arbetssättet att de skadepreventiva åtgärderna ytterligare förstärks. Kanske är tiden inne att nyttja RDM även för andra skade
preventiva åtgärder som skydd mot andra olyckor än bränder?
Ett mycket intressant samarbete inleddes för att förebygga
brand- och fallolyckor för äldre kvinnor och män.
Genom utbildning av personal utanför RDM kan fler som
arbetar i den kommunala sektorn uppmärksamma brandrisker i
boenden. Omsorgsförvaltningen i Falu kommun har varit föremål

Omsättningstillgångar

49,7

41,3

Summa tillgångar

81,9

72,8

4,7

6,2

42,7

42,5

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

34,5

24,1

Summa skulder och eget kapital

81,9

72,8

Målavstämning
Antalet bränder har minskat något medan antalet trafikolyckor
har ökat markant. Antalet IVPA-larm har ökat. Genom konsekvent uppföljning av obefogade automatlarm har dessa minskat
markant. Antalet drunkningsolyckor har ökat mot föregående år
men det är relativt få händelser. Övriga larm ligger runt medelvärdet. Totalt har antalet insatser ökat jämfört med tidigare år.

Medarbetare
Antalet anställda vid årets slut var 265 varav 14 kvinnor jämfört
med 262 varav elva kvinnor vid årets slut.
Medelantalet anställda har uppgått till 275 (278) personer,
varav tio (elva) kvinnor.

Framtid
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram för perioden 2016.

Revisorerna i Falu kommun

Till fullmäktige i Falu kommun

Revisionsberättelse för år 2015
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i de
helägda bolagen Falu Elnät AB, Falu Energi & Vatten AB, Falu Kraft AB, Falu kommuns Förvaltning AB, Falu
Stadshus AB, KopparStaden AB, KopparStaden Förvaltning AB, Västra Falun Fastighets AB, Frauenzimmer AB
och Lugnet i Falun AB även verksamheterna i dessa företag under år 2015. Vi har även i enlighet med uppdrag
granskat Falu kommuns delägda bolag, gemensamma nämnder för upphandlingssamverkan, hjälpmedelsnämnd,
alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, språktolkning samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas
redogörelse” och därtill fogade bilagor.
Det ekonomiska utfallet för 2015 uppgår till 104,8 mkr vilket är 41,9 mkr bättre än fastställd budget. Kommunens
nämnder visar i förhållande till budget ett sammantaget överskott om 48,7 mkr. Under 2014 redovisade
nämnderna ett underskott med 42,9 mkr, 2013 var underskottet i nämnderna 37,2 mkr och under 2012 66,3
mkr. Kommunen har således efter flera underskottsår i nämnderna vänt resultatet till ett överskott. Största
överskotten mot budget hade kommunstyrelsen med 58,4 mkr och barn- och utbildningsnämnden med 14,9 mkr.
Stört underskott i förhållande till budget hade socialnämnden med 19,2 mkr och omvårdnadsnämnden med 8 mkr.
Förmågan att hålla budget är avgörande för att kommunen över tiden ska kunna leva upp till god ekonomisk
hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de verksamhetsmål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Av kommunens tre finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning har alla mål uppnåtts. Av kommunens 37 verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk
hushållning är enligt kommunens bedömning 13 mål uppfyllda och 20 mål inte uppfyllda. Två mål bedöms som
delvis uppnådda och två mål har inte mätts eller sammanställts. Måluppfyllelsen är således inte förenlig med
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Vi revisorer funderar på om det finns ett samband mellan
att kommunen når 35 % av sina verksamhetsmål och det redovisade överkottet om 104,8 mkr.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i huvudsak upprättad i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
Revisionsberättelsen är upprättad av Lars Lundh, Elisabeth Lööf, Torbjörn Aulin, Margaretha Helgesson,
Eric C Westgren, Roger Westlund, Mikael Joos, Sören Norlander och Leif Bergh, av fullmäktige valda revisorer
i Falu kommun.
Falun i april 2016

Lars Lundh

Torbjörn Aulin

Margaretha Helgesson

Eric C Westgren

Mikael Joos

Elisabeth Lööf

Sören Norlander

Roger Vesterlund

Leif Bergh
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