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Kommunstyrelsens ordförande

Ett händelserikt år
Fokus för majoritetens politik är kvalitet, mångfald och 
valfrihet och det präglar vår välfärd. Människors möjlig-
heter och upplevelser av att vara delaktiga i samhället 
och kunna påverka sin livssituation är viktig.

Falun är en kommun som hela tiden växer och 
utvecklas utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv och vi gör ett positivt resultat även för 2017. 
Med bra ekonomiska resultat de senaste åren så har kom-
munens handlingsutrymme ökat och vi har som majoritet 
kunnat göra förstärkningar fokuserade på barn och unga. 
Detta för att skapa förutsättningar för barn och elever 
att uppnå de mål som sätts för förskolan och skolans 
verksamheter.

Under året har ett viktigt utvecklingsarbete startats i 
Falun som handlar om att stärka samverkan mellan kom-
mun och landsting. Målet är att ge bättre förutsättningar 
för våra barn och unga, så att de som behöver, får rätt 
hjälp i rätt tid. Ingen ska behöva känna att man ”bollas 
runt”. Arbetet har hämtat sin inspiration från Skottland 
och fått uppmärksamhet även i övriga landet. Projektet 
”Tillsammans för varje barn” kommer att fortsätta att 
utvecklas under kommande år.

Etapp 1 av Kulturhuset tio14 är nu tagen i bruk och 
den nya mötesplatsen kring kulturskolans pedagogiska 
verksamheter har startats upp. Ett fortsatt arbete med 
Kulturhusets övriga planerade mötesplatser pågår där 
synergier och samordningsvinster prioriteras. Från Kultur-
huset tio14 utgår även kommunens ungdomsstödjare, en 
nyetablerad förebyggande och uppsökande verksamhet 
för unga i Falun

I arbetet med att fastställa verksamhetskrav för den 
nya simhallen ligger fokus på att ”Alla falubor skall 
känna sig välkomna i simhallen”. Det innebär att verk-
samheten nu planeras så att de grupper som i dag inte 
nyttjar simhallen ska göra det i framtiden.

Välfärden måste få kosta och vi har gjort investe-
ringar bland annat i ett nytt gruppboende på Kopparvä-

gen som öppnade i april. Förskolan Slättaskogen togs i 
drift i januari. Under året har det efterlängtade ny- och 
ombyggnadsprojektet av Bjursåsskolan pågått och den 
nya skolan invigs i början av 2018.

Vi har ett mål sedan 2014 om att 200 bostäder per 
år ska byggas i Falu kommun och för 2017 färdigställdes 
cirka 300 nya bostäder. Bostadsbyggandet i Falun spelar 
en central roll för rörligheten på arbetsmarknaden och 
för Faluns ekonomiska tillväxt och dessa är åtgärder som 
långsiktigt medverkar till att trygga den kommunala 
välfärden.

Kommunstyrelsen har under 2017 fattat beslut att 
genomföra projektet Levande landsbygd med syftet att 
samordna kommunkoncernens resurser i serviceteam i 
kommunens tätorter med början i Enviken. Även förstu-
dien Smart liv pågår och kommer att genomföras under 
18 månader i Falun och Borlänge men med alla Dalarnas 
kommuner som målgrupp. Syfte är att identifiera de väg-
val Falun och samverkande kommuner står inför.

Under året har kommunfullmäktige antagit en rad 
viktiga styrdokument så som kostpolitiskt program och 
landsbygdsprogrammet, vilka ska bidra till Ett hållbart, 
större Falun. Ett långsiktigt strategiskt arbete har 
startats för är att ta fram ett arbetsmarknadspolitiskt 
program.

Ekonomiskt utfall
Budgeterat resultat var 68 miljoner kronor och utfallet 
blev 139 miljoner kronor. Nämndernas och kommunsty-
relsens verksamheter redovisar ett sammanlagt positivt 
resultat på 19 miljoner kronor.

Susanne Norberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Vårt uppdrag
Kommunfullmäktige
Falu kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. 
Enligt Kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller i ärenden som är av större vikt för 
kommunen, främst om
• mål och riktlinjer för verksamheten.
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
• val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och bered-

ningar.
• val av revisorer och revisorsersättare.
• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
• årsredovisning och ansvarsfrihet.
• folkomröstning i kommunen.

Förtroendevalda revisorer
Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kontrollinstru-
ment. Syftet är att pröva om:
• kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på ett 

ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt.

• verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och 
intentioner.

• räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är 
tillräcklig.

Enligt god revisionssed ska 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 ekono-
misk hushållning inom kommunen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet 
och har i det arbetet uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har även uppsikt över den kommunala verk-
samheten, som bedrivs i bolagsform, och i de kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. 

Styrelsen följer de frågor som inverkar på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen gör även de 
framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och 
myndigheter. Det ligger även på styrelsen att bereda eller yttra 
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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.

Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna gäl-
lande översiktlig fysisk planering, strategiska planer avseende 
trafik, VA, kollektivtrafik, näringsliv, köp och försäljning av 
fastigheter och exploatering. Vidare ansvarar kommunstyrelsen 
även för strategisk utveckling och optimering av det befintliga 
fastighetsbeståndet.

Kommunstyrelsen ansvarar även för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, för den grundläggande och för den gymnasiala vuxen-
utbildningen, särskolan för vuxna och svenska för invandrare, 
samt även för integrationsfrågor och flyktingmottagandet.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består 
av förskola. grundskola, gymnasieskola. Barn- och utbildnings-
nämnden har i uppdrag att tillgodose att alla barn och elever 
bereds plats i skolväsendet. Detta kan ske i kommunens egen 
regi eller i regi av andra huvudmän. Barn- och utbildningsnämn-
den har också som sitt huvudsakliga ansvar att vara huvudman 
för de delar av skolväsendet som drivs i kommunens regi.

Skolväsendet styrs på nationell nivå av skollag, förordningar 
och läroplaner samt kommunallag, vilka beslutas av riksdag och 
regering. Uppdragsgivare för skolväsendet är därmed strängt 
taget staten, men ansvaret för genomförandet ligger på kom-
munen.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar och driver biblioteks-, 
allmänkultur-, idrotts- och fritids-gårdsverksamhet samt stödjer 
föreningar och studieförbund.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomför de strate-
giska planerna, t.ex. genom detaljplanering, och ansvarar direkt 
för vissa samhällsfunktioner som drift och förvaltning av gator, 
vägar, parker och offentliga rum, naturvård, vissa friluftsanlägg-
ningar, samt uppdrag inom trafik och miljö. Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden är också trafiknämnd.

Myndighetsnämnden för bygg och  
miljöfrågor
Myndighetsnämndens huvuduppdrag är att fullgöra kommunens 
uppgifter avseende tillstånd och tillsyn inom byggväsendet, 
miljö- och hälsoskydd samt inom livsmedelsområdet i alla de 
avseenden som avser myndighetsutövning. Nämndens uppdrag 
är även att svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och 
renhållningsfrågor vilka närmare anges i gällande kommunala 
renhållningsförordningen. Nämnden svarar även på samråd och 
lämna yttranden i fastighetsbildningsärenden.

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är:
• myndighetsutövning med stöd av Socialtjänstlagen (SOL), 

rättspraxis och politiska beslut
• hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL)
• främjande insatser och stödfunktioner till äldre och funk-

tionshindrade i eget boende, korttidsvård samt vård- och 
omsorgsboende

• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende
• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående 

hemma

Socialnämnden
Socialnämnden har i uppdrag att, förutom bedriva socialtjänst, 
verkställa kommunfullmäktiges beslut om kommunens vision, 
policys, riktlinjer, hållbarhetsprogram mm. Socialtjänstens upp-
drag enligt den s.k. 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

I Socialtjänstens uppdrag ingår även, Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialtjänsten skall under hänsyntagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamhe-
ten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande-
rätt och integritet.

Val- och demokratinämnden
Val- och demokratinämndens uppdrag är att ansvara för att val 
till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Euro-
paparlamentet samt övriga val och folkomröstningar genomförs 
enligt reglerna i vallagen.

Nämndens uppdrag är även att stödja och vägleda kommu-
nens politiska organisation och förvaltningar i frågor som rör 
medborgardialoger m.m. samt att ansvara för samordning och 
utvecklandet av den kommunala infrastrukturen för det aktiva 
medborgarskapet och den deltagande demokratin.

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

Gemensamma nämnden för alkohol,  
tobak och receptfria läkemedel
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kom-
munernas, Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef 
och Smedjebacken, skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag 
samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen i 
detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutöv-
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ning. Falu kommun är värdkommun och verksamheten har sitt 
arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i kommunens 
organisation.

Gemensam hjälpmedelsnämnd Dalarna
Nämnden är samtliga kommuner i Dalarna och landstingets 
resurs gällande stöd/rådgivning/konsultation, extern infor-
mation och utbildning inom hjälpmedelsområdet. Nämnden 
tillhandahåller tjänster samt säkra och funktionella hjälpmedel 
som bidrar till att öka tillgängligheten och delaktigheten för 
personer med funktionsnedsättning. Nämnden bidrar till hälsa, 
god vård, habilitering, rehabilitering och hållbarhet. Värd för 
nämnden är Landstinget Dalarna. Nämnden har en förvaltning 
som heter Hjälpmedel Dalarna.

Gemensam lönenämnd Falun Säter
Den gemensamma lönenämnden startade den 1 april 2016 och 
ska svara för uppföljning och verkställighet avseende funktions-
området lön, pension och personalanknutna försäkringsfrågor. 
Ambitionsnivån skall vara samma lönesystem och samma löneru-
tiner i båda kommuner. För ingående kommuner gäller samma 
delar med lika ambitionsnivå i ett löne- och personaladministra-
tivt system.

Gemensam nämnd upphandlings-
samverkan
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan består 
av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner.

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reg-
lemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy och med 
stöd av UpphandlingsCenter, UhC, svara för alla upphandlingar 
med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad 
samt LOU:s, Lag om offentlig upphandling, tjänstekategori 24 
Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälso-
vård och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och 
idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, där medverkan från 
föreningslivet är aktuell. Ludvika kommun är värdkommun och 
verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 
ingår i dess organisation.

Språktolknämnden i Dalarna
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för 
Landstinget Dalarna och kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Smedjebacken, Säter, Orsa och Mora. Nämn-
den ansvarar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten 
regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. 
Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt 
arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisa-
tion.
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Kommunens styrmodell
Falu kommuns reviderade styrmodell antogs av kommunfull-
mäktige den 12 maj 2016. En styrmodell beskriver hur verksam-
heten leds och styrs, dvs hur det går till att besluta vad som 
ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den 
politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att 
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen 
och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en 
röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. 
Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir 
det enklare för chefer och medarbetare att fokusera på vad po-
litiken styr emot - det vill säga själva innehållet – kommunens 
vision och mål. 

 Utgångspunkter för styrningen
I styrmodellen beskrivs ett antal utgångspunkter som ska ge-
nomsyra alla delar i styrningen, från planering till genomförande 
och uppföljning, i hela organisationen. 

En av utgångspunkterna är styrningens tre dimensioner, 
som beskriver ett tankesätt som innebär att styrningen, för att 
lyckas, inte bara kan fokusera på exempelvis fördelning av resur-
ser. All verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling där varje 
generation ska ha samma chans att skapa sig ett bra liv. 

En annan viktig utgångspunkt för styrningen är våra gemen-
samma värderingar, Nyttan för Faluborna och Enkla att samar-
beta med, genomsyrar alla verksamheterna.

Styrningen ska också utgå från ett helhetsperspektiv som 
omfattar såväl nämnder som bolag. Andra utgångspunkter för 
styrningen är enkelhet och tydlig rollfördelning. 

Att använda uppföljning som grund för planering är en viktig 
utgångspunkt för att säkerställa att vi nyttjar erfarenheter 
av det som har hänt när vi planerar för framtiden. Genom ett 
samordnat arbete med uppföljning, analys och jämförelser, kan 
vi skapa en bättre helhetsbild av våra verksamheter och våra 
resultat.

Planeringsprocessen
Visionen Ett större Falun, de tre hållbarhetsprogrammen och 
översiktsplanen anger de långsiktiga ambitioner som fullmäk-
tige har angivit för faluborna och för det geografiska området 
Falu kommun. Planeringen för mandatperioden presenteras i 
den strategiska handlingsplanen som innehåller resultatmålen 
och prioriteringarna för perioden. Resultatmålen utgår från 
invånarna och uttrycker de resultat och den nytta för faluborna 
som kommunens verksamheter ska åstadkomma. För att mäta 
måluppfyllelsen ska det till varje resultatmål kopplas ett eller 
flera mätbara indikatorer. För varje mandatperiod har nämnderna 
möjlighet att fastställa verksamhetsmål som de vill uppnå för 
sina verksamheter samt ange hur dessa mål bidrar till uppfyl-
lelse av resultatmålen. 

Visionen och den strategiska handlingsplanen ligger till 
grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Därutö-
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ver behövs det planering även på kortare sikt, år för år. I juni 
fattar fullmäktige beslut om årsplan med budget för nästkom-
mande tre åren. Årsplan med budget innehåller nämndernas 
ramar och fastställda mål och prioriteringar. 

Utifrån årsplan med budget upprättar nämnderna sina 
verksamhetsplaner med detaljerad budget för kommande år. I 
verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, nämndens 
bidrag till den strategiska handlingsplanen och resursfördelning-

RESULTAT
Vad verksamheten leder till och 

vad invånarna får ut av den.
Även värden som skapas för 
invånare och samhället som 

helhet.

RESURSER
De medel som avsätts 
för verksamheten och 
som finns i form av 
till exempel personal, 
lokaler, material.  
Kan ofta mätas i 
kronor.

VERKSAMHET
Vad som görs och hur 

det görs. Organisering 
och kompetens har  
stor betydelse. Kan  

ofta mätas i  
volymer.

en inom nämndens verksamhetsområde. När nämnden fastställt 
sin plan, arbetar verksamheterna vidare med att upprätta sina 
aktivitetsplaner, som beskriver de aktiviter som planeras och 
som ska bidra till att målen uppfylls. I slutet av november kan 
kommunens årsplan med budget omprövas. En omprövning ska 
endast göras i undantagsfall.

Uppföljning
För att veta om det som planerats, har blivit genomfört, behö-
ver vi följa upp verksamheten både på lång och på kort sikt. 
Uppföljningen av våra mål och verksamheter är även en viktig 
del i den kommande planeringen. Uppföljningen med olika tids-
perspektiv har olika syften. Även när vi följer upp, är det viktigt 
att vi utgår från styrningens dimensioner. En viktig aspekt i 
uppföljningen är jämförelser av våra verksamheter jämfört med 
tidigare år och med andra kommuner. 

Under det löpande verksamhetsåret görs uppföljning i form 
av periodrapporter och delårsrapport. I periodrapporten redovi-
sas läge både för verksamheten och för ekonomin med förslag 
till åtgärder. Uppföljningen av ett enskilt år görs i kommunens 
årsredovisning. I årsredovisningen beskrivs utfallet av verksam-
heten både kvantitativt och kvalitativt. Årsredovisningen ska 
också ge förtroendevalda en uppföljning och analys av målupp-
fyllelsen i de olika verksamheterna.
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Omvärldsanalys och framtids-
bedömning
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar 
med att BNP växer med närmare tre procent under 2018. Den 
inhemsk efterfrågan på varor och tjänster förväntas försvagas 
under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något 
bättre vilket gynnar svensk export. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) räknar i sin prognos med att svensk BNP växer 
något långsammare 2019 är under 2018. Högkonjunkturen når 
då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 
försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte bedöms 
öka under 2018, sker det en snabb uppbromsning av skatteun-
derlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar 
uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande 
behoven av skola, vård och omsorg som befolkningsökningen för 
med sig.

Faluns befolkningsmängd ökar kontinuerligt. Folkmängden 
uppgick den 31 december 2017 till 58 340 personer. Detta är en 
ökning med 655 personer under 2017. Av ökningen beror 116 
personer på ett positivt födelsenetto och 539 personer på det 
positiva flyttnettot. Den ökande befolkningen innebär ökade 
behov av den kommunala servicen. 

Uppföljningen av resultatmålen visar på omfattande utveck-
lings- och förändringsarbete inom flertalet verksamhetsområ-
den. Även när det gäller investeringar är kommunen inne i en 
fas med stort renoveringsbehov och nybyggnation av verksam-
hetslokaler. Detta är nödvändigt för att tillgodose framtiden 
behov hos en ökande befolkning.

Årsredovisningen för 2017 visar på ett positivt resultat som 
överstiger det budgeterade. Det goda resultatet innebär även 
att kommunens soliditet förbättras och därmed den långsiktiga 
finansiella förmågan. Detta är viktigt för att kunna möta de 
ökade behoven. Även de kommunala bolagen visar på en stabil 
verksamhet med god ekonomi.

Arbetsmarknaden i Falun har dålig matchning mellan arbets-
kraftsreservens kompetens och arbetsgivarnas krav på kompe-
tens. Det kommer att krävas ett flertal insatser för att minska 
gapet mellan krav på kompetens och utbudet av den samma. 
Det finns ett stort behov arbetskraft på arbetsmarknaden framö-
ver. Den största anledningen är de tusentals arbetstagare som 
varje år lämnar arbetsmarknaden i Dalarna till följd av pensions-
avgångar. Utredningar visar att de som står utanför arbetsmark-
naden nu har mer komplexa behov av stöd.

En framtidsfråga för hela kommunen är att få personal att 
arbeta inom välfärdsyrken. Det pågår flera olika arbeten som 
syftar till hur kommunen ska attrahera, behålla och rekrytera 
personalen. Kompetensutveckling blir en nyckelfråga och vilka 
olika kompetenser som behövs och vilka yrkesgrupper kommer 
att finnas kvar i framtiden. Marknadsföringen av olika yrken 
måste bli bättre, för att öka attraktionen.

Redan idag syns att efterfrågan på personal inom flertal 
yrkesområden blir allt hårdare och dessutom är löneläget ofta 
betydligt högre hos de privata aktörerna än vad kommunen kan 
erbjuda. Detta försvårar möjligheterna att rekrytera kompetent 
personal. För att möta framtidens behov av personal kommer det 
att genomföras bland annat kompetenskartläggningar. Syftet 
med kartläggningen är att få ett underlag för att på sikt skapa 
en flexibel organisation som kan möta de utmaningar kommu-
nens verksamheter står inför. 

Utvecklingsarbeten visar även på att ökat samarbete mellan 
olika nämnders ansvarsområden är viktigt för att på bästa och 
effektivaste sätt tillgodose de framtida behoven. Detta är något 
som är nödvändigt eftersom de demografiska behoven bedöms 
öka snabbare än skatteunderlaget.
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Falu kommun jämfört med andra 
kommuner 

Nyckeltal

  Falun Genomsnitt
alla kommuner

2015 2016 2017 2017

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 81 89 81 86

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 30 45 35 51

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) - 78 88 81

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 17 17 14 21

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 28 28 28 28

Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 26 26 26 13

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 54 58 54 60

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
medelvärde

14 16 22 30

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde

44 76 47 57

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörj-
ningsstöd, medelvärde

12 14 8 16

Tillgänglighet

Nyckeltal

  Falun Genomsnitt
alla kommuner

2015 2016 2017 2017

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) - 86,3 - -

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 16 16 18 15

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,6 5,6 - -

Trygghet

Nyckeltal

  Falun Genomsnitt
alla kommuner

2015 2016 2017 2017

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 80 86 87 79

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 52 46 46 57

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 85,4 85,4 85,4 83,1

Delaktighet

Falu kommun deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
rikstäckande undersökning ”Kommunens Kvalitét i Korthet” 
(KKiK). I undersökningen 2017 deltog 258 av landets 290 kom-
muner. 

Undersökningen består av ca 40 nyckeltal som har till syfte 
att ge kommunens medborgare en övergripande lägesbild av den 
kommunala servicen och dess kvalitet och effektivitet i jämfö-
relse med andra kommuner. 

Tabellerna nedan visar Faluns resultat från den senaste KKiK 
mätningen 2017 jämfört med alla deltagande kommuner. 

Grön färg innebär att vi är bland de 25 procent bästa kom-
munerna, orange färg att vi är bland de 25 procent sämsta 
kommunerna och gul färg visar att vårt resultat ligger i mitten 
jämfört med andra kommuner. 

Bästa 25% Mittersta 50 % Sämsta 25%
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Nyckeltal

  Falun Genomsnitt
alla kommuner

2015 2016 2017 2017

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 134 361 139 632 - -

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, 
andel (%)

82,7 83,6 81,1 75,9

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 
och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)

65 71 65 69

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 86,6 89,7 86,3 83,7

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) - 78,1 - -

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 332 320 373 440

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 77,3 77,6 79,8 71,7

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 106 341 110 316 - -

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 71 67 74 69

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 713 747 781 339 - -

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 83 85 82 83

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 67 85 70 64

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 279 297 255 209 - -

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 94 95 94 92

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 96 92 92 81

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 78 55 82 78

Effektivitet

Nyckeltal

  Falun Genomsnitt
alla kommuner

2015 2016 2017 2017

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 80,9 81,5 - -

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. 5,1 5,1 - -

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 5,7 6,8 6,9 5,2

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI - 72 - -

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 10,9 11,1 - -

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 53 56 - -

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 34,2 31,9 32,8 34,4

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första månader enligt KKiK, andel (%) 24 24 23 28

Samhällsutvecklare
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Måluppfyllelse
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Kommunens vision  
– Ett större Falun
Falu kommun har sedan 2013 en antagen vision som ska vara 
en ledstjärna för kommunens verksamhet och influera andra 
samhällsaktörer.

Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolk-
ning har växt de senaste 45 åren och att Falun har en ambition 
och beredskap för att fortsätta växa.

Ett större Falun har ett brett och varierat utbud av boende-
miljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. 
Det finns något för alla med utrymme för olika subkulturer och 
det är nära till allt.

Ett större Falun ser inte kommungränser som hinder för var 
man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd 
och stad och med närliggande kommuner skapar än fler möjlig-
heter än var och en för sig.

Ett större Falun vågar också tro på en fortsatt positiv utveck-
ling och har modet att ta beslut som  stödjer utvecklingen för 
att bli ”Ett större Falun”.

Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i 
eller i närheten av Falun, vilket i sin tur kan locka fler att flytta 
hit.

Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social 
hållbarhet. Det är en förutsättning och framgångsfaktor för 
långsiktig tillväxt.

Perspektiv på visionen
För att nå visionen krävs ett långsiktigt arbete med samverkan 
mellan och inom flera  verksamhetsområden. Det kräver bland 
annat att följande perspektiv tillgodoses:

• Trygghet och välfärd

• Näringsliv och arbetsmarknad

• Hållbar utveckling

• Plats för alla

• Samhällsplanering och infrastruktur

• En del av resten av världen

UPPFÖLJNING KOMMUNENS RESULTATMÅL
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Trygghet och välfärd
Människors möjligheter och upplevelse av att vara delaktiga 
i samhället och kunna påverka sin livssituation är viktiga för 
hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där med-
mänskligt bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. 
Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell lägg-
ning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig 
behövda, värde-fulla och accepterade. Att minska skillnader och 
skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska 
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en 
jämlik, god och trygg uppväxt. Barn och unga i Falun ges möjlig-
het att utifrån sina förutsättningar nå goda studie-resultat. Falun 
har väl utbyggd välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, 
hälsa, utbildning och egen försörjning. Kommunen samverkar med 
andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. 
Tidiga insatser och förebyggande arbete görs så att barn och 
unga i Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun möter 
utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer 
som behöver omvårdnad, omsorg och hälso- och sjukvård. Med-
mänsklighet och respekt ska prägla de insatser som görs.

Väsentliga händelser
God och trygg vård och omsorg
Under året har arbete pågått med Omvårdnadsnämndens kvali-
tetsplan 2016 - 2030, med delaktighet från alla arbetsplatser 
inom förvaltningen. Detta görs för att ta fram en strategisk 
plan som ska ge nämnden stöd för att prioritera insatser, så att 
Falubon får den vård- och omsorg man har behov av. Planen ska 
vara klar våren 2018. 

Årets tema inom omvårdnadsnämnden har varit rehabilite-
rande förhållningssätt, där utbildningsinsatser och föreläsningar 
har genomförts. Vidare har ett antal kvalitetsgranskningar, 
revisioner och uppföljningar genomförts avseende nämndens 
värdighetsgarantier. Både arbetsmiljöverket, kommunens reviso-
rer och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört 
granskningar på olika enheter och resultaten bidrar till ständiga 
förbättringar. En justering av priserna för hemtjänsten har skett 

för att ge en bättre styrning och ökat inflytande och för att 
förenkla administrationen för enheterna. Detta ska utvärderas 
under våren 2018.

Utifrån kommunens vision att vara enkla att samarbeta med 
och vara till nytta för kommuninvånarna är målsättningen för 
de flesta verksamheterna för vuxna att i första hand erbjuda 
stöd och behandling genom de egna resurserna på hemmap-
lan. I vissa fall är detta dock inte möjligt, exempelvis när 
det förekommer komplex och sammansatt problematik inom 
missbruksområdet samt medicinska skäl. Stöd- och öppenvårds-
insatser förutsätter någon form av ordnat boende vilket har 
varit en svårighet för många på grund av den bostadsbrist som 
råder i Falun. Socialnämnden beslutade under året om handlägg-
ningsriktlinjer på missbruks- och beroendeområdet respektive 
psykiatriområdet. Vuxna personer från 18 år erbjuds genom 
missbruksenheten vid behov stöd och behandling vid rådgiv-
ningsverksamheten Viva/ Ruva. För att kunna erbjuda fler vuxna 
med missbruk eller beroende insatser genom egen öppenvård på 
hemmaplan kommer en förstärkning av stödboende för kvinnor 
att ske från och med 2018. HVB placeringar jml SoL (Social-
tjänstlagen) samt jml LVM (La-gen om vård av missbruk i vissa 
fall) har minskat avseende vårddygn. Upphandling av HVB blev 
slutförd under slutet av året.

Genom uppföljning av insatser inom missbruksområdet, UIV 
(uppföljning av insatser för vuxna) får verksamheten kunskap 
om hur de insatser som ges fungerar och vilket resultat de 
bedöms bidra till. UIV bidrar också till kunskap om hur väl olika 
HVB fungerar för olika målgrupper. Bedömningen utifrån UIV är 
att de insatser som klinterna fått under året i huvudsak fungerat 
bra och att personernas upplevelse varit att de blivit hjälpta.

Den största insatsen enligt LSS är daglig verksamhet som 
står för 30 procent av insatserna. Daglig verksamhet och vuxen-
boende har länge varit de två största insatstyperna inom LSS. 
De är båda om-fattande insatser som riktar sig till vuxna perso-
ner och pågår under en stor del av personens liv. An-sökningar 
och nya beslut om plats i daglig verksamhet i Falu kommun 
tenderar att öka. En ökad inströmning av ansökningar medför 
ökat behov av platser. Tidigare prognos var 15 nya beslut per år 
vilket nu mer pekar mot 20 nya beslut per år.

Goda förutsättningar för barn och unga
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga1 , hos barn i ål-
dern 10-17 år har den ökat med över 100 procent på tio år. För 
unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Omkring 
10 procent av flickor, pojkar och unga män i riket har någon 
form av psykisk ohälsa. Motsvarande siffra för unga kvinnor i 
riket är 15 procent. I Falun är motsvarande siffra för unga män 
18-24 år 11 procent och för unga kvinnor 17 procent. Ökningen 
av den psykiska ohälsan kan vara en av orsakerna till att oros-
anmälningarna om barn som far illa ökar markant i Falun.

De diagnoser som främst bidrar till ökningen är depressioner 
och olika ångestsyndrom. Diagnoser som tyder på skadligt bruk 
och beroende av olika substanser ökar också, särskilt bland 
unga män. Psykisk ohälsa kommer sannolikt att fortsätta öka 
åtminstone en tid framöver, eftersom studien visar att nya sjuk-
domsfall blir långvariga och kumuleras över tid som befintliga 

 1Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016
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fall. Samtidigt uppstår också svårigheter att exempelvis fullfölja 
utbildning, med följd att gruppen med psykisk ohälsa i större 
utsträckning har lägre utbildning än övriga barn och unga 
vuxna.

Ett kommunövergripande projekt är samarbetsmodellen 
Tillsammans för varje barn (f.d. ”Skottlandsmodellen”) som 
inspirerats från Skottland. Modellen innebär bland annat ett 
utökat samarbete mellan skola, socialtjänst och andra myndig-
heter, till exempel landstinget. Mycket av arbetet handlar om 
att stärka det stöd som kan sättas in i den miljö där barn och 
unga främst befinner sig och där utgångspunkten är barnhälso-
vården, förskola och skola. På lång sikt bör det kunna bidra till 
att levnadsvillkoren för barn och unga i Falun höjs samtidigt 
som färre, proportionerligt sett, bör få behov av specialise-
rade insatser. Falu kommun uppmärksammas redan kring detta 
arbete. Tidiga insatser leder ofta till stora samhällsekonomiska 
vinster samtidigt som insatserna ofta blir bättre och inte medför 
lika stora ingrepp i individernas integritet. Antalet barn och 
unga i behov av insatser av svårare karaktär förväntas på detta 
sätt att minska.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Ökad 
måluppfyllelse innebär att alla barn ska vistas i förskolor med 
hög kvalitet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn som deltar och stimulera barns utveckling och lärande 
samt erbjuda en trygg omsorg. Genom centrala satsningar, 
tillgång till studiedagar och lokala fortbildningar har barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetat för ökad måluppfyllelse i för-
skolan. Tack vare att personaltätheten i Faluns kommunala för-
skola har förbättrats något så har tid för diskussion och analys 
skapats vilket har lett till en liten förbättring av måluppfyllelsen 
gällande likvärdigheten mellan förskolor.

Grundskolan har under 2017 arbetat med tre större långsik-
tiga processmål för att i förlängningen påverka varje enskild 
elevs förutsättning att nå sitt bästa jag, nämligen; lust att lära, 
digitalisering och förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Undervisningen ska i ännu högre grad upplevas som stimu-
lerande och motiverande för eleverna och utifrån bland annat 
elevenkätresultaten finns detta behov särskilt i de högre års-
kurserna. Vikten av variation, engagemang, arbetsområden som 
upplevs relevanta och elevers delaktighet hanteras i rektors-
gruppen och i lärargrupper. Undervisningen ska uppfattas som 
relevant både för samtid och för framtid för eleverna. Elever ska 
erbjudas en tidsenlig undervisning som en del av dagens sam-
hälle. Det är prioriterat att eleverna ska få tillgång till digitala 
verktyg där dessa ger ett mervärde, med tanke på hur samhället 
ser ut i övrigt och med tanke på vilka värdefulla arbetsredskap 
som finns att tillgå med digitala verktyg. En stor och medve-
ten satsning på kompetenshöjande insatser med koppling till 
utökning av digitala enheter och tillgång till infrastruktur som 
stödjer digitalt arbetssätt har gjorts.

Gymnasieskolan har under 2017 haft fortsatt fokus på elevers 
lärande, minskad elevfrånvaro, stärkandet av elevhälsoteam och 
samverkan inom/mellan myndigheter och yrkesgrupper.

Antalet ärenden där barn och unga misstänkts vara utsatta 
för våld eller bevittnat våld ökar, och det är en samhällsutveck-
ling som troligen kommer att fortsätta de närmaste åren. Det 
har även blivit allt svårare att hitta lämpliga placeringar för 
barn som har komplicerad psykosocial problematik och effekten 
av det ger dröjsmål av insatser och ökade kostnader. För att 
effektivisera placeringarna har en kvalitetsutvecklare anställts 
för att utveckla arbetet mot institutioner för att främja kvalitén 
på insatserna för barn och unga. Detta handlar både om hur 
tydligare krav kan ställas på utförarna samt hur kvalitén kan 
utvecklas genom exempelvis uppföljning för att få ett tydligare 
arbete kring mål och resultat med placeringarna.

Ytterligare en familjecentral har startat under året. Verksam-
heten förväntas leda till ökad tillgänglighet, speciellt genom 
den strategiska placeringen i ett område där det bor många 
barnfamiljer. För ungdomar som har problem med droger erbjuds 
Dialogens verksamhet. Dialogen har förstärkt arbetet med 
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missbruksbehandling riktat mot ungdomar och socialförvalt-
ningen kommer att fortsätta föra fram till polismyndigheten hur 
betydelsefullt det är med ungdomspoliser för en fortsatt god 
samverkan. Socialnämnden bidrar till brottsförebyggande arbete 
genom aktivt deltagande i BRÅ. 

Kulturskolans möjligheter att nå alla elever i kommunen har 
tidigare varit begränsad eftersom verksamheten varit placerad 
utanför centrala Falun i lokaler som inte varit ändamålsenliga. 
Nu när etapp 1 av ombyggnationen av Kulturhus tio14 är klar 
har kulturskolan kunnat flytta in i nyrenoverade och anpas-
sade lokaler i centrala Falun, vilket ger goda förutsättningar att 
bedriva mer verksamhet och till högre kvalitet. De nya lokalerna 
möjliggör också undervisning i större grupper.

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden ska det under åren 
2017-2019 genomföras ett pilotprojekt på fritidsgården i Envi-
ken, där  bland annat verksamhet för 10-12 åringar ska inklude-
ras. Två eftermiddagar i veckan bedrivs verksamheten för 10-12 
åringar av fritidsgårdens ordinarie personal och ytterligare en 
eftermiddag i veckan bedrivs i samverkan med PRO Enviken.

Brottsförebyggande arbete
Kommunen är drivande i det brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbetet, samt i arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Kommunen arbetar särskilt med sociala risker som att motverka 
gängkriminalitet, minska ungdomars alkohol- och narkotikaan-
vändande då man ser en ökad användning av narkotika bland 
unga. Man ser även en ökning av vissa typer av brott som t ex 
sexualbrott och bostadsinbrott, våld och hot som även riktats 
mot folkvalda vilket är ett hot mot demokratin. Förebyggande 
och proaktivt arbete såsom grannsamverkan, trygghetsvandring-
ar och systematiskt brandskyddsarbete pågår enligt plan.

Det förebyggande arbetet har breddats och intensifierats 
genom starten av det 3 åriga projektet med särskilda ungdoms-
stödjare. Projektet pågår under perioden 2017-2020, för att 
därefter utvärderas om den ska införas i ordinarie verksamhet. 

Syftet är att nå unga som är i riskzonen för missbruk, krimi-
nalitet, våldsbejakande extremism och/eller annan form av 
utanförskap som t ex långtidsarbetslöshet.

Delaktighet
Val- och demokratinämnden har under året tagit fram Falu dia-
logguide, som ska användas som ett stöd vid medborgardialog. 
Vidare har besök skett hos nämnder och på förvaltningar för att 
informera om demokratiarbete och identifiera samarbetsområ-
den. Under våren genomfördes politikerveckor på stadsbiblio-
teket där fullmäktiges samtliga partier tilldelades en vecka var 
för att synas och träffa väljare. Under hösten har Falu demokra-
tivecka med särskilt tema och med inbjudna talare från Sverige 
och utomlands genomförts. 

Under våren genomfördes medborgardialog i samband med 
förberedelserna för ny simhall på Lugnet. Dialogen skedde i form 
av möten med fokusgrupper.

I slutet av året påbörjades en planering för projekt Elevers 
Delaktighet och Inflytande med fokus på Skolgårdar, arbetsnamn 
EDIS. I projektet involveras elever, pedagoger, tjänstepersoner 
och politiker för att mötas i en medborgardialog i form av ett 
rådslag med lika många ungdomar som vuxna. Eleverna får arbe-
ta ämnesövergripande med verkliga samhällsfrågor och erhåller 
kommunkunskap. På rådslaget tas de mest hållbara och möjliga 
förslagen från eleverna fram. Projektet väntas bli en mo-dell i 
Falu kommun för hur elever kan vara delaktiga och ha inflytande 
i olika typer av samhällsfrågor. Erfarenhetsutbyte görs med Hög-
skolan Dalarna, Världsnaturfonden, Umeå och Gävle kommun, 
2047 Science center (f.d. Framtidsmuseet), Region Dalarna och 
Movium Uppsala universitet.
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Resultatmål
I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa
Väl fungerande insatser av trygg och god omsorg finns tillgängliga 
för alla människor som är i behov av stöd i livets alla skeden. Den 
enskilde omsorgstagaren upplever inflytande över sin vardag och 
trygghet. Verksamheterna präglas av medmänsklighet, respekt 
och medbestämmande. Tidiga insatser sätts in för att förebygga, 
upptäcka och behandla tecken på ohälsa, såsom sviktande fysisk 
förmåga, psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Insatser och 
metoder utvecklas för att minska sjukfrånvaron i kommunorgani-
sationen, med extra fokus på kvinnors sjukfrånvaro.

Kommentar till resultatmålet
Många av insatserna inom omvårdnadsnämnden som genom-
förts har syftat till att öka upplevelsen och delaktigheten för 
kunderna. Två nya tjänster har tillskapats, anhörigkurator som 
anställts därför att behovet av stöd till anhöriga har förändrats 
och socialtjänstlagen har ett skallkrav att kommunen ska stödja 
anhöriga. Det fallförebyggande arbetet har fått en ökad fokus 
genom en särskild funktion som arbetar med fallförebyggande 
aktiviteter riktade mot främst äldre. 

Ett viktigt mål är att öka kontinuiteten för kunderna inom 
hemtjänsten. Under hösten har man minskat personalgrup-
perna, för att medarbetarna ska ges större möjligheter att styra 
planering, för att öka kontinuiteten hos kunderna men också för 
att förbättra arbetsmiljön genom att personalen får färre kunder 
att ha kunskap om. Ytterligare aktiviteter behöver göras för att 
öka kontinuiteten.

För att möta det ökade behovet av platser inom daglig verk-
samhet har delar av Händelseriket, där deltagarna i olika upp-
levelsebaserade rum kan få intryck genom t ex syn, hörsel och 
beröring, omvandlats till en daglig verksamhet enligt LSS. Detta 
har inneburit att man kunde verkställa en hel del beslut om 
daglig verksamhet. Vidare har det under lång tid saknats aktivi-
teter att erbjuda brukare med bland annat Aspergers syndrom. 

Data- och mediearbete i olika former har länge efterfrågats. Ett 
samarbete mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsför-
valtningen har startats under hösten 2017 och avser inskanning 
av olika typer av bildmaterial som finns på Stadsbiblioteket. Om 
det visar sig att aktiviteten fungerar bra, betyder det att det 
kan skapas en verksamhet med mera avancerade arbetsuppgifter 
för personer med högre funktionsnivå.

LSS sektionen möter alltfler brukare inom neuropsykiatriom-
rådet. Kompetensen hos medarbetarna behöver ökas inom detta 
område och under året har utbildning genomförts i lågeffektivt 
bemötande och i att hantera utmanande beteenden.

Socialnämnden har ansvar för att stödja och hjälpa brottsof-
fer. Barn behöver stödjas i att våga anmäla brott och här har 
socialförvaltningens stödcentrum för unga brottsoffer en viktig 
roll i att erbjuda stöd och hjälp till utsatta barn. Andra viktiga 
bidrag för att förebygga brott och stödja brottsoffer är medling 
och insatserna i området våld i nära relation.

För ansvarsområdet våld i nära relation är samverkan mellan 
olika aktörer viktigt. Ett gemensamt samverkansavtal har utar-
betats under året mellan de olika aktörerna. Handlingsplanen 
har följts upp och kommer att revideras. En informationssats-
ning till kommuninvånarna inleddes om våld i nära relationer. 
Genom en utbildningssatsning under året har personalen inom 
verksamheten nu kunskap om metoden ATV (alternativ till våld) 
för personer som utövar våld.

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottförebyggande 
arbete
Kommunen är drivande i det brottsförebyggande arbetet. Kom-
munen arbetar särskilt med sociala risker som att motverka 
gängkriminalitet, och att minska ungdomars alkohol- och 
narkotikaanvändande. Grannsamverkan bidrar till att skapa 
trygghet och minska antalet brott. Föreningslivet uppmanas att 
arbeta med integration och inkluderande verksamheter. Allmänna 
ordningsproblem som till exempel skadegörelse, nedskräpning, 
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störande ungdomsgäng och trafikproblem har visat sig hänga 
nära samman med upplevelsen av otrygghet. Därför arbetar Falu 
kommun för att minska allmänna ordningsproblem och skadegö-
relse. Förebyggande arbete bland unga är speciellt viktigt. Olovlig 
frånvaro, skolk, är en tydlig indikator på ett begynnande asocialt 
beteende. En annan är bruk av alkohol, narkotika, dopning och 
tobak. Kommunen arbetar därför med aktivt för att förebygga 
bruk och missbruk.

Kommentar till resultatmålet
Förebyggande och proaktivt arbete såsom grannsamverkan, 
trygghetsvandringar och systematiskt brandskyddsarbete pågår 
enligt plan. Samverkan med andra aktörer är många gånger 
avgörande för att rätt resurser prioriteras på rätt ställe. Flera 
viktiga nätverk jobbar förbyggande för att minska kriminalitet, 
tobaks-, alkohol- och drogmissbruk hos barn och unga, t.ex. 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Ungdomsfrågor i samverkan 
och Blåljusdagarna. 

Ett nytt koncept har testats för det drogfria skolavslutnings-
arrangemang för högstadieelever som Falu kommun tidigare år 
har genomfört på Leksand Sommarland tillsammans med andra 
kommuner. I år genomfördes det i stället på Slättaanläggningen 
i samverkan med andra aktörer.

I början av 2017 kunde barn- och utbildningsförvaltningen 
konstatera att uppföljningen av frågor kopplade till ett socialt 
och brottsförebyggande arbete behövde systematiseras och att 
flera rutiner behövde utvecklas. Ett stort utvecklingsarbete inom 
detta område har skett och såväl uppföljning som rutiner har 
förbättrats. Utifrån detta synsätt har målen nåtts. Däremot är 
det svårt att se om resultaten för eleverna blivit bättre. Detta 
beror på att resultatet detta år inte går att jämföra med tidigare 
år. Det är rimligt att anta att resultaten förbättrats eftersom en 
bra rutin och en bättre uppföljning ger bättre förutsättningar 
att sätta in tidiga insatser.

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete
Barn och unga ett prioriterat område för Falu kommuns verksam-
het och resurstilldelning. Alla barn- och elever erbjuds möjligheter 
att utifrån sina förutsättningar och behov uppnå de mål som är 
satta för förskolans och skolans verksamheter. Kommunen verkar 
tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala 
bolagen för att fler barn och ungdomar ska kunna delta i me-
ningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och ges kontaktytor med 
arbetslivet. Gymnasieskolan är en magnet för ungdomar i och 
utanför Falun, och erbjuder utbildningar med nationellt intag. 
Förskole- och skolverksamhet bedrivs av en variation av huvud-
män. Goda relationer finns mellan olika huvudmän för att ta ett 
gemensamt ansvar för våra barn och ungdomar. Barn- och ungas 
psykosociala hälsa följs uppmärksamt för att göra det möjligt att 
i tid sätta in insatser för förbättrad hälsa och livskvalitet. Tidiga 
insatser görs i förskola och skola utifrån barns och elevers behov 
av stöd.

Kommentar till resultatmålet 
Under året har flera satsningar pågått för att förstärka barn 
och ungas livsvillkor. Förutom projektet Tillsammans för alla 
barn (tidigare ”Skottlandsmodellen”), pågår satsningar med 
konsultationsteam, förstärkningar av antalet kuratorer och 
projektet Kockduellen som ett samarbete mellan gymnasiesko-
lan och lokala näringslivet. Där konsultationsteamet har varit 

igång upplever samtliga aktörer att arbetet förbättrats och att 
fler elever fått en bättre hjälp. Efter satsningen ”Kockduel-
len” har fler elever valt Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
och arbetsmetoden ska prövas på fler yrkesprogram. Vidare har 
arbetet kring gemensamma frågor med de fristående aktörerna 
har utökats.

De berörda aktörerna ser det prioriterat att arbetet fortsät-
ter även kommande åren. Resultaten för eleverna är för låga 
både vad gäller kunskapsresultat och den upplevda hälsan. Färre 
elever klarar behörighet till gymnasieskolan 2017 än 2016 och 
skillnaden mellan könen är för stor. Samtidigt ligger Falu kom-
muns verksamhet bra till i indikatorer som resultaten i förskolan 
och elevernas känsla av trygghet i skolan samt betygsresultat i 
gymnasiet. Faluns elever presterar också bättre resultatmässigt i 
jämförelse med riket som helhet.

Att eleven ska uppnå behörighet till nationellt program på 
gymnasiet efter årskurs nio är ett av grundskolans viktigaste 
mål, och något som i hög grad påverkar framtiden för varje 
elev. Sett ur ett samhällsperspektiv är en gymnasieexamen idag 
nästintill en förutsättning för att komma i arbete och därmed 
en viktig faktor för att förebygga utanförskap. Den nationella 
trenden med lägre andel elever med gymnasiebehörighet syns 
även i Falun. Trots att Falun i jämförelse med riket och liknande 
kommuner har mindre resurser kopplade till undervisningen 
(kolada.se) är gymnasiebehörigheten i Faluns grundskola högre 
än snittet för riket, vilket återigen visar på kompetensen i 
Faluns lärarkår. Ändå saknade nästan var femte elev som slutade 
årskurs nio i Falun våren 2017 behörighet till ett nationellt 
program på gymnasiet. Orsakerna till de kontinuerligt försäm-
rade resultaten är svåra att fånga och någon enskild förklaring 
har inte hittats. Långsiktiga utvecklingsprojekt tar tid och det 
är troligt att effekten av de långsiktiga projekt och arbetsinrikt-
ningar som nu har startats upp syns först efter flera år.

Fokus har satts på elevers lärande genom att utveckla goda 
didaktiska lärmiljöer där utvecklande av rutiner och struktur i 
kombination med flexibilitet är viktigt i syfte att skapa trygghet 
för eleverna. Utbildning av personal har genomförts rörande 
förhållningssätt och bemötande. 

Skolformerna har under 2017 succesivt fått förbättrad till-
gång till statistik på både elev- och gruppnivå för att möjliggö-
ra analys och utvärdering av insatser. Förbättrad och förenklad 
systematik för uppföljning av studieresultat förväntas bidra till 
ökad möjlighet till tidiga insatser och ökad måluppfyllelse inom 
några år. 

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett främjande perspektiv 
i syfte att förebygga ohälsa. Ungdomarna styr i allt större ut-
sträckning över verksamheten utifrån sina önskemål och behov 
och fritidsledarna arbetar utifrån ett mer coachande förhåll-
ningssätt där de inspirerar och på olika sätt stödjer aktiviteter 
som bygger upp ungas engagemang, delaktighet och inflytande.

Arbetet med att tydligare fokusera på barn och unga som 
idag inte är fysiskt aktiva har fortgått under hela året. Den 
huvudsakliga aktiviteten har varit att i samverkan med Dalarnas 
Idrottsförbund och kommunens förvaltningar verka för att starta 
upp skolidrottsföreningar på skolorna. Ungdomscoacherna arbe-
tar uppsökande och erbjuder aktiviteter till unga Falubor i hela 
kommunen. Vid den pop-up-verksamhet som under sommaren 
bedrevs med bussen ”Söderhavet” på olika orter i kommunen var 
många unga själva delaktiga i utformningen av aktiviteterna.
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Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och 
egen försörjning
Rätten till ett självständigt liv så långt möjligt, egen försörjning 
och trygghet är grundläggande för individens välbefinnande i 
livets olika skeden. Förhållningssättet ska prägla kommunens alla 
verksamheter. Försörjningsstöd används som ett mellansteg på 
vägen ekonomiskt oberoende. Under perioder av försörjningsstöd 
hjälper kommunen aktivt till i kontakter med arbetsmarknad, 
företag, organisationer mm. Vi stödjer människors strävan att nå 
självförsörjning och arbetar aktivt för att minska risken för männ-
iskor att hamna i passivitet. De arbetslösa vuxna som saknar 
fullständig gymnasieutbildning erbjuds Komvux för att närma sig 
arbetsmarknadens krav på utbildningsnivå. Falu kommun arbetar 
för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdo-
men minskar.

Kommentar till resultatmålet
Arbetsmarknadsläget i Falun är gynnsamt och kostnaden för 
försörjningsstöd har fortsatt att sjunka under de senaste två 
åren. Även antalet biståndshushåll har minskat under året. I 
jämförelse med kommunerna i länet är Falun en av få kommuner 
som haft en positiv trend när det gäller kostnaden för ekono-
miskt bistånd. Inom området har utvecklingsarbetet fortsatt i 
samverkan inom ESF-projektet Framgången samt med arbetsför-

medlingen. Målet är att utveckla och utöka effektiva arbets-
marknadsåtgärder utifrån målgruppens och arbetsmarknadens 
behov. Vidare ska Framgången bidra till att fler arbetssökande 
som står långt i från arbetsmarknaden kommer i arbete och 
att därigenom utanförskapet minskar. Antalet biståndshushåll 
har sjunkit med ca 100 hushåll under 2017, vilket lett till en 
kostnadssänkning med ca sex miljoner kronor. Den sjunkande 
trenden när det gäller antal hushåll och kostnader förväntas 
fortsätta allt eftersom projektet utvecklas. Från och med janu-
ari 2018 kommer den nya Vuxenslussen ta emot 25 deltagare 
per månad från försörjningsenheterna. Ett annat exempel är att 
ta hjälp av näringslivskontoret för att fler av biståndstagarna 
ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

”Omvänd” kompetensmässa har arrangerats i samarbete med 
arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna. Kompetensmässa 
arrangeras två gånger per år och tanken är att skapa en mötes-
plats mellan arbetsgivare och arbetssökande i Falu kommun. 
Kompetensmässan har arrangerats tre gånger hittills och har 
lett till flera praktikplatser och arbeten. Kompetensmässan har 
också utökats så att den vänder sig till alla arbetssökande i 
Falun och inte endast nyanlända. Vid senaste kompetensmässan 
deltog ca 20 arbetsgivare och ca 100 deltagare.



20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse

Hållbar

Tr
yg

gh
et

utveckling

oc
h 

vä
lfä

rd

planering och

Sam
hälls-

resten av världen
En del av

Näringsliv och

arbetsm
arknad

fö
r a

llaPl
at

s

infrastruktur

Näringsliv och arbetsmarknad
Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra 
relationer och täta kontakter är en viktig ledstjärna. Ett växande 
näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden 
och ger en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och 
bemötande till företag, entreprenörer och organisationer är av 
hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samar-
beta med. Jord- och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommu-
nens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom samverkan med 
näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service 
och nya bostäder. Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunk-
tion för kompetensförsörjning, idéer och omvärldsanalys.

Väsentliga händelser
Näringslivsarbete
Falu kommun kom på plats 180 i Svensk Näringslivs ranking. 
Det är avancering med 32 platser och bästa resultatet sedan 
2012. Exempel på aktiviteter som kommunen har genomfört 
mot kommunens företag är företagsbesök, företagsfrukostar och 
företagarveckan. 

Företagarveckan slog nytt deltagarrekord med ca 1600 
deltagare och temat ”hållbart Företagande” lockade många 
samarbetspartners. En nyhet under veckan var Stjärnlunchen 
som arrangerades på Falu Kommuns initiativ tillsammans med 
företagarnätverket Dalarna Business och 13 av 15 närings-
livskontor i Dalarna. Träffen blev en succé och lockade ca 350 
nöjda deltagare.

Falupodden har blivit en allt mer angelägen kommunika-
tionskanal och varannan vecka handlar programmen om kom-
munens företagare. De mest populära programmen avlyssnas av 
ett par tusen personer.

Kommunen jobbar med att förvalta och utveckla både Världs-
arvet, unika kulturmiljöer och fritidsområden såsom Lugnet. 
Många av dessa miljöer bildar infrastrukturen för turistnäringen 
i vår kommun. Entreprenörer inom idrottsturism bedriver 
etablerade verksamheter på Lugnetområdet tack vare den unika 
miljön. Arbete pågår för att utveckla miljön för träningsläger 

och skapa säljbara produkter som innefattar träning, boende 
och tester tillsammans med privata företag, föreningsliv och 
Högskolan Dalarna.

Föreningslivet och privata företag har under året genomfört 
lyckade arrangemang inom längdskidåkning, extremsport, häst-
hoppning och cykling på Lugnetanläggningarna.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Att i tidig ålder komma i kontakt med näringsliv och ar-
betsmarknad bedöms vara viktigt både för att komma in på 
arbetsmarknaden och för att skapa studiemotivation i skolan. 
I grundskolan gör de allra flesta elever prao och på gymnasiet 
ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, på yrkesprogrammen.

Många elever går direkt från gymnasiet till arbete, framför 
allt ifrån gymnasiets yrkesprogram. Gymnasieskolans samar-
bete med lokala aktörer i olika branscher är väsentligt både för 
elevers möjlighet att komma ut i arbetslivet och för arbetsgi-
vares möjlighet att finna kompentent blivande personal med 
relevant utbildning och aktuella kunskaper. Gymnasieskolorna 
har under året arbetat nära och tillsammans med det lokala 
och regionala näringslivet inom ett flertal av yrkesprogrammen 
och både Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Bygg-och 
anläggningsprogrammet kan lyftas fram lite extra; 

Inom Restaurang- och livsmedelprogrammet har personal 
från både gymnasieprogram och bransch arbetat med informa-
tion och aktiva åtgärder, bland annat mässor och projektet 
Kockduellen, något som resulterade i ökat antal sökande till pro-
grammet. Arbetet gav elever yrkesinspiration och ökad kunskap 
om vad arbetsgivare i branschen efterfrågar och aktörer i Faluns 
restaurangbransch fick ökad kännedom om Falu grundskola och 
gymnasium. Arbetet med Kockduellen resulterade också i ARLA:s 
nationella utmärkelse Guldkon. Flera andra kommuner har tagit 
efter konceptet och tankar finns om att överföra det till fler 
branscher.

Inom Bygg- och anläggningsprogrammet startades under 
2017 ett nära samarbete mellan skola och bransch i ett led att 
utveckla utbildningen för eleverna med fokus på energieffektivt 
byggande. Bygg- och anläggningsprogrammet på Lugnetgymna-
siet deltar aktivt i uppförandet av en energieffektiv villa i Falun 
tillsammans med Högskolan Dalarna och Länsförsäkringar.

Flera förvaltningar har tagit emot studenter från grundsko-
lan, gymnasieskolan och högskolan som genomfört sin praktik i 
kommunens verksamhet. Detta med syftet att bidra till arbets-
livserfarenhet samt att detta är ett bra sätt att visa på kommu-
nens olika yrken. 

Arbetsmarknadsåtgärder
För att korta vägarna till studier och arbete samt för att minska 
risken för inaktivitet är arbetet med skolval inom yrkesutbild-
ningarna ett nödvändigt arbetssätt och har bidragit till att 
samtliga behöriga till vuxenstudier har fått möjligheten att 
studera. 

Världsarvets arbetslag har initierat samverkan med ”Projekt 
framgången” där det bereds plats för personer med försörjnings-
stöd. I samverkan med arbetsmarknads-, integrations- och kom-
petensförvaltningens coachingteam har en framtida möjlighet 
till ungdomsjobb inom Världsarvet skapats. Projektet ligger helt 
rätt i linje och tid för att arbeta fram metoder och insatser för 
samverkan, så att färre hamnar mellan stolar och i inaktivitet. 
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Arbetssättet har utvecklats och kommer att implementeras i 
Vuxenslussen.

Avtalstrohet och upphandling
Utifrån den stora mediegranskning som genomfördes under 
hösten 2017 har förtroendet för Falu kommun som upphand-
lande myndighet fått sig en törn, vilket organisationen kommer 
att behöva jobba med under 2018. Mycket arbete har redan 
genomförts för att förbättra detta men ytterligare åtgärder är 
nödvändigt. 

En arbetsmodell för uppföljning av avtalstrohet har tagits 
fram i samarbete med Upphandlingscenter. Under 2017 har 
arbetet med att ta fram ett gemensamt system för avtalshante-
ring påbörjats. Arbetet har påverkats av den nya dataskyddsför-
ordningen GDPR samt hur sekretessbelagda avtal ska hanteras. 
Eftersom ett gemensamt system för avtalshantering ännu inte är 
i drift har avtalsuppföljningen under året mest varit i formen av 
stickprovskontroller.

Resultatmål
Falu kommun präglas av förståelse för företagarens 
villkor
Bra relationer och täta kontakter med näringslivet sätts i förgrun-
den för näringslivsarbetet. Bemötande och servicenivåer inom 
kommunen följs upp med nyckeltal som visar hur snabbt ärenden 
hanteras och hur processer fungerar.

Kommentar till resultatmålet:
Utvecklingsarbete pågår avseende bättre information till 
näringsidkare och ökad tillgänglighet. Detta sker parallellt och 
tillsammans med ett införande av Falu kommuns kontaktcenter. 
Utbildning för serveringspersonal har genomförts under året. 
Tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel fortskrider 
enligt tillsynsplanen.

Under 2017 har en kontinuerlig dialog förts med alla de en-
skilda utförare som finns inom omvårdnadsnämndens verksam-

hetsområde. Under året genomfördes tre utförarforum. Omvård-
nadsförvaltningen har genom utförarforumet hittat en form där 
företagare och företrädare för kommunen har en konstruktiv 
dialog omkring gemensamma utmaningar och dilemman. Här 
finns ett gemensamt förhållningssätt och det är att vara till 
nytta för faluborna och att vara enkla att samarbete med.

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet
Falu kommun arbetar aktivt för att vid upphandlingar ta fram 
välskrivna underlag som lockar fler företag, av olika storlek och 
karaktär, att lämna anbud. Att fler företag lämnar anbud förbätt-
rar kommunens möjlighet att göra goda affärer, men det visar 
också att det finns ett intresse från företagens sida att göra affä-
rer med kommunen. Stora upphandlingar bryts när så är lämpligt 
ned i mindre delar för att mindre företag ska kunna lämna anbud. 
För att stimulera företagen att ta ett socialt ansvar, och för att 
stimulera sociala företag att växa, innehåller upphandlingsun-
derlagen där det är lämpligt sociala hänsyn. Förtroendet för kom-
munen som upphandlande myndighet är högt.

Kommentar till resultatmålet:
Falu kommun har under senare år arbetat aktivt och kommer att 
fortsätta arbetet med att förbättra upphandlingsverksamheten.

Upphandlingscenter har under året tillsammans med kom-
munens enheter genomfört flera utbildningar kring upphandling 
och flera är planerade inför 2018. Utbildningen består av vad 
Upphandlingscenter är, upphandling, inköp och avtalsuppfölj-
ning m.m.

Kommunens e-handelssystem har utökats med fler leveran-
törer och beställare vilket ökat nyttjandegraden jämfört med 
tidigare år.

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv
Falu kommun arbetar aktivt för att bereda plats för alla i arbetsliv 
och näringsliv. Goda möjligheter finns för ungdomar i högstadium 
och gymnasium att få praktik och feriejobb. Kommunkoncernen 
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erbjuder ett brett utbud av feriejobb och praktikplatser för ungdo-
mar och uppmuntrar andra aktörer att göra detsamma. Andelen 
personer som står utanför arbetsmarknaden minskar. Kommunen 
arbetar individbaserat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
leder till att unga människor som står utanför arbetsmarknaden 
efter arbetsmarknadspolitisk åtgärd alltid går vidare till utbild-
ning, jobb eller praktik. Insatser görs för att förkorta vägarna till 
studier och arbete för utrikesfödda. En stor andel personer erbjuds 
information och annat stöd för att se eget företagande som en 
möjlighet till egen försörjning.

Kommentar till resultatmålet:
Flera enheter inom kommunen tar emot ett stort antal studenter 
och elever från skolor, arbetsmarknads och integrationsenheten, 
för praktik, kvälls- och helgarbete samt feriejobb. 

Några exempel är; ”Vårdtalanger” som i maj 2016 började 
första omgången och är ett samarbetsprojekt mellan omvård-
nadsförvaltningen, AIK, Arbetsförmedlingen, Svenskvård och 
kompetensutveckling samt Kommunal. Målet är att öka andelen 
anställda som är utrikesfödda. För att bli antagen ska man vara 
intresserad av att arbeta inom vården och inte ha svenska som 
modersmål. 

Antalet ungdomar som är fast etablerade på arbetsmarkna-
den eller studerar vidare har ökat. Detta är mycket glädjande 
och kanske det viktigaste kvittot på hur väl Falu kommun 
lyckats med arbetet gällande barn och unga. Andelen elever som 
har deltagit i PRAO eller APL är mycket hög. Däremot är siffran 
låg vad gäller deltagande i praktik eller sommarjobb. 
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Hållbar utveckling /miljö
Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, 
nationellt och lokalt. Falun har tagit täten för att uppfylla Paris-
avtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi 
är en förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen. Falun 
är trivsamt och hälsosamt att bo i och lockar till inflyttning tack 
vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och 
intressant natur med en stor spännvidd av upplevelser. Närings-
livet arbetar aktivt med om-ställning till verksamhet med allt 
mindre miljöbelastning.

Väsentliga händelser
I juni beslutade kommunfullmäktige att anta ett kostpolitiskt 
program för Falu kommun. Det kostpolitiska programmet är ett 
styrdokument som beskriver hur våra offentliga måltider i Falun 
ska vara. Med offentliga måltider menas framför allt måltider 
inom förskola, skola och äldreomsorg, men även måltider inom 
bl. a LSS boenden omfattas av programmet. Det kostpolitiska 
programmet betonar helheten kring måltiderna, dvs. inte enbart 
råvaran utan även miljön och pedagogiken runt måltiden och 
hur samarbetet mellan förvaltningarna för att skapa hälsosamma 
och hållbara måltider till nytta för Faluborna. 

Underhållsåtgärder planeras löpande så att de lokaler som 
hyrs ut uppfyller gällande myndighetskrav, samt att verksamhe-
terna tillhandahålls en god inomhusmiljö. Vid inköp och utbyte 
av material, utbyggnad eller ombyggnad av lokaler tas hänsyn 
alltid till hållbarhet och miljöpåverkan. Utomhus ska hänsyn tas 
till trygghet vid placering av bl.a. buskage och belysning.

Enligt miljöprogrammets intentioner, att minska vår miljö- 
och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, läggs stor kraft 
på områdena energieffektivisering och träbyggnation genom 
att så långt som möjligt välja sunda material och resurseffek-
tiva byggprocesser. Alla investeringar i byggandet ska så långt 
möjligt bidra till en hållbar regional utveckling genom samspel 
med andra kommuner.

Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med serviceför-
valtningen tagit fram ett ”Ramprogram för vård- och omsorgs-

boende i Falu kommun”. Det programmet förespråkar hållbar 
utveckling och hänsyn till miljön vid byggnationer av vård- och 
omsorgsboenden. Vid pågående införandet av mobilt arbetssätt 
så är en av följderna att man minska resandet för personalen 
inom hemtjänst och hemsjukvård.

Lärande för hållbar utveckling
Pedagoger inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med 
lärande för hållbar utveckling bland annat genom deltagande 
i ett lokalt och nationellt LHU-nätverk (Lärande för Hållbar 
Utveckling). LHU-nätverken har bidragit med att kontinuerligt 
bistå pedagoger med utvecklings- och fortbildningsstöd genom 
träffar och nyhetsblad. Inom området samarbetar pedagogerna 
både inom kommunen och med Högskolan Dalarna. Falu kom-
mun är nationellt efterfrågat inom lärande för hållbar utveckling 
i Sverige och även internationellt.

En skolgårdskartläggning av Faluns samtliga förskolegårdar 
och de kommunala grundskolegårdarna har slutförts utifrån ett 
pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv. Kartläggningen har 
lett fram till ett funktionsprogram med tio generella riktlinjer 
som ska beaktas vid ny- och ombyggnad av skolgårdar för att 
erhålla bra lär, lek och hälsofrämjande miljöer.

Lugnetgymnasiet fortsätter med utbildningssatsningen om 
de Globala målen-Agenda 2030 med fokus på mål 4 God utbild-
ning för alla, och mål 5 Jämställdhet. Samtliga elever och peda-
goger på skolan har deltagit i satsningen som är ett samarbete 
med Universitets och högskolerådet/DGS (Den Globala Skolan).

Digitalisering
Offentlig sektor står inför stora utmaningar de närmsta åren där 
befolkningens behov av välfärd och disponibla skattemedel inte 
matchar varandra. En av de absolut största förändringsfaktorer-
na i samhället anses vara digitaliseringen. För att öka kun-
skapen om de möjligheter och utmaningar som morgondagens 
teknikutveckling innebär deltar Falu och Borlänge kommuner i 
en förstudie med projektnamn Smart Liv. Målsättningen är att 
förstudien utmynnar i konkreta genomförandeförslag gällande 
digitaliseringssatsningar för Dalarna med Falun och Borlänge 
kommuner som drivande part.

Vård- och omsorgsboenden har infört mobilt arbetssätt 
som innebär att man har larm, planering och dokumentation i 
mobilen. Det innebär ett säkrare och förenklat arbetssätt men 
också trygghet för kunden. Omvårdnadsförvaltningen ligger 
långt framme gällande välfärdsteknologi. Ledorden är ”Teknik 
där det är möjligt och personligt där det behövs”. Förvaltningen 
har bistått hjälpmedelsnämnden med upphandling av tillsynska-
meror, vilket innebär att man nu kan erbjuda tillsynskameror till 
alla som vill och har behov av det.

Under läsåret 2017 har införandet av den nya pedagogiska 
plattformen G-Suite (tidigare GAFE) för skolans verksamheter 
fortsatt. Faluns framgångsrika införande av de nya digitala 
verktygen har väckt intresse bland andra kommuner i Sverige. 
De trådlösa nätverken i skolarna håller på att byggas ut vilket 
också det är en del i digitaliseringen. Vidare har barn- och ut-
bildningsnämnden beslutat om en digital strategi och skolornas 
digitala infrastruktur har uppdaterats och följer en plan som är 
framtagen av verksamheterna själva. Digitaliseringen av skolan 
ska fortsätta att utvecklas så att eleverna blir rustade för både 
samtid och framtid. Digitaliseringen förväntas också bidra till 
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att öka elevernas upplevelse av stimulerande och motiverande 
undervisning, vilket förväntas leda till ökad måluppfyllelse i 
grundskolan. 

Den 27 november infördes den nya digitala plattformen efter 
omfattande förberedelser. Plattformen ger fina förutsättningar 
för distansarbete, videokonferenser och på så sätt effektivisera 
arbete och minska behovet av resande. Arbetet med den digitala 
plattformen fortsätter under 2018.

Arbete har startat inom samtliga verksamheter för att förbe-
reda kommunen för GDPR (General Data Protection Regulation), 
den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. 
Kartläggningar av arbetsprocesser och digitalisering av dessa 
måste gå hand i hand med detta projekt.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter i kommunen, och effek-
terna av tillgång till god kommunikation är en viktig faktor till 
hållbar utveckling.

Resultatmål
Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan
Falun tar, enligt nuvarande mål, ansvar för klimatet genom att 
år 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser med 60 % sedan 
1990. Faluns klimat- och energiprogram skärps i linje med kli-
mat-avtalet i Paris.

Kommentar till resultatmålet
År 2015 hade utsläppen av växthusgaser inom Falu kommuns 
geografiska område minskat till 65 procent av utsläppen 1990 
vilket är en god bit på väg mot miljöprogrammets mål på 60 
procent minskning. Det har uppnåtts genom att oljeeldning 
har minskat till förmån för biobränslebaserad fjärrvärme och 
värmepumpar och att pappersbruket i Grycksbo bytt ut oljan 
mot biobränslen. Falun har heller inte någon annan riktigt stor 
processindustri. Av de återstående utsläppen svarar transpor-
terna för närmare 60 procent och jordbruk och arbetsmaskiner 
för ca 10 procent vardera. För fortsatt minskning av utsläppen 

av växthusgaser är det viktigt att främja och underlätta ett mer 
hållbart resande. Tillgång till laddstolpar för el och ett tank-
ställe för biogas kan ge viktiga bidrag till att minska utsläppen. 
God tillgång till bra cykelleder och god kollektivtrafik är andra 
viktiga förutsättningar för de beteendeförändringar som är 
nödvändiga.

Energiuppföljningar görs löpande för att planera värme/ven-
tilation/energiåtgärder som kan göra att målet på en energi-
användning på 150kwh/kvm till 2020(nationellt mål) ska nås. 
Resultatet för 2017 är 161 kw/m².

Ett byte av tjänstebilar till elhybrider och rena elbilar pågår, 
samtidigt bevakas utvecklingen avseende gas och andra fos-
silfria alternativ.

Falun värnar om biologisk mångfald
Falun arbetar framsynt för biologisk mångfald och skyddar natur i 
en omfattning som ligger i nivå med andra dalakommuner utanför 
fjällen.

Kommentar till resultatmålet
Falu kommun arbetar kontinuerligt enligt Naturvårsprogrammet 
med att bevara och skydda värdefulla naturområden. Under 2017 
fattades beslut om ett nytt kommunalt naturreservat, Isalanä-
set. Reservatet kommer att invigas våren 2018.

Under året har mätningar av matsvinn genomförts på utvalda 
skolkök vid två tillfällen. Mätningarna visar att Falu kommun 
ligger under det nationella snittet av kastad mat.

Falun präglas av goda livsmiljöer
Falun erbjuder goda livsmiljöer bland annat genom att uppfylla 
alla nationella krav på luft, buller, dricksvatten och tillvarata-
gande av resurserna avfall och avlopp. Användningen av hälso- 
och miljöskadliga kemikalier har minskat avsevärt. Falun erbjuder 
också en hälsosam miljö genom utmärkt tillgång till natur på 
bekvämt avstånd.
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Kommentar till resultatmålet
Under året har samrådet genomförts av förslag på ny Plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (”avfallsplan”). 
Arbetet har genomförts i samverkan övriga länet.

Enligt gällande VA-plan ska ett område per år färdigstäl-
las. 2017 har VA byggts ut till Björklunden. Arbetet fortsätter 
kontinuerligt enligt den beslutade planen. Uppdraget genomförs 
i samverkan mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
och Falu Energi och Vatten AB.

Falun tar vara på sina kulturmiljöer
Falun tar vara på sina kulturmiljöer, både världsarv, byggnader 
och det öppna och levande odlingslandskapet.

Kommentar till resultatmålet
I februari blev Världsarvet Falun ett av de världsarv som ingår 
i Unescos och National Geografics projekt World Heritage Jour-
neys in Europe.

Naturskolans pedagoger erbjuder övningar som är tänkta att 
öka elevernas kunskap och förståelse om naturen och hållbar 
utveckling. Övningarna ska samtidigt berika och stödja alla 
elevers lärande för att nå målen inom ämnena idrott och hälsa, 
fysik, matematik, geografi och svenska.

Faluns historia är viktig för samhällsutvecklingen och därför 
har Världsarvet lyfts in i både planering av ny inredning i 
Kulturhuset tio14 och i frågor som t.ex. utveckling av en ny 
medborgarceremoni och Stora torget som mötesplats. De vand-
ringsleder som redan finns i Världsarvet används flitigt, vilket 
medfört behov av restaurering. Dessutom har en ny världsarvs-
led med historisk förankring tagits fram mellan Staberg och 
Lönnemossa.

Världsarvet som resurs i samhällsutvecklingen och hur fram-
tida exploateringar konkret kan gynna kulturarvet har diskute-
rats under året. En samverkan med Kopparstaden kring offentlig 
gestaltning har också påbörjats.

Trädgården vid Linnés bröllopsstuga har fått ett välbehöv-
ligt lyft vilket ökat såväl antalet besökare som intresset för de 
kulturväxter som finns där.

Genom det samarbete som inletts med socialförvaltningen 
kan kulturarvet användas till daglig verksamhet och utveckling 
för personer inom LSS, samtidigt som kulturmiljön bevaras och 
görs tillgänglig för Faluborna.



26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse

Hållbar

Tr
yg

gh
et

utveckling

oc
h 

vä
lfä

rd

planering och

Sam
hälls-

resten av världen
En del av

Näringsliv och

arbetsm
arknad

fö
r a

llaPl
at

s

infrastruktur

Samhällsplanering och  
infrastruktur
Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och 
i staden utvecklande, omväxlande, tryggt, säkert och sunt för 
ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i att 
organi-sationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar 
för nya förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden samt äldrebo-
enden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation 
med sina invånare.

Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst 
Världsarvet som ger Falun sin speciella karaktär och identitet. 
Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett 
bra liv och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, 
grön-, och friluftsområden och Falun har en attraktiv levande 
stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler 
bostäder byggs både i staden och på landsbygden. En aktuell 
översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på långsiktig 
hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun 
beaktar miljökonsekvenser vid samhällsplanering och byggande av 
infrastruktur.

Väsentliga händelser
Landsbygdsprogram för Falu kommun 2018-2030 har antagits. 
Programmet är viktigt i kommande verksamhetsplaneringar och 
ska säkerställa att arbetet med landsbygdsutveckling fortskrider 
med bra dialog med lokalbefolkningen och förhindra en urbani-
sering av Falu kommun.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort har man tagit fram en kulturmiljöanalys med tillhörande 
odlingslandskapsanalys. Den fördjupade översiktsplanen för Falu 
landsbygd har påbörjats under året. Dessa är viktiga strategiska 
dokument för det löpande arbetet med bygglov och planfrågor. 
Under året har en egen webbplats tagits fram till den fördju-
pade översiktsplanen för Falu tätort och arbetet påbörjats med 
motsvarande webbplats till fördjupad översiktsplan för Falu 

landsbygd. Båda dessa är första steg för att jobba digitalt med 
samråd och medborgardialog.

Det nationella projektet Smart Built Environment handlar om 
samhällsbyggnadsprocessen från projektidé till förvaltning av 
den färdiga byggnaden. Allt arbete ska ske digitalt och även i 
3D. l projektet finns representanter från flera olika myndigheter 
och det privata näringslivet. Projektet fortgår hela 2017 och en 
bit in på 2018.

Arbetet med att utveckla besöksdestinationen Lugnet har 
intensifierats och ses i ett sammanhang med arrangemang och 
införande av avgifter för längdskidåkning och cykling. Antalet 
cykelturister har ökat markant och de nya lederna kring bergba-
nan har blivit väldigt populära.

Lokalförsörjning
Sex nya korttidsplatser är på gång att öppnas på Källegården i 
Svärdsjö. Utbyggnaden av Risholnsgården med 20 platser pågår 
och beräknas vara klart februari 2019. Vidare planer på behovet 
av ytterligare vård- och omsorgsboenden, trygghetsboende och 
serviceboenden presenteras i boendeplanen som ska revideras 
2018.

För att säkerställa yttre förutsättningar för verksamheternas 
lokalbehov påbörjades under 2017 ett arbete med förbättrade 
processer och strukturer för lokalförsörjning, bevakning av 
planärenden och framtagande av ramprogram för skollokaler. Ett 
övergripande arbete är nödvändigt för att kunna prioritera god 
samhällsservice inom barnomsorg och skola och för att kunna 
sätta barn och unga i fokus gällande samhälls- och service-
funktioner. Målet är att ha ändamålsenliga och pedagogiska 
lokaler som stärker lusten att lära, inger trygghet och erbjuder 
likvärdig kvalitet. Resultaten är hittills positiva och ett tjugotal 
större lokalprojekt har påbörjats. En grund har byggts upp för 
det strategiska arbetet med lokalfrågor, och samarbetet med 
serviceförvaltningen har strukturerats. Detta innebär ett effek-
tivare arbete med de lokalförsörjningsfrågor som rör barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Samhällsplanering är nära sammankopplat med lokalförsörj-
ningsprocessen som för socialnämndens del handlar om att med 
framförhållning planera för behovet av bostäder inom bland 
annat funktionshinderområdet och inom socialpsykiatrin både 
vad gäller egen och extern regi. Lagkraven inom socialnämndens 
ansvarsområden innebär god service till medborgarna och att 
handläggningen ska vara skyndsam. Socialförvaltningen strävar 
efter rättssäkerhet och korta handläggningstider.

Intern styrning
Utveckling av styrning i kommunen har fortsatt under året 
genom bland annat ett nytt arbetssätt för investeringsuppfölj-
ning och planering, en samordnad inrapportering av delårsrap-
port och årsredovisning samt en utveckling av periodrapporten. 
Syftet med utvecklingen av årsredovisning och delårsrapport är 
att synliggöra hela kommunens samlade bidrag till visionen.

Under året har arbete påbörjats med utveckling av koncern-
styrningen genom översyn av bolagsordningar och ägardirektiv. 
Vidare har en utredning gjorts angående eventuell införande av 
internbank. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.
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Resultatmål
I Falu kommun ökar bostadsbyggandet
Falu kommun bygger många nya bostäder varje år och befolk-
ningen i kommundelarna ökar. Inställningen och attityden till 
kommunen är positiv och attraherar unga såväl som människor 
mitt i livet och äldre. Tätorterna förtätas gradvis och erbjuder 
en attraktiv mångfald av boendemiljöer som bidrar till ökad 
inflyttning. Falu kommun förenklar planarbetet så långt möjligt. 
Planarbetet ska eftersträva att känsliga miljöer och områden 
med höga naturvärden bevaras och skyddas. Hänsyn ska tas till 
ekosystemtjänster.

Kommentar till resultatmålet
Under året har 250 nya byggrätter för bostäder tillkommit i 
lagakraftvunna detaljplaner. Arbetet med detaljplanering pågår 
kontinuerligt, ofta utifrån privata initiativ.

Under hösten har många tomter släppts till försäljning 
via tomtkön dels inom Lilla källviken, dels Galgberget samt i 
Herrhagsskogen för byggnation under våren 2018. Intresset vid 
tomtsläppen har varit stort. I kvarteret Teatern har sanering 
genomförts för Kopparstadens räkning med hjälp av statsbidrag, 
samt även projektering av Kopparstadens nya bostadsområde 
Surbrunnsängen, som har byggstart 2018.

Förberedelser för utbyggnad av industriområdena på Ing-
arvet, Västra Talen och Nicolai har inletts och kommer fortgå 
2018. Markreserven har förstärkts genom ett inköp av råmark i 
området söder om Vällan, på båda sidor av E16. köpet har finan-
sierats genom statligt bidrag för bostadsbyggande.

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice
Servicenivån för allmännyttiga tjänster är god i hela kommunen. 
Falu kommun har god beredskap när det gäller efterfrågan av 
såväl bygga och bo samt att etablera och utveckla företag. Falu 
kommun har god framförhållning när det gäller lokalförsörjning. 

Det finns en uppdaterad serviceplan med tankställen och livsmed-
elsförsäljning. Då Falu kommun växer och behov förändras är det 
viktigt med bra framförhållning i lokalförsörjningen för välfärdens 
verksamheter.

Kommentar till resultatmålet
Barn och gamla är de som har svårast att ta sig till biblioteks-
verksamheterna för egen maskin. Bokbussens verksamhet med 
besök på förskolor och på landsbygden fungerar delvis som 
utjämnande faktor. I december 2016 lades fyra kommundelsbib-
liotek ned av ekonomiska skäl. Dessa ersattes med bokbussturer 
som började i april 2017. Samtidigt förstärktes Bjursås och 
Svärdsjö bibliotek med fler öppettimmar och mer personal.

Genom att införa avgifter för skidåkning och cykling på Lug-
net har resurser kunnat flyttas från Lugnetanläggningarna till 
andra anläggningar i Falu kommun. Med landsbygden i fokus har 
resurser i första hand omfördelats till övriga skid- och motions-
spår och i andra hand till övriga obokningsbara anläggningar.

Falu kommun ingår i DUNS (Dalanätverket för ungdomssam-
ordning) vars syfte är att lyfta statusen på ungdomsfrågor och 
stärka tjänstemän som ansvarar för ungdomsdemokratifrågor i 
Dalarnas kommuner. Nätverket ska fungera som stöd och driv-
kraft för de som arbetar med ungdomsfrågor på lokal nivå och 
ska verka för att skapa en gemensam plattform kring utveckling 
av den öppna fritidsverksamheten.

Inom ramen för DIMPA (Dalarnas implementeringsprocess) 
deltar kommunen också i samverkan med övriga dalakommuner, 
Landstinget och region Dalarna i arbetet för en hållbar, långsik-
tig och sektorsövergripande ungdomspolitik.

Samarbete har skett med val- och demokratinämnden och 
kommunikationskontor och kontaktcenter för att börja medve-
tandegöra den demokratiska aspekten och delaktighetsaspekten 
i kommunikation och service.

Under året har Falu dialogguide tagits fram och utbildats i, 
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vilket ett verktyg för nämnder och förvaltningar att använda vid 
medborgardialoger.

Nöjdheten med möjligheterna till inflytande samt nöjdheten 
till bemötande fortsätter att minska i mätningarna. Ambitionen 
är att nämnden ska fortsätta jobba med dessa frågor, i samver-
kan med övriga funktioner i kommunen, för att vända trenden 
och höja siffran.

Falu kommun har goda kommunikationer
Faluns tätorter har centrum där fotgängare, cyklister, kollektivtra-
fik och biltrafik samsas på ett bra sätt och det är lätt att ta sig 
till och från Falun tack vare goda kommunikationer. Tillgänglighe-
ten i tele- och datakommunikationssystemet är tillfredsställande i 
hela kommunen. Företag och allmänhet har en positiv upplevelse 
av kommunikationerna i kommunen. Resor i den samhällssubven-
tionerade lokala och regionala kollektivtrafiken är tillgängliga, 
klimatsmarta och effektiva. Falu kommun stöder Dalabanan 
genom strategiska insatser.

Kommentar till resultatmålet
Arbetet med att bygga ut huvudcykelstråk enligt Cykelplanen 
har fortsatt och under året har ytterligare 20% av stråket från 
Lugnet till Korsarvet färdigställts.

Under året har 1,4 miljoner påstigningar inom kollektivtra-
fiken redovisats men stora förändringar i trafiken gör att det ej 
kan jämföras med föregående år. Under året har beslut fattas om 
skatteväxling som innebär att ansvaret för kollektivtrafiken från 
och med 2018 överförs till Landstinget.

Ett arbete har påbörjats för att erbjuda fortsatt god eller 
förbättrad service inom skolskjutsområdet vid lång skolväg eller 
icke säkra skolvägar. Samarbete har skett med Landstinget Da-

larna som tar över skolskjutsarna 2018 samt Borlänge kommun 
där ett skolskjutssamarbete mellan Falun och Borlänge startats.

Falun består av levande, trygga tätorter
Kommuninvånarna har god tillgång till parker, grönområden och 
natur. Strukturen i samhället syftar till att skapa trygga säkra 
och stimulerande miljöer. Falun har en levande stadskärna som 
förstärks genom fler bostäder, ett ökat utbud av varor, tjänster 
och kultur och ett centrum där fotgängare, bussar, bilar och cyklar 
samsas på ett bra sätt. Falu centrum har stärkts som handelsplats 
och besöksmål och är levande större del av dygnet.

Kommentar till resultatmålet
I arbetet med fördjupade översiktsplaner finns kulturmiljöerna 
och Världsarvet med som utgångspunkter för framtida samhälls-
planering.

Stora scenen i Kulturhuset tio14 är en viktig plats för det 
kulturella utbudet i centrum. Där visas allt från Småstadsliv till 
livestreamad opera från Metropolitan.

Under många år har det under ett par veckor varje sommar 
bedrivits dagkollo ute på Hellmansö i sjön Runn. Upplevelserna, 
miljön och båtturerna till och från ön är ganska unika. Sedan 
ett antal år tillbaka är kollot dessutom helt kostnadsfritt för 
deltagarna.

I samverkan med Kopparstaden har kommunen under somma-
ren haft aktivitetsledare i Falu tätorts större bostadsområden, 
vilket bidragit till en lugnare och tryggare boendemiljö. Kom-
munens åtta fritidsgårdar erbjuder trygga, drogfria, meningsfulla 
mötesplatser för ungdomar i Falu kommun.
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En plats för alla
Falun har en spännande blandning av människor och subkulturer 
där alla får plats. Oavsett bakgrund, ålder eller intresse finns 
något för de flesta genom den bredd och variation som finns på 
arbetsmarknaden, men också i form av möjligheter inom kultur, 
idrott och fritid.

Ett större Falun kräver inte bara tolerans för olikheter - olikhe-
ter är en förutsättning för att nya idéer ska födas och utvecklas. 
Falubornas kreativitet är den viktigaste resursen för att utveckla 
Falun vidare, i samverkan mellan högskola, näringsliv och of-
fentlig sektor.

Väsentliga händelser
Bostadssituationen
Flera olika åtgärder pågår för att bidra till att lösa bostads-
situationen för olika grupper. Arbetsmarknads, integrations- och 
kompetensförvaltningen, AIK, arbetar med detta bland annat 
genom sitt bosättningsuppdrag, som handlar om att ordna 
bostad åt kommunplacerade flyktingar. Bosättningsuppdraget 
uppnås genom samarbete med Kopparstaden, serviceförvaltning-
en, andra hyresvärdar, projektet Öppna ditt hem samt bostäder 
i Högbo. Projektet Öppna ditt hem avslutades sista oktober och 
därefter permanentades. Projektet har dessutom breddats till att 
omfatta alla som söker bostad i Falun. Under hela projektperio-
den (2 år) har 49 nya bostäder införskaffats genom projektet 
och totalt har 104 nyanlända fått hjälp med bostad.

Bostadsbristen i kommunen har inneburit kostnader för 
socialförvaltningen avseende ekonomiskt bistånd till olika 
boendelösningar samt kostnader för köpt stödboende eller HVB 
(Hem för vård och boende) för de kommuninvånare som står 
utanför bostadsmarknaden och saknar ekonomiska möjlighe-
ter att köpa bostad. Det avser tillfälliga boendelösningar för 
nyanlända barnfamiljer som behöver akut boende, personer som 
är utsatta för våld i nära relationer, personer som saknar goda 
bostadsreferenser på grund av betalningsanmärkningar eller 
störningar, personer med missbruk- eller beroendeproblematik. 
Även personer och barnfamiljer i behov av boende på grund av 

separation har vänt sig till socialförvaltningen och förväntar sig 
att kommunen kan avhjälpa deras behov.

Inom socialpsykiatriområdet har behovet av platser på sär-
skilt boende ökat mer än tillgången varför kostnaden för externt 
köpta platser ökat under året. Även inom LSS finns behov av 
specialiserade boenden för personer med komplex och samman-
satt problematik varför boendeplatser har köpts och kommer att 
behöva köpas externt även fortsättningsvis.

Integration
Samhällsinformationen för nyanlända har genomförts på de 
språk som har haft behov av det med en väntetid på max 3 må-
nader. Kontakter med förskola och skola samt med SFI genom-
förs kontinuerligt. Öppna förskola för föräldralediga nyanlända 
mammor bedrivs i samarbete med Elfsborg familjecentral. Verk-
samheten pågår under hela året med kort sommaruppehåll.

”Att vara förälder i Sverige” är ett pågående projekt som 
bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet och Rädda barnen. 
Medel beviljades från hållbarhetsråden i Falun i början av året. 
10 studiecirklar har startats på olika språk. Studiecirklarna utgår 
från utarbetade materialet ”Älskade barn” som handlar om hur 
det är att vara förälder i Sverige.

Projektet ”Flyktingguide i Falun” bedrivs i samarbete med 
Lugnetkyrkan. Projektet beviljades medel av hållbarhetsråden i 
Falun i början av året och projekttiden är 2 år. 14 nya flykting-
guider har matchats hittills i år.

Falu Internationella Kör med syfte att integrera Faluborna 
har startats. Kultur är ett globalt språk som öppnar osynliga 
dörrar mellan människor med olika bakgrund. KreaSana - ett 
kultur- och hälsoprojekt för rörelse och språkinlärning där 
medel har sökts hos Länsstyrelsen i samarbete med ABF och 
Skådebanan. Målgruppen för KreaSana är nyanlända kvinnor med 
hälsostärkande insatser.

Under året har sju simkurser genomförts i samarbete med 
kultur-och fritidsförvaltningen, AIK och Falusimsällskap. I 
samarbete med Högskolan Dalarnas tränarprogram genomfördes 
även en cykelkurs i sommar och en under hösten. 

Projekt ”Breddad rekrytering” syftar till att underlätta för 
nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, men ska även 
bidra till att trygga kompetensförsörjningen inom kommunen. 
Projektet fokuserar på arbetsgivarens attityd till ny målgrupp 
och ny kompetens, men även på att ta fram nya tjänster som 
kan avlasta befintlig personal. Vidare ingår kompetenshöjning 
av arbetskraftsreserven1  som en del i projektet. Projektet, som 
finansieras delvis med ESF medel, har under året arbetat med att 
förankra, förbereda och planera själva projektet och de delta-
gande enheterna, inom omvårdnadsförvaltningen och serviceför-
valtningen påbörjade arbetet under hösten.

Inkludering
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med aktivi-
teter för att främja inkluderande och minska risken för utanför-
skap. Ett exempel är På lika villkor - en utbildning som riktar sig 
till personal i förskola och skola. Utbildningen är öppen för all 
skolanställd personal i alla skolformer och syftar till att personal 
ska hitta verktyg för att säkerställa att en jämställd undervis-
ning bedrivs.

 1Den del av arbetskraften som inte är förvärvsarbetande
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Ett trygghetsteam finns på varje skolenhet inom grund-
skola och gymnasium och är en brett sammansatt grupp med 
representanter från så många personalkategorier som möjligt, 
t ex pedagoger, kuratorer, skolsköterska, övrig resurspersonal. 
Trygghetsteamet består av särskilt sakkunniga inom trygghet 
och likabehandling och har till syfte att stödja rektor och övrig 
personal i trygghetsfrågor samt arbeta operativt i särskilt svåra 
ärenden. Under 2017 har utbildningar av personer i skolornas 
trygghetsteam genomförts, både obligatorisk grundutbildning 

för att vara med i ett trygghetsteam och obligatorisk uppfölj-
ningsutbildning.

Delar av skolans elevhälsa samt mottagningsenheten på AIK 
har blivit HBTQ-certifierade. Dessutom har flera fritidsledare 
gått utbildningen och planen är att utbilda alla medarbetare 
kommande år så att fritidsgårdar blir certifierade. Även inom 
socialförvaltningen har utbildningsinsatser genomförts i HBTQ-
frågor med en normkritisk grund.
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En del av resten av världen
Många av Faluns företag och evenemang har en nationell och 
internationell målgrupp. Falun har flera etablerade samarbeten 
på regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet med 
Borlänge är viktigt för att kommunerna tillsammans ska fungera 
som en sömlös region för arbete, boende, fritid och kultur. En 
gemensam kommuntäckande översiktsplan är ett exempel på sam-
arbetet, men samverkan sker även inom många andra områden.

Ett större Falun kräver en fortsätt utveckling av samverkan 
med Borlänge i syfte att skapa en gemensam identitet som ”Fa-
lunBorlänge”. Tillsammans kan vi driva utvecklingen i och utanför 
regionen.

Väsentliga händelser
Internationella projekt
Flera av kommunens verksamheter är engagerade i projektet 
Participation and Voice implementation i samverkan med Tsu-
meb, Namibia. Syftet är att få ungdomar delaktiga i samhället 
genom jobb, uppmuntra entreprenörskap och en aktiv fritid. 
Parterna ska lära av varandras arenor för dialog, delaktighet och 
inflytande. I Falun är det Ungdomsslussen och Kulturskolan och 
i Tsumeb kommunens verksamhet, Art Performance Center och 
Young Achivers. Ett delområde är dialog mellan beslutsfattare 
och ungdomar. Här jobbar projektet med LUPP för att överföra 
kunskapen om ungdomsundersökningen till Tsumeb och för att 
kunna utbyta erfarenheter avseende ungdomar mellan varan-
dra. Projektet fortgår enligt plan både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt. De mellanliggande målen har nåtts och kommunen 
förväntar att projektets mål uppnås, när det avslutas under 
2018.

YOURNI (Young Refugees Need Integration) är ett utveck-
lingsprojekt för att bättre kunna möta nyanlända och jobba 
med deras språkutveckling. Det är ett europeiskt samarbete som 
Lugnetgymnasiet/IM-programmet deltar i tillsammans med flera 
länder och man arbetar bland annat med konkreta verktyg för 
att främja nyanländas språkutveckling och språkinlärning.

Tillsammans för varje barn
Under 2017 samarbetade flera av kommunens verksamheter 
via projektet Tillsammans för varje barn (tidigare benämnd 
Skottlandsmodellen) som syftar till att se myndighetskontakter 
utifrån barnets/familjens perspektiv, och sätta in tidiga insat-
ser. Samarbeten skedde dels förvaltningsövergripande och över 
myndighetsgränser och för att lära av goda exempel genomförde 
barn- och utbildningsförvaltningen en studieresa till Skottland. 
Studiebesöken på skolor och olika myndigheter i Skottland 
visade att ”Skottlandsmodellen” är möjlig i praktiken, trots att 
det finns skillnader mellan hur myndigheter i Skottland och i 
Sverige är organiserade. Studieresan resulterade i engagemang, 
inspiration och en mer övergripande blick hos tjänstemän och 
politiker. Resan har också resulterat i fler naturliga möten 
mellan förvaltningar och uppbyggnad av goda relationer som 
förväntas gynna det gemensamma projektet.

Digitalisering
Grundskolan har samarbeten med bl.a. Högskolan Dalarna kring 
utvecklingsarbete vilket har lett till fortbildning för läroplans-
förändringar och samarbete med närliggande kommuner (Lud-
vika, Borlänge, Hedemora) gällande digitalisering. Initiativet 
kom från Falu kommun och efter första träffen beslutades det 
att upprätta ett nätverk om frågorna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen deltog under 2017 i 
BETT-mässan, en mässa för lärande, denna gång inriktad på 
digitala verktyg i undervisning. BETT-mässan förde med sig 
inspiration, ny kunskap och fortbildning i hur man inom de olika 
skolformerna kan jobba med digitala verktyg.
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Uppföljning finansiella mål
Finansiella mål för god ekonomisk  
hushållning
I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushåll-
ning främst om att säkerställa att varje generation själv bär 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär 
också att ingen kommande generation ska behöva betala för det 
som en tidigare generation förbrukat.

Mål 1. Kommunens resultat ska uppgå 
till minst 2% av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning.
Målet är uppfyllt. Sedan 2006 har kommunen haft som finansiell 
målsättning att resultatet ska uppgå till minst två procent av 
skatteintäkter och utjämning. Motiven till att uppnå ett sådant 
överskott är t ex kommande års investeringsbehov, ökade kost-
nader för avtalspensioner, strävan att stärka soliditeten och en 
reserv för oförutsedda händelser. 

Resultatet för 2017 uppgår till 139 mnkr vilket motsvarar 4,1 
procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 
Målet är därmed uppfyllt 2017.   

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

Balanskravsresultat (mnkr) 

2017 2016

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

136 115

Reducering av samtliga realisationsvinster -2 -0

Balanskravsresultat 134 115

 
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.

Reservering inom eget kapital
Reservering gjordes år 2010 med 44,5 mnkr avseende pensions-
kostnader för den så kallade ”bromsen”. På grund av lagreglerna 
kring hanteringen av pensionsåtaganden intjänade före 1998 
skedde bokföringen av kostnaden genom en reservering av delar 
av eget kapital.

Reserveringen 2010 på 44,5 mnkr grundade sig på att 
långtidsprognosen över kommunens pensionskostnader visade 
att den så kallade ”bromsen” slog till 2010, vilket kommer att 
medföra nivåhöjning på kompletteringspensionen för de äldsta 
delarna av kommunens pensionsåtaganden.

Ianspråktagande av medel ska ske i enlighet med den plan 
som bygger på långtidsprognos från KPA över kostnaderna för 
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den s.k. ”bromsen”. Medlen tas i anspråk från och med 2013 
med hänvisning till kommunens plan.

I årets bokslut tas 3 mnkr av reserveringarna i anspråk.

Mål 2. Soliditeten, inkl ansvarsför-
bindelse för pensioner, ska vara minst 
0% år 2019.
Målet är uppfyllt. Soliditeten (eget kapital i procent av totala 
tillgångar, exkl. förmedlade lån) speglar hur mycket tillgångar 
och skulder som ansamlats under tidigare generationer. 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 balans-
räkningen.

Frågan om pensionsskulden ska lyftas in i balansräkningen 
är under utredning och förslag till lagändring presenterades 
under våren 2016. Enligt det senaste förslaget till lagändringen 
kommer ingen förändring i redovisning av pensionsskulden att 
ske under 2018. 

Per 31 december 2017 uppgick soliditet inklusive pensions-
skulder till -1,2%.
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I dagsläget räcker inte kommunens egna kapital till för att 
täcka de gamla pensionsskulderna. Per den 31 december 2017 
uppgick kommunens egna kapital till 1343 mnkr. Den del av 
pensionsskulden som inte finns i kommunens balansräkning 
uppgick vid samma tidpunkt till 1371 mnkr. 

Med pensionsskulderna som intjänats före 1998 är kommu-
nens totala skulder större än tillgångarna och underskottet blir 
28 mnkr (-210 mnkr), vilket motsvarar -1,2 procent av kommu-
nens tillgångar exklusive förmedlade lån.

Mål 3. Självfinansieringsgraden, under 
en 5-årsperiod, ska vara minst 95%.
Målet är uppfyllt. Investeringar som görs i den kommunala verk-
samheten innebär kostnadsbelastningar över långa perioder. Det 
är därför viktigt att investeringarna finansieras så att kommande 
generationer inte belastas med effekter av tidigare investering-
ar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del av kommunens 
investeringar finansieras enbart med medel som kommunens 
själv genererat. 

Självfinansieringsgraden i kommunen de senaste fem åren, 
2013-2017, uppgår till 108%.

I årets kassaflödesanalys redovisas ett kassaflöde från den 
löpande verksamheten på 303 mnkr. Nettoinvesteringarna i 
materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 312 
mnkr. Investeringarna kunde alltså finansieras med egna medel 
till 97 procent.
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Driftredovisning
Budget 
Det budgeterade resultatet för 2017 som kommunfullmäktige 
beslutade i november 2016 fastställdes till 68 mnkr. Detta mot-
svarar två procent av skatter och statsbidrag, vilket är kommu-
nens mål 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%. Riktade 
förstärkningar mot ett antal nämnder med anledning av volym-
ökningar och politiska ledningens prioriteringar gav en samlad 
ramökning med totalt 2,7%.

Utfall per nämnd
Styrelse/nämnd 
tkr

Utfall helår
2017

Budget helår
             2017

Avvikelse
budget utfall

Utfall helår            
2016

Samtliga ansvarsnivåer 134 968 67 839 67 129 115 559

1 Omvårdnadsnämnden 3 552 0 3 552 806

2 Myndighetsnämnden 198 -0 198 1 258

3 Kultur- och fritidsnämnden 816 1 815 -5 762

4 Miljö & samhällsbyggn.nämnd 12 280 0 12 280 10 587

6 Barn- och utbildningsnämnden 6 541 0 6 541 15 047

7 Socialnämnden -29 515 0 -29 515 -3 837

G1 Revision -10 -0 -10 -131

K Kommunstyrelsen 24 889 -1 24 891 34 698

L Gem. Nämnd Upphandlingssamverka 378 0 378 427

M Gem.nämnd Alkoholhandläggning 1 0 1 0

N Val- och demokratinämnd 178 -0 178 48

P Överförmyndaren 11 -0 11 65

R Gem språktolknämnd    -8

X Kommunövergripande finansiering 115 648 67 839 47 809 62 362

Ekonomiskt utfall för verksamheterna 
2017
Det ekonomiska utfallet för  för kommunens verksamheter 2017 
uppgår till 135 mnkr och budget för 2017 uppgick till 68 mnkr, 
vilket är 67 mnkr högre än budgeterat. De största positiva 
avvikelserna mot budget finns hos Miljö och samhällsbyggnads-
nämnden och Kommunstyrelsen medan den största negativa 
avvikelsen finns hos Socialnämnden. Nämndernas utfall jämfört 
mot budget beskrivs nedan. 

Omvårdnadsnämnden
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 4 mnkr jämfört 
mot budget. Stimulansmedlen ”Fler händer i vården” om 12 
mnkr har bidragit positivt till resultatet. Även övriga intäkter 
har varit höge än budgeterat, delvis på grund av den höjda max-
taxan. Förvaltningen redovisar lägre kostnader för hyror.

En annan bidragande faktor till hur resultatet går är utfal-
let av antal timmar hemtjänst, andel utförda timmar hos kund 
samt beläggningen på Vård-och omsorgsboende. Timmarna för 
hemtjänst i egen regi har minskat med 4 % jämfört med före-
gående år och även lägre än budgeterat. Timmarna för externa 
utförare har däremot ökat med 26% även där blev utfallet högre 

än budgeterat. Totala volymer har ökat med 2,5%. Hemtjänsten 
ersätts för utförd tid hos kund. Målet är att nå upp till att 66% 
av utförd till skall vara tid hos kund, för att då nå en budget i 
balans. Utfallet för 2017 uppgick till 61,8 %. Beläggningen på 
Vård-och omsorgsboende uppgick till 98,1% för året, budgeterat 
98%.

Förvaltningen har satsat och investerat på sjuksköterskor 
och biståndshandläggare med den dubbla målsättningen att 
både rekrytera och behålla personal. Detta är nödvändigt för att 
göra verksamheterna oberoende av bemanningsföretag och för 
att minska behovet av semestervikarier.

Kultur- och fritidsnämnden
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,8 mnkr jäm-
fört mot budget.

Genomförda verksamhetsanpassningar inom biblioteksverk-
samheten, där antalet fasta enheter minskats från nio till fem, 
gav önskad kostnadssänkning. Vakanta tjänster och därmed 
lägre personalkostnader bidrog till att även omställningskostna-
derna hölls inom budget.

Uppdraget att tillsammans med hyresvärden Lugnet i Falun 
AB sänka hyreskostnaden på Lugnet med 1 mnkr under 2017 
kunde inte genomföras. Detta i och med att nuvarande hyresav-
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tal inte ger nämnden någon möjlighet att omförhandla hyrans 
storlek. Detta förklarar merparten av fritidsverksamhetens 
negativa utfall genom underfinansiering om 1 mnkr.

Kulturverksamheternas sammanlagda överskott uppgick till 1 
mnkr, vilket till stor del förklaras av att Stora scenen och andra 
lokaler i Kulturhuset tio14 hyrdes ut i större omfattning än 
förväntat. Tidsförskjutning gällande investeringar i möbler och 
inredning till Kulturhuset tio14 gav också lägre kapitalkostna-
der än budgeterat. Från 2018 och framåt kommer full hyra och 
kapitalkostnader, gällande möbler och inredning, börja falla ut. 
Därmed förväntas kulturverksamheterna inte längre generera 
några större överskott.

Fritidsgårdsverksamheten redovisade ett överskott om 
1 mnkr. På grund av fortsatta svårigheter att rekrytera vid 
ordinarie personals frånvaro var flera tjänster vakanta under 
året. Förutom lägre personalkostnaderna än budgeterat ledde 
personalbristen också till att mindre verksamhet än planerat 
kunde genomföras. Av den anledningen nyttjades inte heller 
fritidsgårdarnas verksamhetsmedel fullt ut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 12 mnkr jämfört 
mot budget. Detta består av tomtförsäljningar om 6 mnkr och 
driften om 6 mnkr. 

Största positiva avvikelserna återfinns inom tjänsterna fysisk 
och teknisk planering samt gator, vägar och planering samt 
Infrastruktur, skydd.

Exploateringsverksamheten inom fysisk och teknisk plane-
ring redovisar genom tomtförsäljningar reavinster om 6 mnkr, 
vilka ej var budgeterade. Samtidigt har avdelningen haft ökade 
personal- och konsultkostnader för bland annat arkeologi och 
markvärdering. Antalet sålda småhustomter under året var 35 
stycken samt en flerbostadstomt och två industritomter.

Inom gator, vägar och planering beror avvikelserna om 6 
mnkr på mindre vinterunderhåll under oktober-november samt 
att planerade beläggningsarbeten i Grycksbo och Vika har 
förskjutits till 2018. En positiv avvikelse har erhållits genom 
intäkter från ledningsdragande verk samt en negativ avvikelse 
på grund av ej planerade kostnader för bland annat Rödbropar-
keringen och vägräcke i Danholn.

Parkverksamheten har belastats med högre personalkostnader 
och skogsintäkterna blev lägre än beräknat. Bland annat genom 
att fler säsongsarbetare nyttjats och att en ny markförvaltare 
anställts. Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling har 
däremot haft lägre personalkostnader på grund av vakanser. 
Detta medför bland annat att vissa planerade aktiviteter ej kan 
utföras som tänkt.

 Nämnd- och styrelseverksamhet tillsammans med närings-
livsverksamhet och gemensamma verksamheter redovisar ett 
ackumulerat resultat om 2 mnkr. Högre kostnader för projekt 
och arvoden medan personalkostnader och kostnader för konsul-
ter och IT minskat. För övrigt ökade intäkter från sålda tjänster. 



36

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 7 mnkr jämfört 
mot budget. Sammantaget har förvaltningen volymökningar i 
samtliga skolformer.

Förskoleverksamheten totalt redovisar ett överskott om 1 
mnkr samt 20 fler barn i verksamheten.

Den kommunala förskolan redovisar ett överskott om 1 mnkr 
trots fler barn, högre barnpeng och personalkostnader. Nya 
familjecentralen i Britsarvet öppnade först i slutet av året och 
redovisar därmed lägre kostnader än budget.

Fristående förskolor inklusive pedagogisk omsorg har haft 8 
färre barn än budgeterat. Barnpengsystemet totalt sett håller 
budget. Detta trots att volymökningen av barn i den kommunala 
verksamheten är större än minskningen i den fristående verk-
samheten. Den kommunala verksamheten kompenseras inte fullt 
ut med till exempel lokalkostnader under året.

Grundskoleverksamheten totalt redovisar ett negativt 
resultat om 5 mnkr samt 164 fler elever i grundskola och försko-
leklass samt 58 fler barn i fritidshem.

 Alla verksamheter har elevökningar jämfört med budgeterad 
nivå och skolorna har fått 8 mnkr mer än budgeterat i elevpeng. 
Hyreskostnader för Bjursås nya skola och ventilationsåtgärder 
har funnits i budgetramen, men kostnaderna redovisas först 
2018. Det har gett utrymme att under året satsa på skolornas 
fysiska miljö i form av utbyte av elevmöbler samt en digital 
satsning så att alla elever i årskurs 7–9 har tillgång till varsin 
digital enhet.

I friskolorna finns 5 fler elever och 16 fler fritidshemsbarn. 
Elevpengsystemet totalt, inklusive kommunala volymökningar, 
genererade ett underskott om 8 mnkr. Ökade intäkter för 
fritidshemsavgifter samt ersättningar från andra kommuner har 
påverkat resultatet positivt med 2 mnkr.

Gymnasieskoleverksamheten redovisar sammantaget ett 
överskott om 4 mnkr samt 61 fler elever i verksamheten.

Faluns kommunala gymnasieskolor har hållit sin budget 
med en mindre avvikelse om 0,2 mnkr. De har under året haft 
81 fler elever än budgeterat. Skolpengen för dessa elever samt 
bidrag från Migrationsverket för asylsökande har täckt det ökade 
behovet av personal, skolmåltider, inventarier, läromedel, med 
mera. Lokal idrottsutbildning och nationell idrottsutbildning har 
utökat med fler idrotter vilket har medfört behov av extra loka-
ler, både interna och externa. Gymnasiet har även gjort extra 
satsningar på marknadsföring och digitalisering.

Friskolor för gymnasieelever har haft 20 färre elever än 
budgeterat. Trots totala volymökningen med 61 elever ger elev-
pengsystemet ett överskott om 5 mnkr. Kostnaden per elev har 
varit lägre än budgeterad.

Förvaltningsgemensam verksamhet inklusive elevhälsa och 
administration redovisar ett överskott om 7 mnkr. En buffert 
för volymökningar samt ett överskott för elevhälsan på grund 
av ledigheter, sjukskrivningar och vakanser är förklaringar till 
överskottet.

Socialnämnden
Nämnden redovisar ett negativt resultat om 30 mnkr jämfört 
mot budget. 

De största avvikelserna avser externt köpta boendeplatser 
(HVB, stödboenden, familjehem, särskilt boende, andrahands-
boenden) för barn och vuxna med en negativ avvikelse om 

25 mnkr. Trots minskade kostnader för HVB-placeringar inom 
missbruksområdet uppgår underskottet till 4 mnkr jämfört mot 
budget för den verksamheten. Inom socialpsykiatrins insatser 
har kostnadsnivån i stället ökat vilket genererat ett underskott 
om 3 mnkr.

Budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes inför 2017 och 
kostnaderna har minskat jämfört mot föregående år och uppgår 
till 76 mnkr, med ett samlat underskott om 7 mnkr. Tillgång 
till ESF-projektet Framgången, genom förvaltningen AIK, samt 
en mer gynnsam arbetsmarknad är att anse som de största 
framgångsfaktorerna för att minska kostnaderna. Vidare ryms 
personalkostnaderna, förutom arvoden till familjehem och kon-
taktpersoner, inom budgeterad nivå.

Kostnader för insatser enligt LSS har ökat 21 mnkr vilket till 
största delen beror på utökning av antal grupp- och service-
bostäder med tillhörande bemanning och andra kostnader. Un-
derskottet om 9 mnkr jämfört mot budget består till stor del av 
utbetalda sjuklöner för externa assistansanordnare tillsammans 
med underskottet för grupp- och servicebostäder.

Kostnaderna för området för barn och unga överskrider också 
budgeten vilket framförallt beror på externt köpta placeringar 
på HVB- och familjehem med ett budgetunderskott om 14 mnkr, 
men också köpt öppenvård med 3 mnkr. Verksamheten har även 
varit beroende av att använda konsulter för att klara det höga 
trycket av orosanmälningar då verksamheten haft vakanser på 
tjänster. Under året skedde en ökning i antalet ärenden, bland 
annat där barn och unga misstänkts vara utsatta för våld eller 
bevittnat våld. Svårigheter att hitta placeringar som möter 
individernas behov på grund av en hårt ansträngd marknad har 
även påverkat priserna i uppåtgående riktning.

Gemensam nämnd för ATL
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läke-
medel redovisar ett positivt resultat om 0,5 mnkr jämfört mot 
budget. Överskottet är utfördelat på medlemskommunerna och 
utfallet visar därför 0 mnkr.

Val- och demokratinämnden
Verksamheten redovisar ett resultat om 0,2 mnkr jämfört mot 
budget. Detta tack vare lägre kostnadsutfall avseende nämnds-
möten. För övrigt kostade Falu demokrativecka mindre än 
beräknat.

Överförmyndaren
Verksamheten redovisar ett nollresultat jämfört mot budget. Ny 
ersättning började gälla för barn som anländer efter 1 juli 2017. 
Innan dess gällde ersättningsförordningen med återsökning för 
faktiska kostnader gällande god man för asylsökande.

Revision
Verksamheten redovisar ett nollresultat jämfört mot budget.

Kommunstyrelsen
Ledningsförvaltningen
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 3 mnkr jämfört 
mot budget.

Kontaktcenter har hållit budget enligt plan medan Stads-
kansliet och Ekonomikontoret haft vakanta tjänster och därför 
redovisat ett positivt resultat. Kommunikationskontoret 
redovisar ett litet överskott med anledning av det framskjutna 
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investeringsprojektet digitala infartsskyltar. Personalkontoret 
redovisar i princip ett nollresultat. Kostnader för personalsystem 
och konsulter blev lägre än förväntat.

Kommundirektören
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,6 mnkr jäm-
fört mot budget. Inom kommundirektörens verksamhet bedrivs 
internationellt samarbete i form av SIDA-projekt (ICLD).

Serviceförvaltningen
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 16 mnkr jämfört 
mot budget.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett positivt resultat om 
14 mnkr och IT-avdelningen ett positivt resultat om 1 mnkr. 
Kostavdelningen och fordonsadministrationen redovisar mindre 
överskott.

Fastighetsförvaltningens överskott består framförallt av 
fastighetsförsäljningar, mediakostnader samt ej verkställda 
utrangeringar.

Energianvändningen har varit lägre jämfört med föregående 
år, både vad gäller el och fjärrvärme, som ett resultat av energi-
effektiviseringsåtgärder. Detta tillsammans med ett lägre elpris 
har medfört ett överskott avseende mediakostnaderna.

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvalt-
ningen (AIK)
Verksamheten redovisar ett postivt resultat om 2 mnkr jämfört 
mot budget. Grundläggande vuxenutbildning, särvux och SFI 
har ett gemensamt underskott om 4 mnkr jämfört mot budget. 
Underskottet beror på att det fanns volymer av elever vilka inte 
erbjöds studier inom föreskriven tid. Detta är åtgärdat under 
2017 med en högre kostnad som följd. 

Gymnasial vuxenutbildning redovisar ett överskott om 2 
mnkr vilket beror på att AIK hade för få utbildningsplatser att 
erbjuda första tertialet samt vakanta tjänster. 

Flyktingmottagning redovisade ett överskott om 3 mnkr vil-
ket främst beror på att antalet mottagna flyktingar överskrider 
det budgeterade antalet samt att schablonersättningen höjdes. 
Personalstyrkan har inte ökat i samma omfattning som antalet 
mottagna flyktingar. I budget togs det höjd för dyra bostads-
lösningar beroende på bosättningslagen. På grund av det låga 
inflödet av ensamkommande flyktingbarn räckte det att använda 
Högbo som tillfälliga bostadslösningar.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Verksamheten redovisar ett negativt resultat om 12 mnkr 
jämfört mot budget. Främst på grund av högre kostnader för kol-
lektivtrafiken efter beslutet om befolkningsbaserad fördelning 
av kostnaderna emellan kommunerna.

Beslutsorgan
Verksamheten redovisar ett resultat jämfört mot budget om 
16 mnkr, varav 13 mnkr beror på att reserv för oförutsedda 
händelser (centrala bufferten) inte nyttjats fullt under året. 
Enligt beslut har reserven för oförutsedda händelser utnyttjats 
till tilläggsfinansiering av ny digital plattform om 7 mnkr och 
ökad medelstilldelning till Samordningsförbundet Finsam Falun 
för 2017.

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan
Verksamheten redovisar ett resultat om 0,4 mnkr jämfört mot 
budget tack vare ökade externa intäkter. Intäkter avser sålda 
tjänster för direktupphandling och annonsering.
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Investeringar
Investeringarna uppgår netto till 327 mnkr vilket innebär att 
103 % av årets investeringsbudget är förbrukad, att jämföra 
med 42 % vid delårsbokslutet. En ackumulerad negativ avvikelse 
jämfört mot budget om 10 mnkr. De största avvikelserna beror 

framförallt på köp av Slättaskolan med tillhörande förskolor, 
markförvärv vid Vällan, ombyggnation av kontorsfastigheten 
Riset och servicehuset Lyssfallet i Enviken. Se ytterligare kom-
mentarer avseende kommunens investeringar nedan.

Styrelse/nämnd, belopp i mnkr Nettoinvestering 
2017

Budget helår
             2017

Avvikelse Nettoinvestering  
2016

Kommunstyrelsen 

Ledningsförvaltningen 2,0 6,1 4,1 3,7

Serviceförvaltningen 230,0 238,0 8,1 157,8

AIK 0,0 0,2 0,2 0,0

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT 232,0 244,3 12,3 161,6

Omvårdnadsnämnden 3,0 4,9 1,8 3,4

Kultur- och fritidsnämnden 5,9 8,4 2,5 5,6

Miljö & samhällsbyggnadsnämnden 81,1 52,3 -28,9 44,6

Barn- och utbildningsnämnden 5,3 6,6 1,3 2,9

Socialnämnden 0,0 0,6 0,6 0,2

INVESTERINGAR TOTALT 327,4 317,0 -10,4 218,3

Mark- och fastighetsförvärv
Inköp av mark och fastigheter för att tillgodose kommunens fram-
tida behov av bostäder och förvaltningshus.

Inköp av mark vid Vällan om 20,5 mnkr vilket ej var budgeterat 
för. Inköpt för bostadsbyggande på sikt. Kommunen valde att 
nyttja kvarvarande delen av statens stöd till bostadsbyggande 
om 20,1 mnkr till detta.

Förskolor och Skolfastigheter
Ny-, och ombyggnationer av förskolor och skolor är ett led i att möta 
det ökade behovet av ändamålsenliga lokaler. Ökning av antal barn 
samt förändrade myndighetskrav är orsaker till det ökade behovet.

Vid årsskiftet 2017/18 köptes Slättaskolan med tillhörande 
förskolor av Kopparstaden AB som ett led i att minska antalet 
inhyrda verksamhetslokaler. Ventilationsprojektet på Lugnet-
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Den 1 juli köptes Stångtjärnsstugan av Falu IK vilken kom-
mer hyras ut till kultur- och fritidsförvaltningen. Ny ismaskin 
är inköpt till Lugnet. Utveckling av befintlig skatepark etapp 
3 i Hyttgårdsparken skjuts upp till 2018 på grund av för högt 
anbud.

Offentliga platser, gator och vägar
Ombyggnad av gator, vägar och offentliga platser för ett mer attrak-
tivt och utvecklat Falu kommun.

Å-rummetprojektet har kostat 16,8 mnkr jämfört mot budgeterat 
om 18,8 mnkr. Det återstår vissa åtgärder om cirka 1,8 mnkr. 
Merparten av projektet är slutfört. Projektet kommer att fortsät-
ta längs Faluån 2018. Arbetet med att bygga ut huvudcykelstråk 
enligt Cykelplanen har fortsatt och under året har ytterligare 
20% av cykelstråket från Lugnet till Korsarvet färdigställts. 

Resecentrum är färdigställt förutom pontonbron under 
järnvägsviadukten vilken ska ersättas. Nuvarande pontonbro är 
inlånad från trafikverket. 

Åtgärderna av Kajmuren är färdigställt. Förstärkt muren längs 
Faluån på grund av slitage. De nya Hälsinggårdsbryggorna för 
båtplatser är färdigställda.

Överdäckning av Bergskolegränd (Lydias terrass) har hittills 
kostat 3,8 mnkr med en prognos om 7,5 mnkr 2018. Projektet 
beräknas att färdigställas under vår/sommar och väntas bli en 
samlingspunkt samt ge ett mer attraktivt utseende.

Under året tillkom ett projekt med utbyte av armaturer och 
stolpar i Lumsheden om 3,2 mnkr vilket avslutas 2018.

Upphandlingen av två digitala infartstavlor genomfördes och 
samordnades med Borlänge kommun. Projektet beräknas vara 
färdigställt och installerat februari 2018. Stor del av kostna-
derna hamnar därför på 2018.

gymnasiet är upphandlad och pågår sedan november månad. 
I samband med det ökade antalet gymnasieelever sker inves-
teringar, för Kristinegymnasiet, i ett helt nytt ventilations-
system samt tillhörande energieffektiviseringar vilket fortsätter 
även 2018. Projektering av Södra skolan, Hasselvägen förskola 
och Enviken förskola fortgår. Byggnation av högstadieskola, 
Bjursåsskolan, har skett i och med behovet av en ny och större 
skola i området. Invigningen sker i februari 2018. Ombyggna-
tion Kulturhuset Tio14 till kulturskola färdigställdes i slutet av 
året. Inflyttning har skett och kulturskolan har full verksamhet 
i byggnaden. Investeringar i inventarier (slöjd-, musik-, och 
idrottshallar, med mera) om 5,3 mnkr till grund- och gymnasie-
skolor, främst Bjursåsskolans högstadium.

Omvårdnadsboenden
Nybyggnationer av vård och omsorgsboende ska resultera i trygga 
och bra miljöer för äldre i framtida vård och omsorgsboenden. Det 
blir fler och fler äldre vilket påverkar framtida byggandet av vård och 
omsorgsboenden. Även behovet att LSS-boenden ökar och nybygg-
nationer av gruppbostäder utförs därav.

Nybyggnation av gruppbostad på Galgberget och tillbyggnad av 
servicehuset Risholnsgården är upphandlade och pågår sedan 
november. Tillbyggnaden fortgår under hela 2018 och resulterar 
i att befintligt boende utökas med 20 platser och detta sker för 
att möta behovet. Gruppbostad på Kopparvägen blev färdig-
ställd under hösten. Ombyggnation av servicehuset Lyssfallet i 
Enviken har skett vilket bland annat inkluderade installation av 
ny ventilationsutrustning och byte av värmekälla till bergvärme.

Idrotts- och fritidsanläggningar
I enlighet med Folkhälsoprogrammets intentioner ska investeringar 
i idrotts- och fritidsanläggningar leda till att medborgarnas behov 
av motion, rörelse, rekreation, fritidsaktiviteter och mötesplatser 
tillgodoses.
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Kommunens exploateringar
Exploateringsverksamhet handlar om att omvandla obebyggd eller 
glest bebyggd mark till bebyggelse för bostäder och verksamhet. En 
aktiv exploateringsverksamhet är en viktig förutsättning för kom-
munens fortsatta tillväxt.

Pågående projekt
I Herrhagsskogen etapp 1 är 13 av 15 tomter sålda. Etapp 2 
kommer till försäljning under våren (cirka 20 av 30 tomter). 
Vidare har 16 av 21 tomter i etapp 2 i Lilla Källviken sålts 
under perioden. Entreprenad är upphandlad och påbörjad i Lilla 
Källviken etapp 3 och i etapp 4 pågår projektering enligt plan. 
På Galgberget har 6 av 9 tomter inom Järngränd/Svavelgränd 
sålts. Två industritomter samt en flerbostadstomt (Sandsberg) 
är sålda. Kompletterande exploateringsavtal är klart för Myran-
området och Industrigatan är klar. Våtmarken grävs under vinter 
2018.

Förberedelser för utbyggnad av industriområdena på Ingar-
vet, Västra Tallen och Nicolai har inletts och kommer att fortgå 
2018. Sanering av kvarteret Teatern för Kopparstadens räkning 

Belopp i mnkr Utfall 
2017

Budget
             2017

Avvikelse budget 
utfall 2017

Utfall ack t.o.m.  
2016

Alla aktiva investeringsprojekt 201,6 178,2 -23,4 34,5

93024 Slättaskolan mm 41,2 0,0 -41,2 0,0

92864 Bjuråsskolan om/tillbyggnad 40,6 56,4 15,8 5,8

92924 Folkets Hus omb Kulturskola 20,6 26,0 5,4 13,3

92975 Kristinegymn ventilation 19,3 15,5 -3,8 0,4

92989 Riset omb kontor 18,7 10,0 -8,7 6,7

90400 Markförvärv 18,3 1,0 -17,3 2,5

94350 Å-rummet(p-ledn.utredn.) 16,8 18,8 2,0 2,3

92982 Lyssfallet serv.hus tillbyggnad 12,6 5,0 -7,6 2,3

92983 Risholn sev.hus tillbyggnad 8,6 40,5 31,9 1,3

94381 Beläggningsarbeten 5,0 5,0 0,0 0,0

har genomförts där kommunen svarade för ansökan om statligt 
bidrag till marksanering. Projektering av Kopparstadens nya 
bostadsområde Surbrunnsängen har genomförts där utbyggnad 
startar 2018.

Under året har 250 nya byggrätter för bostäder tillkommit i 
lagakraftvunna detaljplaner. I november stod Falun värd för en 
uppskattad mark- och exploateringskonferens, som anordnas 
av föreningen Sveriges stadsbyggare. Falun besöktes av ca 385 
mark och exploateringsingenjörer från hela landet.

Övriga investeringar
Projekt nytt Intranät har påbörjats, men kan inledas först när 
den digitala IT-plattformen har satts i drift. Hela investeringen 
skjuts därför till 2018.

Ombyggnation har skett av kontorsfastigheten Risets be-
fintliga lokaler för samlokalisering av Serviceförvaltningen. Det 
resulterade i ett kontor med tillhörande gemensamhetslokaler 
avsett för drift-, kost-, service-, och IT-avdelningen. Förvalt-
ningen har därmed minskat antalet etableringar från åtta till 
två, Riset samt Egnellska huset.

Kommunens 10 största investeringsprojekt 2017
Investeringsprojekten kommenteras i den löpande texten ovan.
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Personal
Attraktiv arbetsgivare
Falu kommun är en stor arbetsgivare i en lagom stor stad med 
nära till allt. Här finns en mängd intressanta och kvalificerade 
arbetsuppgifter som bidrar till att samhället fungerar varje dag 
dygnet runt. 

Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter att byta både 
arbetsplats och inriktning. Som medarbetare kan man fördjupa 
sig inom ett område eller bredda sin kompetens. Man arbetar 
tillsammans med många andra yrkeskategorier och är en viktig 
kugge i kommunens roll som samhällsaktör. Expertstöd finns 
inom alla verksamheter. Det gemensamma förhållningssättet 
utgår från kommunens vision och formuleras:
• Till nytta för Faluborna
• Enkla att samarbeta med.

En arbetsgivare som vill attrahera och rekrytera, behålla och 
utveckla de medarbetare som man behöver för att uppnå 
verksamhetens mål måste ha en klar idé om hur man vill vara 
och framstå som arbetsgivare. Falu kommun har haft en uttalad 

strategi om att öka attraktiviteten hos såväl medarbetare som 
potentiella sökande till kommunens tjänster.   Arbetet drivs av 
duktiga chefer, HR-specialister och medarbetare i organisatio-
nen och det har varit lyckosamt. 

Falu kommun fick utmärkelse som årets arbetsgivare av Uni-
versum Communications. 

Coachande ledarskap
Under 2017 har en särskild satsning gjorts på professionell 
coachning för chefer och på coachande ledarskap. 

Hållbart arbetsliv
Kompetensförsörjning är ett centralt fokusområde för kommunen 
som arbetsgivare. Förmågan att attrahera och rekrytera perso-
nal, liksom att behålla och utveckla redan anställda har stor 
betydelse för att våra verksamheter ska kunna säkra välfärden.

I Falu kommun kan många välja hur mycket de vill jobba. 
Heltid till alla ger kommunanställda möjligheten att få balans i 
livet genom att välja sysselsättningsgrad och det gynnar alla. 
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Genom att vara en ansvarsfull kommun och erbjuda heltidsan-
ställningar medverkar kommunen också till att påverka jäm-
ställdheten i samhället och bidrar till att kvinnor kan välja att 
vara mindre ekonomiskt beroende i framtidens familjer.

Att Falu kommuns medarbetare har en hög känsla av begrip-
lighet, hanterbarhet och meningsfullhet är grunden för att alla 
kan, vill och orkar arbeta. Arbetsgivaren utvecklar ständigt stöd 
till chefer för att kunna vara de goda ledare som detta kräver 
samt ha modet att reagera för brister i arbetsmiljön. Det hand-
lar t.ex. om att tidigt reagera på upprepad korttidssjukfrånvaro, 
kränkningar, härskar-tekniker och andra etiska dilemman. 

Att mäta ohälsotal och medarbetarengagemanget genom 
”Attityd” ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och under 
våren 2017 genomfördes en ny mätning. När det gäller ohäl-
sotalen har vi inte uppnått målen och den psykiska ohälsan 
precis som ohälsan i stort ökar i Falun precis som i riket och är 
fortsatt ett prioriterat område.

Personalsammansättning

Medeltal anställda 2017-12-31
Medeltal 
anställda Varav män Varav kvinnor

2016-12-31
Medeltal 
anställda Varav män Varav kvinnor

Hela kommunen 4523 1072 3451 4430 989 3441

Kommunstyrelsen 700 253 447 645 324 411

Myndighetsnämnden 29 13 16 26 13 13

Miljö & samhällsbyggnadsnämnden 81 38 43 82 37 45

Kultur & fritidsnämnden 170 76 94 160 72 88

Barn & utbildningsnämnden 1766 410 1356 1727 373 1354

Socialnämnden 657 142 515 625 135 490

Omvårdnadsnämnden 1123 141 982 1164 125 1039

Sjukfrånvaro
Uppföljningen av sjukfrånvaron har varit bristfällig under 2017 
till stora delar beroende på svårigheter att få fram korrekta 
data.

Sjukfrånvaro 2017-12-31 2016-12-31

Total sjukfrånvaro 7,1 % 6,8 %

Långtidssjukfrånvaro1  2,5 % 2,9 %

Sjukfrånvaro män 5,1 % 4,8 %

Sjukfrånvaro kvinnor 7,8 % 7,4 %

Anställda – 29 år 6,1 % 6,1 %

30 – 39 år 8,0 % 7,1 %

40 – 49 år 6,3 % 6,3 %

50 – 59 år 7,1 % 6,9 %

60 år - 8,3 % 7,8 %

Fördelning 2017-12-31 2016-12-31

Tillsvidareanställningar 4015 3975

Tidsbegränsade anställningar 519 466

Tillsvidareanställda årsarbetare 3988,3 3927,6

Timanställda under året i årsarbe-
tare

- -

Åldersfördelning 2017-12-31 2016-12-31

20–29 år 12 % 11 %

30–39 år 22 % 21 %

40–49 år 26 % 26 %

50–59 år 26 % 27 %

60 år -  14 % 14 %

Väsentliga händelser under perioden
Införandet av det nya personalsystemet har påverkat både 
förvaltningens och kommunens verksamhet under året. Januari 
2017 var första månaden med det nya lönesystemet, vilket har 
påverkat inte bara lönecenter utan även stora delar av kommu-
nen på ett genomgripande sätt. Förutom det arbete som själva 
omställningen har inneburit med nya arbetssätt och utbildning 
för ett stort antal medarbetare och chefer, har bytet medfört 
en sänkning av kvaliteten på det arbete som lönecenter utför. 
Omställning har tagit stor kraft och medfört en rad nya sätt att 
hantera lönerna.

Lönecenter har anställt flera personer för att möta de stora 
utmaningarna kopplat till personalsystemet. Vidare har vakanta 

tjänster inom ledningsförvaltningen i flera fall inte tillsatts för 
att parera de ökade kostnader som tillkommit som en följd av 
införandet av det nya personalsystemet. Även uppföljning av 
personalkostnaderna inom kommunens verksamheter har påver-
kats kraftigt av inkörningsproblem.

Kommunstyrelsen
Ledningsförvaltningen
Personalomsättningen inom ledningsförvaltningen har varit 
ovanligt hög under året. Tillförordnad förvaltningschef, tillför-
ordnad chef för risksamordningen, ny kanslichef och kommuni-
kationschef har tillsatts under hösten. Ny HR-chef håller på att 
rekryteras. 

 1  Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar 
eller mer.



43

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEPersonal

När det gäller kompetensutveckling inom förvaltningen 
arbetas det ständigt med att utbilda och vidareutveckla medar-
betarna. Det krävs ständig utveckling/utbildning för att kunna 
leverera det expertstöd som krävs.

Serviceförvaltningen
På driftavdelningen har korttidssjukfrånvaron ökat något under 
2017 samtidigt som långtidssjukskrivningarna har minskat 
från föregående år. Arbetet med att minska korttidsfrånvaron 
sker genom en ökad samhörighet, flexibilitet och möjlighet att 
variera sina arbetsuppgifter i geografiska team. Dessutom ökas 
antalet medarbetare som arbetar i pool.

Organisationsförändringsarbetet med tre driftområden och 
bildandet av geografiska team med mixade professioner både 
hos enhetschefer och medarbetare har inletts.

Det har under hela året varit brist på timvikarier både inom 
kost och service. För att kunna säkra verksamheten togs ett 
beslut i april att anställa en egen pool på 22 personer med 
kompetens inom kock, köksansvar respektive städ. Anställning-
arna är på heltid och tillsvidare. Rekryteringen har inletts.

Den höga investeringstakten gör att belastningen på pro-
jektledare, lokalstrateger och andra specialistfunktioner är också 
är hög för tillfället. Rekryteringar har pågått under hösten på 
flera områden för att stärka upp organisationen så att de plane-
rade investeringarna både på kort och lång sikt kan genomföras 

AIK
Friskvård- och ekonomiutbildningar har genomförts och ligger 
högt på agendan. Målsättningen är att utbildningarna lång-
siktigt kommer att påverka friskheten i positiv riktning. En 
friskvårdsgrupp har bildats och leds av en arbetsterapeut, målet 
är att hitta aktiviteter som styr mot en ökad frisknärvaro.

Trivseln på Arbetscenter är hög enligt attityd 2017 och med-
arbetarnas engagemang och arbetsglädje är relativt god. Med 
tanke på enhetens personalsammansättning är resultatet mycket 
gott med personal som är stolt över att jobba i kommunen. Mät-
ningen visar också att ledarskapet inom enheten är relativt gott 
med högt förtroende för verksamhetschefer och arbetsledare. 
Arbetscenter kommer att fortsätta arbetet mot trakasserier/
diskriminering. 

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsförvaltningen har haft stora svårigheter att rekrytera 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter under 2017. Sommarvika-
rier var det också svårare än tidigare att rekrytera. 

Förvaltningen arbetar ständigt med kompetens och vidareut-
veckling för sina medarbetare för att kunna leverera den tjänst 
som krävs. Under året har satsningar gjorts på baspersonalen 
bland annat genom att planeringsdagar genomförts på internat.

Kultur- och fritidsnämnden
Flera rekryteringar har genomförts under året.  Generellt sett är 
trenden att i flera av förvaltningens yrkesområden börjar det bli 
svåra att rekrytera personal med de kvalifikationer som efterfrå-
gas. Tillgången till vikarier är i flera fall också sämre än tidigare. 
Sammantaget har detta medfört vakanta tjänster och minskat 
öppethållande, framförallt inom fritidsgårdsverksamheten.

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger kvar på en relativt låg 
nivå och kommunens målsättning om en sjukfrånvaro på högst 
4,5 procent klaras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen har snitt under 2017 
haft 107. anställda varav 24 personer. arbetat direkt med Myn-
dighetsnämndens verksamhet. Sjukfrånvaron har i snitt legat på 
3,6 % vilket är betydligt lägre än snittet för hela kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden
Elever och personal har samma arbetsmiljö och förvaltningens 
arbete utgår från övertygelsen att personalens mående speglar 
undervisningen och arbetet med eleverna.Ett projekt för hälso-
främjande ledarskap har påbörjats inom förskolans verksamhet 
med syfte att minska korttidsfrånvaron. Sex förskolechefer med 
olika förutsättningar och sjuktal valde att gå in i projektet. 
Bland annat finns projektmålen ”bevara den friska arbetsplats 
som finns idag”, ”skapa en god/hållbar arbetsmiljö” och ”skapa 
möjligheter för personalen att landa, reflektera och planera. 

En utbildningsinsats i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organi-
satorisk och social arbetsmiljö (OSA) för barn- och utbildnings-
förvaltningens chefer har påbörjats av HR i samarbete med de 
fackliga organisationerna. Syftet med insatsen är att informera, 
inspirera och stötta cheferna och ombuden i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Föreskriften fokuserar på 
tre områden: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbe-
handling - alla viktiga för hur barn- och utbildningsförvaltning-
ens personal mår och utför arbete på arbetsplatsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har möjliggjort för 
yrkesverksamma personer att utbilda sig till lärare under tiden 
de undervisar i grund- eller gymnasieskola och delfinansierar 
cirka tio personers lärarutbildning. Projektet startade 2017 och 
förväntas bidra till fler behöriga lärare i Falun.

Socialnämnden
Tillsammans med företagshälsovården pågår ett arbete inom 
LSS-sektionen i syfte att förebygga långtidssjukskrivningar ge-
nom att fånga upp tidiga tecken på ohälsa. Även andra åtgärder 
sker, till exempel. förstärkt introduktion av nya medarbetare, 
utbildning hot och våld och grupphandledning för nya socialse-
kreterare.

Kompetensförsörjningen är alltjämt den stora utmaningen på 
personalsidan. Förvaltningen arbetar utifrån en upprättad kom-
petensförsörjningsplan som reviderats under 2017. Efter flera år 
med ett akut läge på myndighetsutövningen med svårigheter att 
både rekrytera och behålla handläggare har läget nu stabilise-
rats. Förklaringen till detta tros ligga i det omfattande arbete 
med åtgärder som har skett under flera år. Arbetet har bidragit 
till att det idag knappt finns några vakanser inom myndig-
hetsutövningen. Personalomsättningen bland handläggare har 
kraftigt minskat under året från 45% under 2016 till 22% under 
2017. Under året har däremot personalomsättningen ökat bland 
chefer. Det är en utmaning att rekrytera och behålla chefer 
vilket påverkar verksamheten negativt. Ett fokusområde under 
2018 kommer därför vara tydliggörande av chefsuppdraget.
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Ekonomisk översikt
Nedan lämnas en redogörelse för det ekonomiska utfallet för Falu kommun samt Kommunkoncernen under 2017.

Sammanfattning av det ekonomiska läget
Kommun

mnkr 2017 Budget 2017 2016

Verksamhetens intäkter 678  637

Verksamhetens kostnader -3 819  -3 651

Avskrivningar -108 -107 -98

Verksamhetens nettokostnader -3 249 -3 263 -3 112

Skatteintäkter 2 838 2 827 2 736

Generella statsbidrag och utjämning 548 500 487

Finansiella intäkter 26 27 42

Finansiella kostnader -27 -23 -38

Årets resultat 136 68 115

Upplösning reservering pensionskostnader 3  3

Årets resultat inklusive upplösning 139 68 118
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Resultat
Årets resultat för kommunen, efter återföring av reserveringar 
för vissa pensionskostnader, uppgår till 139 mnkr (118 mnkr), 
vilket är 71 mnkr bättre än budgeterat resultat på 68 mnkr. 
Årets resultat motsvarar 4,1 procent av kommunens skatteintäk-
ter och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnad, inklusive avskrivningar och 
pensioner, uppgår 2017 till 96 procent av skatteintäkter och 
bidrag.

Resultatutredning, mnkr 2017

Resultat 2016 118

Nettokostnadsökning -137

Skatteintäktsökning 102

Ökning generella bidrag och utjämning 61

Finansnetto -5

Resultat 2017 139

Resultatutveckling 2013–2017
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Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 678 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 41 miljoner kronor eller 6 procent jämfört med 
föregående år. Stadsbidraget från skolverket har ökat till följd lä-
rarlyftet samt satsningen på fritidshem samt mindre barngrupper. 
Även övriga stadsbidrag och övriga ersättningar har ökat till följd 
av statligt och EU delfinansierade projekt som genomförs inom 
kommunen. Stadsbidraget från migrationsverket har dock minskat 
jämfört med föregående år till följd av sänkta ersättningsnivåer 
samt minskat antal barn. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 3819 miljoner kronor, vil-
ket är en ökning med 168 miljoner kronor eller 5 procent jämfört 
med föregående år. 

Kommunens personalkostnad har ökat med ca 85 miljoner 
kronor till 2198 miljoner kronor jämfört med 2016, vilket innebär 
en ökning på 4 procent (5 procent). Personalkostnadernas andel 
av verksamheternas kostnader utgör 57 procent, vilket är i samma 
nivå som föregående år. Kommunens totala personalkostnader 
hamnar lite högre än budgeterad kostnad. Detta beror till stor del 
på ökade kostnader till följd av insatser som till exempel lönelyf-
tet för skolpersonal och ökade löner för sjuksköterskor.

 I kommunens personalkostnader ingår pensionskostnader 
inklusive löneskatt med 175 mnkr jämfört med 177 mnkr före-
gående år. 

Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår i år till 108 
miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor högre än föregående 
år vilket främst beror på nyanskaffningar av byggnader samt 
övergången till komponentavskrivning.  

Pensionskostnad och pensionsskuld
Falu Kommuns redovisning av pensionsåtaganden redovisas enligt 
den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsåtaganden 
som intjänats t.o.m. 1997 redovisas som ansvarsförbindelser. 
Kostnaden redovisas på det år som utbetalning av intjänad pen-
sionsrätt sker. Pensionsintjänande fr.o.m. 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen och kostnadsförs det år det intjänas. 

Nedan visas kommunens totala pensionsskuld per 31 december 
2017.  Kommunen bytte i november 2017 pensionsadministratör 
från KPA till Skandia. Detta gör att beräkningen av pensionsskuld 
och pensionskostnad i årsredovisningen baseras på helårsprognos 
som KPA presenterade per 31 augusti 2017. Eventuella avvikelser 
mellan prognos och verkligt utfall helår 2017 regleras under 2018.

Total pensionsförpliktelse 2017 2016

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) 
för pensioner och liknande förpliktelser 194 192

Reservering inom eget kapital 23 26

Ansvarsförbindelser (inkl. särskild 
löneskatt), d.v.s. pensionsförpliktelser 
som inte tagits upp bland avsättningar 1 371 1 418

Totalt 1 588 1 636

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel 0 0

Återlånade medel 1 588 1 636

Pensionsmedlen är i sin helhet återlånade hos kommunen som 
investeringar i anläggningstillgångar. Pensionsförpliktelserna 
överstiger dock kommunens egna kapital, som per den 31 de-
cember 2017 uppgår till 1343 mnkr (1209 mnkr).

Skatteintäkter
Årets skatteintäkter och utjämning uppgick till 3 386 mnkr, vilket 
är en ökning med 162 mnkr eller 5 % jämfört med 2016. Jämfört 
med budget blev utfallet för skatteintäkterna 60 mnkr högre, vil-
ket förklaras av det tillfälliga statsbidraget för bostadsbyggande 
på 20 mnkr samt för högre skatteintäkter än budgeterat som en 
följd av en mer positiv utveckling i landet.

Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga 
förutsättningar för kommuner att genomföra det åtagande som 
en kommun har, oavsett inkomstförhållande och strukturella 
kostnadsskillnader. Under 2017 fick Falu kommun 390 mnkr i 
inkomstutjämningsbidrag, vilket utslaget per invånare var 6 685 
kr (6 233 kr).  

Utjämningssystemet för LSS-kostnader innebar ett bidrag på 
3,2 mnkr. Från och med 2008 redovisas intäkter för kommunala 
fastighetsavgifter separat i kommunens redovisning. Dessa uppgår 
i årets bokslut till 109 mnkr (106 mnkr). 

Bidrag från kostnadsutjämningssystemet uppgick till 7,2 mnkr 
(12,9 mnkr). Kostnadsutjämningen ska utjämna för strukturella 
kostnadsskillnader för förhållandena i Falun jämfört med riket. 
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Finansiellt resultat 
Finansnettot uppgick till -3 mnkr vilket är 6 mnkr sämre än bud-
geterat vilket främst beror på förlust vid försäljning av kommu-
nens aktieinnehav i det helägda bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB. 

Ränteutgiften för externa lån uppgick till 1,9 mnkr (2,2 
mnkr). Kalkylerad genomsnittlig ränta för hela lånestocken upp-
gick till 2,6 procent (2,9 procent). Utgående lånestock uppgick 
per den 31 december till 25 mnkr (exkl. lån förmedlade till 
koncernbolag).

Utveckling av lånestock mnkr

Likviditetsöverskottet, om 118 mnkr beror delvis på försenade 
byggstarter. Kommunens positiva resultat och kassaflöde bidrar 
också till likviditetsöverskottet. På grund av den goda likviditeten 
i Falu kommun kunde man i oktober förmedla det ena lånet om 50 
mnkr till Falu Stadshus AB. Lånet ersätter ett lån i Falu Stadshus 
AB som amorterades med samma datum. Det förmedlade lånet 
är räntesäkrat med ett s.k. swapavtal som löper till år 2021. Det 
andra lånet om 50 mnkr amorterades i december med 25 mnkr.

Borgensåtaganden
Falu Kommun har omfattande borgensåtaganden, vilka uppgår 
till 3 445 mnkr. För Kopparstaden AB är borgensbeloppet 1 155 
mnkr. För övriga helägda företag uppgår borgensbeloppet till 2 
177 mnkr. Av beloppet utgör 618 mnkr förmedlade lån, vilket 
kan likställas med en borgen.

Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verk-
samheterna 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. Även 
Lugnet i Falun AB får anses ha låg risk då Falu kommun hyr 
största delen av befintligt fastighetsbestånd.

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 dotterbola-
gen 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 kapi-
tal. 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 el-
ler 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.

Kommunkoncernens ekonomiska utfall 
I koncernens ekonomiska utfall ingår förutom utfallet för Falu 
kommun även utfallet för följande enheter:
• Falu Stadshus AB, med dotterbolagen Falu kommuns förvalt-

ning AB, Lugnet i Falun AB, Falu Energi & Vatten AB (kon-
cern) samt Kopparstaden AB (koncern)

• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunförbund med 44,2%

Totala resultatet för kommunkoncernen uppgick 2017 till 451 
mnkr vilket är en förbättring med 216 mnkr jämfört med föregå-
ende år. Det förbättrade resultatet beror främst på högre resul-
tat hos Kopparstaden AB till följd av fastighetsförsäljningar. För 
mer utförlig information se bolagens verksamhetsberättelser i 
avsnittet Företag i den sammanställda redovisningen. 
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2017 2016 2015 2014 2013

Allmänt

Antal anställda 4 681 4 616 4 564 4 537 3 644

Befolkning per 31/12 58 340 57 685 57 062 56 896 56 767

Skattesats i kr 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Budgetomslutning (mnkr)

Verksamhetens nettokostnader 3 249 3 112 2 983 2 976 2 809

Pensionskostnader inkl räntor 175,0 176,0 168,0 169,0 171,0

Nettoinvesteringar 312 -140 -166 -331 -191

Resultat (mnkr)

Årets resultat 139 118 105 15 67

Eget kapital 1 343 1 209 1 093 991 980

Finansiering (mnkr)

Skatteintäkter och skatteutjämning 3 386 3 223 3 078 2 980 2 866

Nyckeltal

Totala tillgångar per invånare, kr 40 281 40 399 36 493 34 071 33 082

Låneskuld per invånare, kr 758 2 080 1 240 879 2 233

Nettokostnadsandel % (andel av skatteintäkt) 96,0 96,5 96,9 99,8 98,0

Pensionskostnadsandel % (andel av skatteintäkt) 5,2 5,2 5,5 5,7 6,0

Resultatsandel % (andel av skatteintäkt) 4,1 3,7 3,4 0,4 2,0

Soliditet exkl ansvarsförbindelse % 57,1 51,8 52,5 51,1 52,2

Soliditet inkl ansvarsförbindelser % -1,2 -9,0 -19,0 -29,7 -35,0

Självfinansieringsgrad investering % 97 100 100 37 78

 

Flerårsjämförelse



48

EKONOMISK REDOVISNING FÖR KOMMUNEN OCH KONCERNEN Resultaträkning

Not Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 2 1 901 1 645 678 637
Verksamhetens kostnader 3 -4 409 -4 228 -3 819 -3 651
Avskrivningar 4 -338 -323 -108 -98

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 846 -2 906 -3 249 -3 112

Skatteintäkter 5 2 838 2 736 2 838 2 736
Generella statsbidrag och utjämning 6 548 487 548 487
Finansiella intäkter 7 11 37 26 42
Finansiella kostnader 8 -103 -122 -27 -38

ÅRETS RESULTAT 448 232 136 115

Upplösning reservering pensionskostnader 9 3 3 3 3

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE UPPLÖSNING 451 235 139 118

mnkr

Resultaträkning
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Not Koncern  Kommun
TILLGÅNGAR 2017 2016 2017 2016
Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 10 1 2 1 2
 Materiella anläggningstillgångar  
  - mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 6 533 6 189 1 786 1 566
  - maskiner och inventarier 12 403 420 108 110
 Finansiella anläggningstillgångar 13 182 267 647 669

Summa anläggningstillgångar 7 119 6 878 2 542 2 347

Omsättningstillgångar
 Förråd 14 49 55 12 2
 Fordringar 15 339 357 254 350
 Kassa och bank 16 176 220 160 207

Summa omsättningstillgångar 564 632 426 559

SUMMA TILLGÅNGAR 7 683 7 510 2 968 2 906

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
 Balanserat resultat 17 1 958 1 722 1 183 1 064
 Balanserat resultat, reservering 23 26 23 26
 Årets resultat inklusive återförd reservering 451 235 138 119

Summa eget kapital 2 432 1 983 1 344 1 209

Avsättningar  
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 215 212 194 192
 Andra avsättningar 19 259 247 12 12

 
Skulder  
 Långfristiga skulder 20 3 846 4 015 709 741
 Kortfristiga skulder 21 932 1 053 710 753

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 683 7 510 2 968 2 906

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncern  Kommun

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland  
skulderna eller avsättningarna

 
1 371 1 418 1 371 1 418

Ansvarsförbindelser   

 Övriga ansvarsförbindelser 368 491 3 446 3 662

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 22 1 739 1 909 4 817 5 080

mnkr

Balansräkning
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mnkr

Kassaflödesanalys
Not Koncern Kommun

2017 2016 2017 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 451 236 135 119

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 338 323 108 99
Gjorda avsättningar 14 - 8 12
Ianspråktagna avsättningar -2 -3 - -38
Övriga ej likviditetspåverkande poster -7 2 9 -8

Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital

 794 558 260 184

Ökning/minskning förråd och varulager 6 10 -10 -1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 18 -22 103 -62
Ökning/minskning kortfristiga skulder -122 -98 -50 98

Kassaflöde från den löpande verksamheten 696 448 303 219

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar - -2 - -2
Investering i materiella anläggningstillgångar -783 -682 -331 -219
Ökning långfristiga fordringar - - -42 -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 138 15 4 5
Minskning av långfristiga fordringar 64 9 50 90
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -16 - -14
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 18 13 8 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -563 -663 -311 -140

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 61 181 42 50
Övrig ökning av långfristiga skulder 23 148 - 11
Amortering av långfristiga skulder -253 -64 -75 -70
Minskning av avsättning pga utbetalningar -6 -5 -6 -5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -175 260 -39 -14

Årets kassaflöde -42 45 -47 65

Likvida medel vid årets början 219 175 207 143

Likvida medel vid årets slut 16 177 220 160 208
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Gemensamma för moderbolag och koncern

Noter

Not 1 – Redovisnings- och 
 värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kom-
munal redovisning och rekommendationer från Rådet för kom-
munal redovisning vilket bl.a. innebär att:  Intäkter redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de 
belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodi-
seringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post 
för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommu-
nalförbund där kommunen har
minst 20 % inflytande i. 

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår 
av figur under avsnittet ”Företag i den sammanställda redovis-
ningen”. 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionerlig konsolidering. Med förvärvs-
metoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna 
kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär 
att den andel av dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den 
sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Eko-
nomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen 
respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. 

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den 
sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt  (22 
procent) och eget kapital (78 procent) .

Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks 
av den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman är 
följande:

- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under 
skatter.

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet 
med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokförings-
nämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper 
mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovis-
ningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. 
Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifie-
rats.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i 
not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflö-
desrapporten.

 Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande och överstiger 10 mnkr. 

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 
SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 
4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prog-
nos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare 
prognos med -7 481 tkr.

Redovisning av intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnads-
ersättningar tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till 
kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen 
redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovis-
ningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som 
intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den 
period uthyrningen avser, ränteintäkter i enlighet med effektiv 
avkastning samt erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdel-
ning bedöms som säker.

Kostnader
Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 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.

 En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast 
lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas: 
3,5,10,20,33 år

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska  
anläggningningstillgångar
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning för kom-
munens förvaltningsfastigheter. 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. 
Avskrivningsmetod - komponentavskrivning
Komponenter har beräknats separat på större byggnader inom 
respektive fastighet. Byggnaderna består av ett antal kompo-
nenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är bygg-
nader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark 
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vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna 
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och 
ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
• Stomme, 50 år
• Stomkompletteringar., innerväggar, m.m., 20-40 år
• Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm, 20-40 år
• Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm, 20-30 år
• Inre ytskikt, maskinell utrustning mm, 10-15 år

Avskrivningsmetod- linjär avskrivning
På fritidsanläggningar, gator och vägar tillämpas linjär avskriv-
ning, dvs. 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 nytt-
jandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Individuella bedömningar av nyttjandeperioden kan för-
komma, vilken därmed kan avvika från kommunens normala 
avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omstän-
digheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhets-
förändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den 
bedöms vara kortare. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstill-
gång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller 

som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar 
och därmed också för finansiella leasingavtal.

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. 

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

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är beräknade enligt RIPS17.  Pensionsåtaganden för anställda i 
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 pensionså-
tagandet, vilket intjänades före 1998, inom kommunens eget 
kapital. Reserveringen är avsedd att täcka delar av kostnadsök-
ningen för den så kallade ”bromsen” under kommande år. 

Not 2 – Verksamhetens intäkter

Kommun

2017 2016
Försäljningsintäkter 37 36
Taxor och avgifter 116 106
Hyror och arrenden 83 80
Bidrag 315 309
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 116 100
Exploateringsintäkter 9 5
Realisationsvinst 2 -
Övriga intäkter - -

Summa 678 636
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Not 3 – Verksamhetens kostnader

Kommun
2017 2016

Löner och sociala avgifter 2 023 1 936
Pensionskostnader 175 177
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 13 9
Bränsle, energi och vatten 56 53
Köp av huvudverksamhet 729 684
Lokal och markhyror 165 165
Lämnade bidrag 167 170
Övriga kostnader 492 456

Summa 3 820 3 650

Not 4 – Avskrivningar

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Avskrivning immateriella tillgångar 1 1 1 1
Avskrivning byggnader och anläggningar 264 249 83 76
Avskrivning maskiner och inventarier 71 66 22 21
Nedskrivningar 2 7 2 1

SUMMA 338 323 108 99

Not 5 – Skatteintäkter

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Preliminär kommunalskatt 2 847 2 746 2 847 2 746
Preliminär slutavräkning innevarande år -12 -12 -12 -12
Slutavräkningsdifferens föregående år 3 2 3 2

SUMMA 2 838 2 736 2 838 2 736

Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 391 356 391 356
Kostnadsutjämningsbidrag 7 13 7 13
Regleringsbidrag/-avgift -1 -2 -1 -2
Generella stadsbidrag 38 12 38 12
LSS-utjämning 3 3 3 3
Kommunal fastighetsavgift 109 106 109 106

Summa 547 488 547 488
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Not 7 – Finansiella intäkter

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Utdelning på aktier och andelar 2 15 2 15
Borgensavgifter koncernbolag - - 11 11
Ränteintäkter från koncernbolag - - 13 15
Ränteintäkter på likvida medel 2 4 - -
Övriga finansiella intäkter 7 18 - -

Summa 11 37 26 41

Not 8 – Finansiella kostnader

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 7 - 7 -
Räntekostnader 22 62 15 18
Räntekostnader på derivatinstrument 19 20 - -
Räntekostnader på finansiell leasing 7 8 - -
Ränta på pensionsavsättningar 4 2 4 2
Övriga finansiella kostnader 43 30 - 18

SUMMA 102 122 26 38

Not 9 – Upplösning av reservering för pensionskostnader

Kommun
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 pensions-
kostnader för kommunen under många år framöver.

2017 2016

Upplösning för ökade pensionskostnader 3 3

Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 14 13 14 14
Årets förändringar
- Omklassificeringar - 2 - 2
- Försäljningar och utrangeringar - -1 - -1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 14 14 15

Ingående avskrivningar -12 -12 -12 -13
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar - 1 - 1
- Årets avskrivningar -1 -1 -1 -1

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 -12 -13 -13

Utgående restvärde enligt plan 1 2 1 2
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Not 11 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 9 506 9 077 2 873 2 704
Årets förändringar
- Omklassificering från pågående arbete 705 459 278 179
- Årets inköp 1 6 - -
- Försäljningar och utrangeringar -211 -48 -24 -22
- Omklassificeringar - 12 - 12

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 001 9 506 3 127 2 873

Ingående avskrivningar -3 673 -3 449 -1 387 -1 328
- Försäljningar och utrangeringar 110 25 20 17
- Årets avskrivningar -267 -249 -83 -76

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 830 -3 673 -1 450 -1 387

Ingående nedskrivningar -89 -88 -43 -43
- Återförd nedskrivning - 3 - -
- Årets nedskrivningar -7 -4 -2 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -96 -89 -45 -43

Pågående nyanläggningar
Ingående balans 445 293 122 113
- Utgifter under året 775 660 332 218
- Under året genomförda omfördelningar -748 -508 -298 -208
- Försäljning -13 - - -
- Investeringsbidrag -2 - -2 -
- Gatukostnadsersättning - - - -

Utgående balans 457 445 154 123

Utgående restvärde enligt plan 6 533 6 189 1 786 1 566
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Not 12 – Maskiner och inventarier

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 1 018 995 388 390
Årets förändringar
- Årets inköp 7 42 - -
- Försäljningar och utrangeringar -70 -39 -44 -31
- Omklassificeringar från pågående arbete 43 20 20 29

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 998 1 018 364 388

Ingående avskrivningar -577 -549 -278 -286
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar 69 38 44 30
- Avskrivningar -63 -66 -22 -21

Utgående ackumulerade avskrivningar -571 -577 -256 -277

Ingående nedskrivningar -21 -19 -1 -
Årets förändringar
- Årets nedskrivningar -2 -3 - -1

Utgående ackumulerade nedskrivningar -23 -22 -1 -1

Utgående restvärde enligt plan 404 419 107 110
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Not 13 – Finansiella anläggningstillgångar

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Aktier i koncernföretag 14 29 14 29
Övriga aktier och andelar 5 10 4 4
Långfristig fordran och utlåning koncern 163 228 628 636
Bostadsrätter - - - -

SUMMA 182 267 646 669

Aktier, andelar, bostadsrätter 2017 2016 2017 2016
Övriga aktier och andelar

Övriga aktier 1,6 6,5 0,6 0,6
Andelskapital i Dala Vindkraft EF 2,2 2,2 2,2 2,2
Andelskapital i Kommuninvest EF 1,6 1,6 1,6 1,6

Summa 5,4 10,3 4,4 4,4

Aktier i koncernföretag
Falu P 0,1 0,1 0,1 0,1
Falu Stadshus AB - - 0,5 0,5
Dala Airport AB 3,5 3,5 3,5 3,5
Visit Södra Dalarna AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Västra Falun Fastighets AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Skid-VM i Falun 2015 AB - 14,9 - 14,9
Fruenzimmer AB 10,0 10,0 10,0 10,0

Summa 13,8 28,7 14,3 29,2

Långfristiga fordringar: 
Utlämnade lån, Trafikverket - 50,0 - 50,0
Utlämnade lån, Övriga 10,0 10,0 10,0 10,0
Utlämnade lån, koncernföretag - - 618,0 576,0
Övrig långfristiga fordringar 5,7 3,0 - -
Fordran Grundledningen HB 65,8 65,8 0 0
Reversfordran Lennheden Vatten AB 74,9 85,0 - -
Investeringsmoms att jämka 7,3 14,2 - -
Värdereglering långfristiga fordringar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Summa 163,1 227,4 627,4 635,4

Bostadsrätter 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa 0,2 0,2 0,2 0,2

SUMMA 182,5 266,6 646,3 669,2
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Not 14 – Förråd och exploateringsfastigheter
Kommun

2017 2016

Förråd - -
Exploateringsmark 12 2

SUMMA 12 2

Not 15 – Fordringar

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 154 101 48 70
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 140 62 124
Mervärdeskattefordringar 35 29 35 29
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag - - 21 54
FH Lugnet KB, resultatandel - - 17 16
Kommunal fastighetsavgift 64 - 64 -
Skattefordran - 51 - 51
Tomtlikvider 6 5 6 5
Övriga kortfristiga fordringar 1 30 1 2

SUMMA 338 356 254 351

Not 16 – Kassa och bank

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Kassa - - - -
Bank 17 16 - 4
Koncernkonto 160 204 160 204

SUMMA 177 220 160 208

Koncernkonto i Swedbank:

Parternas tillgodohavande (+) resp skuld (-) per balansdagen; 2017 2016
Falu Kommun 118 139
Falu Energi & Vatten AB 45 52
Falu Elnät AB 1 2
Kopparstaden AB 12 56
Kopparstaden Förvaltning AB 3
Falu Stadshus AB 1 -1
Falu Kommuns Förvaltning AB -4 -5
Frauenzimmer AB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB -6 -29
Västra Falun Fastighets AB -4
Lugnet i Falun AB -7 -10

Totalt tillgodohavande 160 204
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Not 17 – Eget kapital

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Eget Kapital
Ingående eget kapital 1 958 1 722 1 183 1 064
Reservering för pensionskostnader "Bromsen" 26 29 26 29
Ianspråktagande reserv pensioner "Bromsen" -3 -3 -3 -3
Återföring reservering pensionskostnader 3 3 3 3
Årets resultat 448 232 135 116

Utgående eget kapital 2 432 1 983 1 344 1 209

Årets resultat inklusive återförd reservering 451 236 138 119

Not 18 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Kommun
2017 2016

Pensionsbehållning 1 1
Förmånsbestämd/kompl pension 133 128
Särskild avtalspension 1 1
Visstidspensioner 12 11
Pension till efterlevande 2 2
PA-KL Pensioner 8 12

Summa pensioner 157 155

Löneskatt 38 38
Summa avsatt till pensioner 195 193

Antal visstidsförordnanden
Politiker 8 8
Tjänstemän 20 34

Kommun
2017 2016

Ingående avsättning 192 180
Nya förpliktelser under året

Nyintjänad pension 4 13
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 2
Övrigt - -

Årets utbetalningar -6 -5
Förändring löneskatt - 2

Utgående avsättning 194 192

Aktualiseringsgrad (%) 93 92

(den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning)
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Not 19 – Andra avsättningar

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Redovisat värde vid periodens början 247 257 12 50
Periodens avsättningar 14 11 - -

Ianspråktaget under perioden -2 -17 - -34
Periodens återföringar av outnyttjade belopp - -4 - -4

Utgående avsättningar 259 247 12 12

Specifikation av utgående avsättningar
Avsättning för parkeringsanläggning 12 12 12 12
Tilläggsbelopp friskolor - - - -
Avsättning för skatter 229 215 - -
Sluttäckning deponi 18 20 - -

Summa andra avsättningar 259 247 12 12
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Not 20 – Långfristiga skulder

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 496 2 635 25 100
Förmedlade lån till de kommunala boalgen 618 576 618 576
Skulder till intresseföretag 4 4 - -
Övriga skulder 612 696 19 20

Summa 3 730 3 911 662 696

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 22 20 22 20

Återstående antal år (vägt snitt) 28 år (30 år 2015)
Gatukostnadsersättningar 25 25 25 25

Återstående antal år (vägt snitt) 29 år (31 år 2015)
Anslutningsavgifter 69 59 - -

Summa förutbetalda intäkter 116 104 47 45

SUMMA 3 846 4 015 709 741

mnkr 2017 2016
Genomsnittlig ränta (procent)  2,6 2,9
Genomsnittlig räntebindningstid (år) 0,5 4,1

Lån som förfaller inom 
1 år 25 -
2–3 år
3–5 år 100

Marknadsvärden ränteswappar
Säkrad låneskuld, egna lån 1 580 1 570       - 50
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR -95 -121       - -8

Årets räntekostnad har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 1,9 mnkr. Beslut att ingå 
avtal om swappar grundar sig på det dagsaktuella läget på räntemarknaden. Reglerna för när swappavtal är möjliga och önsk-
värda att ingå regleras i kommunes finanspolicy, där det bland annat framgår hur ränterisker skall hanteras.

Förändringar under året 
Säkrad låneskuld, förmedlade lån 170 120
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR -15,0 -11,9

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på  
4,1 mnkr.
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Not 21 – Kortfristiga skulder

Koncern Kommun
2017 2016 2017 2016

Skulder till kreditinstitut 78 185 62 118
Leverantörsskulder 349 317 203 195
Moms och punktskatter 5 4 2 4
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 34 32 33 32
Förutbetalda skatteintäkter 20 - 20 -
Övriga kortfristiga skulder 44 - 13 34
Upplupna personalkostnader 279 313 274 267
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122 203 101 103

Summa 931 1 054 708 753

Not 22 – Ansvarsförbindelser
Koncern Kommun

2017 2016

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller  
avsättningarna.

Ingående avsättning 1 418 1 480 1 418 1 480

Nya förpliktelser under året varav:
Nyintjänad pension - -3 - -3
Ränte- och basbeloppsuppräkningar - 17 - 17
Övrig post 28 -7 23 -7

Årets utbetalningar -66 -58 -61 -58
Förändring av löneskatt -9 -12 -9 -12

Utgående avsättning 1 371 1 417 1 371 1 417

Ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser
Intjänad pensionsrätt 884 903 884 903
Särskild avtalspension 1 1 1 1
Livränta 37 37 37 37
Utgående pension till efterlevande 7 8 7 8
PA-KL pensioner 167 181 167 181
Löneskatt 24,26 % 266 274 266 274
Visstidspension, förtroendevalda 7 11 7 11
Löneskatt 24,26 %, visstidspensions förtroendevalda 2 3 2 3

1 371 1 418 1 371 1 418

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB - - 1 155 1 350
Kommunal borgen övriga kommunala helägda företag - - 2 177 2 195
Kommunal borgen för delägda företag 36 38 36 38
Egna hem 1 1 1 1
Föreningar och organisationer 77 78 77 78
Fastighetsinteckningar 368 373 - -
Lönegaranti Fastigo - 1 - -

482 491 3 446 3 662

Varav lån hos Kommuninvest - - 2 867 3 265
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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 288 kommuner 
och landsting/regioner som per 2017-12-31 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 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt reg-
ressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 

Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu kom-
muns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per den 31 december 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar 
till 349 244 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 3 148 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 3 214 mnkr. 

Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB och 
Handelsbanken Finans AB (publ) avseende kraftvärmeverk (KVV 
2) på Ingarvet i Falun löper t.o.m. 2021-12-31. 
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Här lämnas en kortfattad information om de bolag som ingår i 
kommunens koncernredovisning. 

I den sammanställda redovisningen 2017 ingår följande 
enheter:
• Falu Kommun 
• Falu Stadshus AB, med dotterbolag.
• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunalförbund med 44,2 

procent 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt ingår i kon-
cernen motsvarande Falu kommuns andel av det totala invånar-
antalet i de kommuner som ingår i förbundet (Borlänge, Säter, 
Gagnef). 

Falu Stadshus AB, med dotterbolaget Falu Kommuns Förvalt-
ning AB, förvaltar aktier i ett antal kommunala bolag. Dotterbo-
lag till Falu Kommuns Förvaltning AB utgörs av: 
• Falu Energi och Vatten AB, med dotterbolagen Falu Elnät AB, 

Lennhedens Vatten AB (50 procent) och Grundledningen HB 
(50 procent). Lennheden Vatten AB ingår inte i koncernredo-
visningen eftersom 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 dotterbolagen Kopparstaden Förvalt-
ning AB och Kopparstaden Surbrunnshagen AB. 

• Falu Kommun är komplementär och Falu Kommuns Förvaltning 
AB är kommanditdelägare i Förvaltningsbolaget Högskole-
fastigheten Lugnet KB. 

• Lugnet i Falun AB. 

Enligt rekommendation 8.2 ”Sammanställd redovisning” kan 
bolag vars omsättning och omslutning är mindre än 2 procent 
av kommunens skatteintäkter undantas från redovisningen. Den 

Företag i den sammanställda 
 redovisningen

sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslut-
ningen för de företag som undantas får inte överstiga 5 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med utgångspunkt 
från rekommendationen ingår inte ett antal mindre bolag i den 
sammanställda redovisningen. 

Nedan redovisas ett antal av de bolag som inte ingår inte i 
den sammanställda redovisningen för år 2017: 
• Västra Falun Fastighets AB, 100 procent. Utgår på grund av 

bolagets storlek.
• Fruenzimmer AB, 100 procent. Utgår på grund av bolagets 

storlek.
• Dala Airport AB, 20,8 procent. Utgår på grund av bolagets 

storlek.
• AB Dalaflyget, 11 procent, vilket driver Falun-Borlänge 

Flygplats. 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 48,6 procent, in-
går inte i den sammanställda redovisningen på grund av bola-
gets marginella resultatpåverkan i förhållande till koncernen. 

En närmare beskrivning av de bolag som ingår i kommunkon-
cernen redovisas på de följande sidorna. För mer detaljerade 
uppgifter hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgår till 451 mnkr. Förutom de enskilda 
bolagens/kommunens resultat innehåller koncernbokslutet 
ett antal ytterligare transaktioner, bland annat eliminering av 
koncerninterna vinster och förluster. Föregående års koncernre-
sultat, inklusive kommunens resultat, uppgick till 235 mnkr.
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Organisationen
FALU KOMMUN

FALU STADSHUS AB FÖRVALTNINGSBOLAGET 
 HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT 
(44,2 %, kommunalförbund)

FALU KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

FALU ENERGI & VATTEN ABLUGNET I FALUN AB KOPPARSTADEN AB

LENNHEDEN VATTEN AB 
(50 %)

GRUNDLEDNINGEN HB 
(50 %)

KOPPARSTADEN  
FÖRVALTNING AB

FALU ELNÄT 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)

KopparStaden Surbrunnshagen AB3)

Lugnet i Falun AB4) 

KOMMUNALFÖRBUND
Räddningstjänsten Dala Mitt (44,2 %)

ÖVRIGA HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Förvaltningsbolaget Högskole  - 
fastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB

DELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Falu P AB (49 %)
Falun Borlänge Regionen AB (34,0 %)5) 
Dala Airport AB (20,8 %)6)

AB Dalaflyget (11 %)7)

1) Vd Kjell Nyström
2) Vd Per Dahlberg
3) Vd Pernilla Wigren
4) Vd Liselotte Jonsson
5) Vd Peter Berglund
6) Vd Jon Persson
7) Vd Henrik Johansson

KOPPARSTADEN 
SURBRUNNS-

HAGEN AB
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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 fjärr-
värme, nätdistribution av el, bredbandsnät, renhållning samt 
vatten och avlopp), Kopparstaden AB (förvaltning av bostads-
fastigheter), samt Lugnet i Falun AB (förvaltning och drift av 
fritidsområdet Lugnet).

Verksamhet
Falu Stadshus AB har endast förvaltande uppgifter.

Ekonomi
Bolaget har erhållit koncernbidrag och anteciperad utdelning 

med 12,6 mnkr från Falu Kommuns Förvaltning AB för att täcka 
löpande kostnader och räntekostnader.

Bolagets ekonomi baseras på de resultat som dotterbola-
gen presterar. Kostnaderna i bolaget består av räntor på den 
köpeskilling, 450 mnkr, som bolaget erlagt till Falu kommun för 
inköp av aktierna i dotterbolagen.

Falu Stadshus AB redovisar nedan sin koncern och sitt 
moderbolag.

Moderbolaget
Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter

Rörelsekostnader -0,7 -0,4

Avskrivningar

Rörelseresultat -0,7 -0,4

Resultat från andelar 0,2 0,2

Räntekostnader -11,8 -12,6

Resultat efter finansnetto -12,3 -12,8

Bokslutsdisposition 12,6 13,0

Skatt 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 0,2 0,2

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 450,0 450,0

Omsättningstillgångar 14,0 13,2

Summa tillgångar 464,0 463,2

Eget kapital 0,9 0,8

Långfristiga skulder 460,0 460,8

Kortfristiga skulder 3,1 1,5

S:a skulder & eget kapital 464,0 463,2

Falu Stadshus AB
Koncernen
Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter 1 411,2 1 186,3

Rörelsekostnader -757,6 -737,5

Avskrivningar -231,7 -227,1

Rörelseresultat 421,9 221,7

Finansnetto -85,7 -83,7

Resultat efter finansnetto 336,2 138,0

Uppskjuten skatt -15,5 -13,1

Skatt -16,8 -16,9

ÅRETS RESULTAT 303,9 108,0

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 5 048,4 4 925,1

Omsättningstillgångar 250,9 294,1

Summa tillgångar 5 299,3 5 219,2

Eget kapital 1 102,5 798,7

Avsättningar 251,4 235,5

Långfristiga skulder 3 594,6 3 704,8

Kortfristiga skulder 350,8 480,2

Summa skulder och eget kapital 5 299,3 5 219,2
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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 och Lennheden Vatten AB (50 procent). 

Kopparstaden AB äger i sin tur dotterbolagen Kopparstaden 
Förvaltning AB och Kopparstaden Surbrunnshagen AB.

Bolaget är även delägare i kommanditbolaget Förvaltnings-
bolaget Högskolefastigheten Lugnet KB som äger och förvaltar 
Högskolans lokaler på Lugnetområdet. Falu Kommun är komple-
mentär i kommanditbolaget.

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 För-
valtningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB.

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

Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter

Rörelsekostnader -0,2 -0,2

Avskrivningar

Rörelseresultat -0,2 -0,2

Finansnetto -0,1 -0,3

Resultat efter finansnetto -0,3 -0,5

Bokslutsdispositioner 5,4 5,0

Skatt -1,1 -1,0

ÅRETS RESULTAT 4,0 3,6

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 81,0 81,0

Omsättningstillgångar 18,2 18,2

Summa tillgångar 99,2 99,2

Eget kapital 58,3 54,4

Långfristiga skulder 27,1 31,2

Kortfristiga skulder 13,8 13,5

Summa skulder och eget kapital 99,2 99,2
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Falu Energi & Vatten – koncernen
Falu Energi & Vatten AB med dotterbolag är en helägd kommu-
nal energibolagskoncern. Koncernens samhällsnyttiga verksam-
heter är en viktig del i utvecklingen av Falu Kommun. 

Största drivkraften är att skapa en framtidssäker infrastruk-
tur och erbjuda tjänster som gör vardagen bekväm i Falun för 
invånarna nu och i 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 en självklarhet och koncernen strävar mot 
visionen ”100 % nöjda kunder – i dag och i morgon”. 

I följande verksamhetsberättelse anges föregående års utfall 
inom parentes. 

Väsentliga händelser under året
Under hösten 2017 såldes en tomt avsedd för datacenterexploa-
tering och byggnationen är nu i full gång på området.

Risö i Runn anslöts till elnätet under 2017. Utöver det har 
störningsdrabbade friledningssträckor byggts bort genom att 
kabel förlagts i mark. Automationen i nätet har ökat vilket är 
en förutsättning för att ytterligare förbättra leveranssäkerheten 
framöver och korta ned avbrottstiderna.

Genomsnittligt elpris enligt budgeterad nivå, medan pris 
på elcertifikat sjönk kraftigt i början av året då överskottet av el-
certifikat på marknaden är stort, samtidigt som utbyggnadsmålen 
för förnyelsebar elproduktion fram till år 2020 redan uppnåtts. 

Sammantaget innebär detta att ersättningen för elproduktion 
varit för låg för att ge koncernen lönsamhet, och med anledning 
av detta har värdet på vattenkraftanläggningar skrivits ned.

Elhandelns kundtillväxt har under året varit god. Såld volym 
till slutkund var 91 GWh och utöver det levererades 25 GWh för 
att täcka elnätsbolagets nätförluster. 

Efterfrågan på fiberanslutning är fortsatt stor. Koncernen 
strävar ständigt mot Falu Kommuns mål att 90 % av kommunin-
vånarna ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020, samtidigt 
som konkurrensen på marknaden är stor. Oro finns kring utbygg-
nadskostnader under åren framåt och sannolikt kommer det att 
behövas ekonomisk medfinansiering för att kunna bygga vidare. 
Under året etablerade sig flera nya tjänsteleverantörer i Falu 
Stadsnät, bland annat Telenor och Telia.

Verksamhet
Koncernen bedriver verksamhet inom produktområdena, el, 
kraft, värme & kyla, stadsnät, återvinning och vatten utifrån af-
färsidén - ”Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leve-
rera prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling 
av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i”. 

Koncernens nettoomsättning 2017 uppgår till 748,4 mnkr 
(717,6 mnkr), vilket är en ökning med 4,3 % jämfört med 
föregående år. Totalt nedlagd kostnad för investering uppgår till 
230,3 mnkr (228,8 mnkr).
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Verksamheten är indelad i olika produktområden. Nedan 
presenteras de var för sig.

Kraft
Område Kraft samlar all elkraftproduktion samt pelletstillverkning 
och elhandel. Koncernen producerar lokal förnyelsebar energi 
genom vatten- och vindkraftverk, kraftvärmeverk, gasmotor och 
solceller. 2017 producerades 11 % MWh mindre än budgeterad 
volym. Pelletsfabriken levererar miljövänligt bränsle till externa 
kunder men används också i koncernens egna anläggningar. 
Konkurrensen på pelletsmarknaden är stor vilket pressar priset. 
Koncernen har under året tecknat avtal på större delen av egna 
volymer, samt tilläggsavtal som gör det möjligt att förlänga sä-
songen för pelletsproduktion. På så sätt minskar koncernens risk 
i affären. Elhandeln startades upp 2013 och har sedan dess växt 
stadigt. Området krafts geografiska marknad är i första hand Falu 
kommun, där strävan är att vara ett prisvärt alternativ till konkur-
renter. I slutet av 2017 köpte 8 800 kunder el från oss. Leverans 
sker nu även till elnätsbolaget för att täcka dess nätförluster. 
Årets nettoomsättning för produktområde Kraft uppgår till 114,8 
mnkr.

Värme & Kyla
Kraftvärmeverken på Ingarvet producerar värme som levereras 
i Falu tätort. Mindre pannor finns i Svärdsjö, Grycksbo och 
Bjursås. Årets värmeleveranser uppgår till 313 GWh vilket är 2 
% mer än budgeterat. Konkurrensen på värmemarknaden är stor, 
framför allt när elpriset är lågt. Det är viktigt att koncernen an-
passar produkter så att kunderna ser de fördelar som fjärrvärmen 
har jämfört med andra alternativ, till exempel att värmeverken 
eldas till 100 % med biologiskt bränsle och är Bra Miljöval-
märkt. Fjärrvärmenätet har utökats till Lilla Källviken och Myran. 
Fjärrkylnätet finns i centrala delarna av Falun. Under 2017 har 
en kylmaskin på ytterligare 3 MW byggts. Årets nettoomsättning 
för produktområde Värme & Kyla uppgår till 202,1 mnkr.

Vatten
De flesta av koncernens kunder är nöjda med kvalitet och 
leveranssäkerhet av dricksvatten som sedan några år tillbaka 
kommer från Badelundaåsen. En vanlig kommentar är det är 
mycket kalk i vattnet jämfört med förut. I reningsverket i 
Främby tar koncernen hand om och renar avloppsvattnet som 
sedan återlämnas i kretsloppet med minsta möjliga miljöpåver-
kan. Inom Vatten bedrivs viss affärsverksamhet som är skild från 
VA-kollektivets verksamhet. Främst hanteras industrislam vilket 
koncernen förväntas att fortsätta med de närmaste åren framåt. 
Årets nettoomsättning för produktområde Vatten uppgår till 
135,6 mnkr. 

Återvinning
Återvinningscentralerna är de platser där koncernen främst 
möter kunder. Genom att källsortera allt avfall spar vi på jordens 
resurser och för att minska miljöpåverkan vid insamling körs 
några av världens modernaste sopbilar. På återvinningsanlägg-
ningen bearbetas och transporteras avfallet vidare för energi- 
och materialåtervinning. Årets nettoomsättning för produktom-
råde Återvinning uppgår till 75,9 mnkr.

Elnät
Elnätet täcker nästan hela Falu Kommun, förutom Enviken. 
Koncernen bygger ständigt ut elnätet för att ansluta nya vil-

laområden, företag och köpcentrum. Koncernen strävar efter 
en hög leveranssäkerhet och arbetar med att vädersäkra nätet, 
främst genom att ersätta luftledningar med kablar i marken. Den 
genomsnittliga avbrottstiden per kund uppgick 2017 till 33 min, 
att jämföra med 151 minuter föregående år. 116 minuter av 
avbrottstiden 2016 berodde på avbrott i överliggande regionnät, 
vilket koncernen inte har rådighet över. Årets nettoomsättning 
för produktområde Elnät uppgick till 190,9 mnkr.

Stadsnät
Behovet av snabb kommunikation fortsätter att växa. Koncernen 
ansluter löpande nya kunder och expansionen fortsätter. Verksam-
heten bedrivs på en mycket konkurrensutsatt marknad. Årets net-
toomsättning för produktområde Stadsnät uppgick till 49,6 mnkr.

Ekonomi
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 106,6 
mnkr (100,6 mnkr), vilket är en förbättring med 20,7 % jämfört 
med budget och 9,9 % jämfört med föregående år. Det förbätt-
rade resultatet beror främst på ökad nettoomsättning, dels ge-
nom prisökningar och dels genom lönsamma kundprojekt. Årets 
resultat är påverkat av en engångsnedskrivning av vattenkraft 
om totalt 10,3 mnkr.

Nettoomsättningen har ökat med 4,3 % vilket hänförs 
till ökat antal elhandelskunder, ett något bättre elpris, ökad 
industrislamhantering, andra externa kundarbeten samt ökade 
abonnemangsintäkter i vårt stadsnät.

Kostnader för bränsle har minskat då mer värme överförts via 
ledning från Borlänge. Övriga kostnader har minskat med den 
del som aktiverats i investering. 

Koncernens finansnetto är i nivå med föregående år. Det fort-
satt gynnsamma ränteläget påverkar räntekostnad positivt med 
2,8 mnkr, då vår genomsnittliga kostnadsränta uppgår till 1,9 % 
(2,0 %). Koncernen har under året löpande sålt elcertifikat och 
utsläppsrätter och intressebolaget Grundledningen HB visar ett 
bättre resultat än förväntat.

Koncernen har under året investerat för 230 mnkr, vilket är 
något under årets budget. De största enskilda investeringarna 
har skett i el- och fiberutbyggnad Liljan-Svärdsjö och Toft-
byn, utökning av produktion Fjärrkyla samt ny tillfartsväg till 
Västermalmsverket. 55 stycken projekt pågår för utbyggnad 
av stadsnät, ett flertal av dessa är berättigade och beviljade 
statligt stöd.

Räntabiliteten på eget kapital uppgår för koncernen till 13,8 
% (14,3 %), och ägarens krav på koncernbidrag för 2017 uppgår 
till 18,0 mnkr (18,0 mnkr).

Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter 771,1 736,7

Rörelsekostnader -510,9 -491,2

Avskrivningar -131,4 -122,9

Rörelseresultat 128,8 122,6

Finansnetto -22,2 -22,0

Resultat efter finansnetto 106,6 100,6

Bokslutsdisposition -18,0 -18,0

Skatt -19,7 -19,5

ÅRETS RESULTAT 68,9 63,1
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Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 2 265,9 2 181,5

Omsättningstillgångar 208,4 198,9

Summa tillgångar 2 474,3 2 380,4

Eget kapital 773,3 704,5

Långfristiga skulder 1 520,0 1 338,4

Kortfristiga skulder 181,0 337,5

S:a skulder & eget kapital 2 474,3 2 380,4

MÅLUPPFÖLJNING
Koncernen arbetar med övergripande mål inom fyra olika om-
råden – Kund, Medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi. Målen är 
satta för en femårsperiod, 2016–2020.

Kundmål – Enkelt och nära
• År 2020 ska företagets kundnöjdhetsindex vara 8,0. Nivå för 

2017 är 6,9.
• År 2020 ska företaget ha nått placering 50 i Nils Holgersson-

undersökningen. Vår placering 2017 är plats 83.

Medarbetarmål – En attraktiv arbetsgivare
• År 2020 ska företagets prestationsindex vara 8,0. Nivå för 

2017 är 7,3.
• År 2020 ska andelen medarbetare som rekommenderar företa-

get som arbetsgivare vara 95 %. Nivå för 2017 är 71 %.

Hållbarhetsmål – Hållbart för framtidens  
generationer
• År 2020 ska 70 % av företagets fordon vara fossilfria. Andel 

fossilfria fordon vid mätning i 2017 uppgår till 39 %.
• År 2020 ska 90 % av företagets medarbetare aktivt verka för 

att cirkulär ekonomi används i verksamheten. Vid senaste 
mätning nåddes 70 %.

• År 2020 ska den interna elförbrukningen ha minskat med 10 
% från basåret 2016. Under 2017 är minskningen 2,4 %.

Ekonomimål – Stabil ekonomisk tillväxt
• År 2020 ska företagets rörelsemarginal vara 20 %. För 2017 är 

utfallet 16,7 %.
• År 2020 ska företaget ha en genomsnittlig resultattillväxt på 

5 % under åren 2016-2020. 2017 års tillväxt är 6 %.
• År 2020 ska företaget ha ett positivt kassaflöde. 2017 års kas-

saflöde uppgår till -10 mnkr efter lämnat koncernbidrag.
• År 2020 ska företaget soliditet vara 31 %. Per 2017-12-31 är 

soliditeten 31 %.

Medarbetare
I januari 2017 trädde en ny organisation i kraft.  I samband 
med att koncernen under hösten 2016 jobbade med att ta fram 
en ny organisation så lät vi också bli att tillsätta vakanser 
som uppstod. Under året har det arbetats aktivt med att fylla 
vakanserna med de kompetenser som saknades. Koncernen har 
nyanställt 25 personer, varav 11 kvinnor och 14 män. Antal 
tillsvidareanställda vid årets utgång var 189. 
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Koncernen ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns 
en etablerad prestationskultur, det vill säga ge goda förutsätt-
ningar för att kunna utföra ett bra jobb. Prestationsindexet visar 
företagets förutsättningar för att prestera och väger samman 
frågor kring stimulans, påverkan, trygghet, ledarskap, arbetsge-
menskap och arbetsbelastning. 

Exempel på aktiviteter under året som långsiktigt styr mot 
en prestationskultur är bland annat en kickoff för samtliga 
medarbetare, regelbundna chefsmöten för att få samsyn, tydlig-
görande av processer för att nå gemensamma arbetssätt och 
ett ansikte ut mot kund, fokus på vårt målarbete samt främja 
samarbeten och tydliggöra beslutsvägar i organisationen.

Utveckling/framtid
Den största utmaningen koncernen har är att ständigt utveckla 
kärnverksamheterna så att de är effektiva och konkurrens-
kraftiga, och att det som utförs ska uppskattas av kunderna. 
Koncernen har också en utmaning i att underhålla infrastruktur 
så att avbrott minimeras och att förnyelsetakten motsvarar den 
förslitning som blir. Koncernen ska inte lämna en ”skuld” till de 
som kommer efter oss och för att klara detta krävs en god eko-
nomi. Det är fortsatt låga elpriser, vilket påverkar möjligheterna 
att investera i förnyelsebar elproduktion. 

Koncernen lägger stor vikt vid att allt som utförs ska vara 
positivt för klimatet och för nästa generation, våra barn och 
barnbarn. Koncernen har utvecklat ett energisystem ”i världs-
klass” som innebär att utsläppen av växthusgaser i Falun är 
bland de lägsta i Sverige. Genom försäljning av en första tomt 
tas nästa steg mot en etablering av ett datacenter. Vi ser fram 
emot att bidra till ett klimatsmart datacenter genom att leverera 
energi och hitta lösningar för att tillvarata värmen i datahal-
larna och därmed ansluta datacentret till ett redan hållbart 
energisystem.

Koncernen fortsätter att se över hela produktportföljen för 
att eftersträva enkla och tydliga produkter som blir lätta att 
förstå och sälja in. Att skapa bättre service till kunderna genom 
att nyttja digitala plattformar kommer öka möjligheten till 
självservice och skapa förutsättningar att uträtta ärenden, göra 
beställningar, med mera större delen av dygnets timmar. 

I den dagliga verksamheten fortsätter koncernen att väder-
säkra elnätet, förnya vatten- och avloppsnätet, sanera inom VA-
området vid enskilda avlopp samt nyansluta fjärrvärmekunder. 

På elmarknaden är det fortsatt stort fokus på införande 
av elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen i 

slutet av 2020. Modellen innebär att elkunderna kommer att ha 
kontakt med sitt elhandelsföretag i samband med fakturering 
av avgifter för nät- och elhandel, vid byte av elhandlare och i 
samband med flytt. Elnätsföretaget kommer bara att hantera 
frågor om nyanslutningar och förändringar i nätanslutningen. 
Koncernen ser denna förändring som positiv för kunderna då det 
förenklar till att enbart bli ett gränssnitt vid kontakt gällande 
elfrågor. 

Under året har Energimarknadsinspektionen tagit fram ett 
förslag till ny intäktsram för perioden 2020–2023. Om det nya 
förslaget går igenom kommer avkastningen från elnätsverksam-
heten att minska väsentligt. 

Ojämn kraftproduktion som vindkraft och solel byggs ut i 
stor omfattning vilket ställer nya krav på elnätet. En större 
vindkraftpark (35 MW) planeras i den nordöstra delen av Falu 
Kommun. I Falu elnäts område har antalet mikroproducenter 
ökat med 50 % under 2017, med ytterligare ökat investerings-
stöd 2018 förväntas den utvecklingen fortsätta.  

Förstudie pågår om att bygga en kretsloppspark i anslutning 
till återvinningscentralen. Kunderna kan till exempel lämna cyk-
lar, möbler och datorer som vid behov repareras för att senare 
säljas. En förstudie om framtidens Främby reningsverk startades 
i slutet av året. Syftet är bland annat att utreda möjligheterna 
att omhänderta mediciner ur avloppsvattnet.

För att effektivisera bränsleanvändningen ytterligare kommer 
det att byggas en ny rökgaskondensering på KVV2 vilket också 
kommer ge miljömässiga fördelar. Under kommande år kommer 
möjligheterna med fossilfri fjärrvärme att ses över. Utbyggnad 
fjärrvärme- och fjärrkylenät pågår allt jämt med nya området 
Surbrunnshagen och Lydias terrass i centrum vilket kommer att 
få markvärme. Koncernen fortsätter att utveckla pelletsaffären 
och tar sikte på fler och mindre kunder.

För stadsnätet är branschen överens om att IoT (Internet of 
Things) kommer att slå igenom stort under de närmaste åren 
och det finns stora affärsmöjligheter för stadsnäten. Koncernen 
bevakar och följer trenden och arbetar också med strategiska 
frågor som hur vi ska positionera oss inom området. Det finns 
flera vägar att gå varför koncernen står inför viktiga vägval hur 
det ska satsas framåt. Under 2018 hoppas vi kunna ha några 
pilotinstallationer uppe och dialog förs med flera parter. I rollen 
som kommunikationsoperatör i stadsnätet kommer nya möjlig-
heter under 2018. Några större intressanta upphandlingar är på 
gång där koncernen siktar på att kunna offerera egna tjäns-
terna. 
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Kopparstaden AB, ett bostadsbolag verksamt i Falu kom-
mun, är helägt av Falu Kommuns Förvaltning AB. Bolaget ska 
tillhandahålla ett brett urval av hyresrätter, bidra till Faluns 
tillväxt och till ett gott samhälle. Detta ska uppfyllas med god 
lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartill-
skott. Kopparstaden AB är moderbolag till Kopparstaden För-
valtning AB och Kopparstaden Surbrunnshagen AB. Verksamhe-
ten i dotterbolagen begränsas till ägande av kontorsfastighet 
på Ingarvet som hyrs av moderbolaget respektive ägande av 
mark på gamla regementsområdet.

Väsentliga händelser under året
Kopparstaden fyllde 70 år, och firade detta med en dag för alla 
hyresgäster på Lugnet.

Koncernen har färdigställt 115 lägenheter på Glimmerstigen, 
en Familjecentral på Britsarvet och byggt om Smedjan från ett 
vård- och omsorgsboende till ett trygghetsboende med första 
inflyttning i mitten av januari år 2018. Under året såldes 454 
lägenheter i Bojsenburg till Samhällsbyggnadsbolaget, och 
under hösten fattades beslut om att bjuda ut 158 lägenheter i 
Hosjö och Korsnäs till försäljning.

I början av året genomfördes två mindre fastighetsför-
säljningar, då koncernen sålde 18 lägenheter i Lumsheden och 
Linghed. Under året 2017 har två näridrottsplatser byggts, i 
samarbete med boende och idrottsföreningar, i Nedre Norslund 
(NeNo-court) och i kvarteret Järnet (Iron-court). Nyproduktion 
av 89 lägenheter vid kvarteret Teatern i centrala Falun, med be-

Kopparstaden AB – koncernen
räknad inflyttning i slutet av år 2019, påbörjades under året och 
upphandling av nybyggnation av 40 studentlägenheter genom-
fördes, dessa beräknas vara klara för inflyttning till terminsstart 
hösten år 2019.

I december genomfördes markköp för framtida bygg-nation 
på regementsområdet, då Kopparstaden AB förvärvade ak-
tier i bolaget Kopparstaden Surbrunnshagen AB. Den tidigare 
verksamheten fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler 
avvecklades i samband med Kopparstadens förvärv av bolaget. 
Kopparstaden Förvaltning AB har påbörjat påbyggnaden av ett 
snickeri till fastigheten Ingarvsvreten, och snickeriet beräknas 
vara klart för inflyttning under våren år 2018.

Verksamhet
Efterfrågan är fortsatt stor och samtliga lägenheter på Glimmer-
stigen är uthyrda samt att uthyrningen till trygghetsboendet på 
Järnet går bra. Ombyggnationen på Järnet har medfört ett stort 
hyresbortfall under året då samtliga lägenheter tomställdes inför 
och under ombyggnationen.

De totala underhållskostnaderna, både kostnadsfört och 
aktiverat underhåll, slutade på 153 mnkr för år 2017, vilket är 
något under den budgeterade ramen om 170 mnkr. Detta främst 
beroende på att stora projekt så som Järnets ombyggnation 
innebar att andra projekt fick skjutas framåt i tiden.
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Ekonomi
Resultatet efter finansnetto ökade främst tack vare genomförda 
försäljningar och innebar också att soliditeten ökade. Avkast-
ningskravet enligt ägardirektivet är 6% direktavkastning baserat 
på marknadsvärde samt en soliditet om minst 15 %. År 2017 
redovisar Kopparstaden AB en direktavkastning om 4,2% (4,6%) 
och en soliditet om 32% (22%).

Räntabilitet på eget kapital före skatt 32% (11%).

Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter 655,8 471,0

Rörelsekostnader -286,6 -292,8

Avskrivningar -72,5 -77,4

Rörelseresultat 296,7 100,8

Finansnetto -42,8 -38,3

Resultat efter finansnetto 253,9 62,5

Skatt -13,8 -12,1

ÅRETS RESULTAT 240,1 50,4

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 2 364,4 2 296,8

Omsättningstillgångar 29,9 65,8

Summa tillgångar 2 394,3 2 362,6

Eget kapital 782,2 542,2

Långfristiga skulder 1 440,0 1 690,0

Kortfristiga skulder 172,1 130,4

Summa skulder & eget kapital 2 394,3 2 362,6

Medarbetare
Koncernen har 114 anställda, varav 83 män och 31 kvinnor. I 
dotterbolagen finns inga anställda.

Sjukfrånvaron har ökat för tredje året i rad till 5,7% (4,7%) 
och främst har långtidssjukfrånvaron ökat. Fem personer har hö-

gre sjukfrånvaro än 20%, varav 2 personer har varit sjukskrivna 
hela året. 7 personer slutade sin anställning under året, 9 nya 
medarbetare har tillsvidareanställts och 4 personer har internre-
kryterats till nya tjänster.

Under sommarperioden hade koncernen 55 sommar-jobbare 
varav 8 i projektet GroSmart där 16-åringar anställts under 
några sommarveckor och får prova på att jobba med handled-
ning för att därefter ha möjlighet att återkomma som sommar-
jobbare.

Måluppföljning
Koncernens föregående femåriga affärsplan avslutades år 2016. 
År 2017 har präglats av summering av vad som åstadkommits 
samt planering för kommande affärsplan för åren 2017–2021. 
Framtagande av mål och förankring internt har varit i fokus.

Utveckling/framtid
Under året 2018 kommer affärsplanen fram till och med år 2021 
att fastställas och målarbetet att ta full fart framåt.

Under år 2018 kommer inga nya lägenheter att färdigställas, 
men både kvarteret Teatern och studentboendet på Bojsenburg 
kommer att fortsätta enligt plan.

Försäljningen av lägenheter i Hosjö/Korsnäs beräknas 
genomföras innan halvårsskiftet, och bedömningen är att 
koncernen inte kommer att behöva sälja fler lägenheter under 
affärsplanperioden fram till år 2021.

Kostnadsutvecklingen och avkastningskraven vid bygg-nation 
utanför tätorten är en utmaning, både kostnadsmässig och 
gälld hyresnivå för att undvika nedskrivning. Koncernen kommer 
under året att räkna på om det är möjligt att med sund ekonomi 
bygga 20 lägenheter i Sundborn.
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Lugnet i Falun AB
Bolagets huvuduppdrag är att äga, förvalta och hyra ut fastighe-
ter och anläggningar inom Lugnetområdet i Falu kommun.

Genom gedigen kompetens inom utveckling och förvaltning 
av fastigheter, med fokus på såväl kund- som medborgarnytta, 
är Lufab en eftertraktad hyresvärd och samarbetspartner för Falu 
kommun och andra verksamhetsutövare vilka är i behov av mark 
och lokaler på möjligheternas arena - Lugnet.

Väsentliga händelser under året
Under året har beslutade investerings- och underhållsarbe-
ten genomförts med fokus på energibesparande investeringar 
och utveckling/förbättring av logistik och tillgänglighet samt 
utemiljön på området. De under åren genomförda energieffekti-
viseringsinsatserna har givit resultat. Arenan kan idag utnyttjas 
i större utsträckning än tidigare, utan tillkommande kostnad för 
Falu kommun. Genomförda energieffektiviseringsinsatser, i kom-
bination med bolagets goda resultat för 2017, har möjliggjort en 
återbetalning av mediakostnader, uppgående till 426 tkr, till Falu 
kommun. 

Det förstudiearbete som påbörjades 2016 gällande sim-
hallsprojektet, har under året fortsatt med syfte att resultera i 
beslutsunderlag inför Kommunfullmäktiges kommande beslut i 
juni 2018.

 Marknaden Falun/Lugnet har analyserats utifrån möjliga 
utvecklingsområden för Lugnet. Slutsatsen av arbetet och en del 
av bolagets vision är att Lugnet med det idrottsliga, folkhälsa 
och utbildning som kärna, ska betraktas och utvecklas som en 
stadsdel i Falun.

Verksamhet
Grunden i bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning. Med 
tyngdpunkt på en effektiv förvaltning arbetas med uthyrning av 
lokaler, långsiktiga underhållsstrategier och effektiviseringsar-

bete, såväl gällande processer som rent besparingsarbete i form 
av drift – och energieffektiviseringsinsatser.

Största hyresgästen är Falu kommun som i sin tur hyr ut 
lokaler och arenor till idrottsföreningar samt evenemang. Falu 
kommun hyr idag största delen av befintligt fastighetsbestånd 
och står samtidigt för ca 90 % av bolagets hyresintäkter, enligt 
hyressättning som sker enligt självkostnadsprincipen. Ett antal 
kommersiella hyresgäster hyr lokaler av bolaget till marknadshy-
resprissättning. Andelen kommersiella hyresgäster bedöms öka 
under kommande år.

Bolaget arbetar även för att utveckla Lugnetområdet. Lugnet 
är en viktig kugge för att uppnå visionen om ”Ett större Falun”.

Övergripande mål är att åstadkomma en ekonomi i balans, 
väl förvaltade och drifteffektiva fastigheter, nöjda kunder och 
medarbetare. 

Samtliga aktier ägs av Falu Kommuns Förvaltning AB vilket i 
sin tur ägs av Falu Stadshus AB.

Ekonomi
Bolagets omsättning uppgår till 61 mnkr. Räntabilitet på eget 
kapital uppgår till 29,2 procent (30,5 procent). 
Ett ökat driftnetto mot budgeterat beror delvis på ökade hyres-
intäkter men även det låga ränteläget. Ränteläget har givit ett 
större utrymme för tidigarelagt underhålls- och investeringsar-
bete, utan att påverka resultatet.   
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Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter 61,0 60,0

Rörelsekostnader -35,8 -34,3

Avskrivningar -14,8 -13,9

Rörelseresultat 10,4 11,8

Finansnetto -8,6 -10,4

Resultat efter finansnetto 1,8 1,4

Bokslutsdisposition -0,6 -0,5

Skatt -0,4 -0,2

ÅRETS RESULTAT 0,8 0,7

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 405,8 419,5

Omsättningstillgångar 5,2 6,1

Summa tillgångar 411,0 425,6

Eget kapital 5,3 4,5

Obeskattade reserver 1,0 0,5

Långfristiga skulder 380,0 405,0

Kortfristiga skulder 24,7 15,6

S:a skulder & eget kapital 411,0 425,6

Måluppföljning
Bolaget arbetar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Målet att 
förbättra driftnettot under året har följts. Bolaget har hållit 
uppsatta avkastningskrav för enskilda investeringsprojekt. De 
underhålls- och investeringsåtgärder som utförts under året 
bedöms medföra en värdeökning på fastighetsbeståndet.  

Nöjda kunder är avgörande för verksamheten. Stor vikt läggs 
vid att åstadkomma långsiktiga kundrelationer/hyresgäster. 
Under året har nya hyresavtal slutits, vilket påverkat värdeök-
ningen på fastighetsbeståndet positivt.

Väl förvaltade och drifteffektiva fastigheter. Genom utförda 
drift-, underhålls- och effektiviseringsinsatser har driftkostna-
derna per kWh reducerats, vilket har medfört att verksamheten 
kunnat utökas.

Hållbarhet genomsyrar bolagets verksamhet i allt ifrån drift 
och underhåll till fastighetsutveckling. Genom ett fokus på håll-
barhet ur såväl ekonomisk, miljömässig som social dimension, är 
målet att maximera den samhällsekonomiska nyttan.

Medarbetare
Medelantalet anställda under året var sex till antalet, varav fyra 
män och två kvinnor.

Utveckling/framtid
Under åren från 2012 fram till idag har bolaget verkat som ett 
traditionellt fastighetsbolag där strategin för att öka intäk-
terna varit arbete med långtidsuthyrning av lokaler. Bolagets 
begränsningar är idag en vakansgrad på ca. 1%, vilket innebär 
begränsade möjligheter att öka intäkter på befintligt fastighets-
bestånd. 

Bolaget skall ta klivet mot att bli ett fastighetsbolag, som 
med grunden i det traditionella, kompletterar med tillfällig 
uthyrning och facility management. På detta sätt blir bolaget 
som organisation mer flexibel, kundorienterad och säljande. 
Dessutom möjliggörs utveckling på annat sätt än tidigare. 

Genom att erbjuda lokallösningar som är innovativa och 
flexibla kan bolaget med snabba omställningar anpassa miljön 
efter de behov varje enskild kund har och på detta sätt arbeta 
för att optimera beläggningen av lokaler/miljöer.

Detta arbetssätt bygger på att flera aktörer kontrakteras för 
att i förväg säkra upp en del av de intäkter som krävs för att 
möjliggöra investeringen. 

Ett aktivt och affärsmässigt försäljningsarbete i kombi-
nation med rätt marknadsföringsinsatser kommer att vara 
avgörande för att lyckas i utvecklingsarbetet, öka intäkterna och 
säkra investeringen. Framgångsreceptet är välskötta produkter 
och tjänster vilket ger såväl långsiktiga hyresgäster som en hög 
andel återkommande besökare/kunder, vilka även är de bästa 
marknadsförarna. 

Ett genomtänkt koncept för möten och konferenser går hand 
i hand med planerna om utvecklingen kring nationalarenan. 

Framtida målgrupper är alltifrån företag som vill ha konfe-
rens i inspirerande miljöer utifrån skräddarsytt helhetskoncept 
anpassat utifrån önskemål, till företag som med inriktning mot 
idrott, hälsa och utbildning och med produkter förknippade 
med nordisk skidåkning, cykel eller idrott och hälsa i allmänhet, 
som önskar etablera såväl permanent som tillfällig verksamhet 
på Lugnet. Till det senare kan nämnas uthyrning av tillfälliga 
showrooms för produktlansering, evenemang, samt ytor som 
föreningar har behov av.

Med idrott, folkhälsa och utbildning som kärna och med 
komplettering av funktioner som handel, kontor och boende i 
småskalig form, är målet att på sikt utveckla Lugnet till såväl en 
attraktiv arena som en stadsdel i Falun. 

Vi ser en utveckling av området riktat mot nya arbets-plat-
ser, handel och service – småskalig detaljhandel och service-
funktioner som kompletterar och stärker etablerade folkhälso-
anläggningar/verksamheten på Lugnet. Dessa olika inriktningar 
kan med fördel blandas upp med bostäder. 
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Förvaltningsbolaget  
Högskolefastigheten Lugnet KB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB äger, 
förvaltar och hyr ut högskolefastigheten i Falun till Högskolan 
Dalarna. Falu Kommun är komplementär i kommanditbolaget och 
Falu Kommuns Förvaltning AB är kommanditdelägare.   

Väsentliga händelser under året
Under 2017 har endast mindre justeringar och åtgärder genom-
förts och Högskolan Dalarna är som hyresgäst mycket nöjd med 
genomförda lokalförändringar.

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

Ekonomi
2017 års omsättning uppgick till 18,4 mnkr (19,2 mnkr) och 
resultat blev en förlust med +1,9 mnkr (-0,1 mnkr).

Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter 18,4 19,2

Rörelsekostnader -4,8 -6,5

Avskrivningar -8,0 -8,0

Rörelseresultat 5,6 4,8

Finansnetto -3,8 -4,8

Resultat efter finansnetto 1,9 -0,1

Skatt

ÅRETS RESULTAT 1,9 -0,1

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 188,8 194,6

Omsättningstillgångar 8,2 1,9

Summa tillgångar 197,0 196,5

Eget kapital 17,5 15,6

Långfristiga skulder 165,0 145,0

Kortfristiga skulder 14,6 35,9

S:a skulder & eget kapital 197,1 196,5

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

Utveckling/framtid
Under de närmaste åren kommer mindre ändringar och ombygg-
nationer genomföras, allt enligt önskemål från hyresgästen.     
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Mål
I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner skall olyckorna 
över tid minska. Räddningstjänst Dala Mitt (framöver förkortat 
till RDM) har en ledarroll i att utveckla arbetet mot ett tryggare 
samhälle och samarbetar därför med medlemmarna. Genom 
flexibla styrdokument och arbetsprocesser skall mesta möjliga 
koncernnytta och effektivitet eftersträvas.

Det olycksförebyggande arbetet inriktas främst mot att 
förebygga bränder varvid olycksutredningar ges särskild upp-
märksamhet. Erfarenheter, kunskaper och färdigheter i andra 
sammanhang nyttjas också i samarbetet med medlemmarna och 
andra organisationer för att främja en säkrare miljö för de flickor 
och pojkar, kvinnor och män som vistas i kommunerna.

Det skadeavhjälpande arbetet fokuseras mot ett minskat li-
dande för de drabbade samt för att minska skadornas omfattning 
på egendom och miljö. Detta sker bland annat genom effekti-
vare räddningsinsatser, kortare insatstider och bättre ledning av 
räddningsarbetet. Särskild vikt läggs vid att efter olyckor låta 
erfarenhetsåterföring bidra till bättre och annorlunda övningar 
för effektivare framtida räddningsinsatser.

Väsentliga händelser under året
År 2017 har framförallt präglats av tre arbetsintensiva aktiviteter:
• Sotningsärenden i Borlänge och Gagnef där ny entreprenör 

har upphandlats.
• Kollektivavtalet RiB-17 mellan RDM och beredskapsbrandmän-

nen i förbundet som gjorde att ett stort antal beredskaps-
brandmän sade upp sig.

• Förberedelserna för att räddningstjänsten i Ludvika ska inför-
livas i RDM.

De största investeringarna under 2017 har varit två stycken 
släckbilar. Syftet är att ha två moderna släckbilar vid heltidssta-
tionerna Falun och Borlänge. Ett av de större pågående arbetena 
vid årets slut var investeringen i utbildningsplatser vid Bysjöns 
övningsområde i Borlänge.

Verksamhet
Falu kommuns andel av RDM år 2017 uppgår till 44,2 %.  RDM 
bedriver förebyggande brandskyddsverksamhet i form av utbild-
ning och information samt skadeavhjälpande utryckningsverk-
samhet om olyckan är framme.

Trenden för räddningstjänst i stort är att det i samhället 
finns ett ökat intresse för skydd och säkerhet och därmed också 
för brandskydd.

Inom utbildningsområdet har tidigare funnits en ökande 
konkurrens från olika privata aktörer. Under de två senaste åren 
har trenden vänt och RDM har börjat återta positionen som 
brandskyddsutbildare. 

RDM vann upphandlingen av grundutbildning för räddnings-
tjänstpersonal i beredskap för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 

Räddningstjänsten Dala Mitt
Ekonomi
Räddningstjänst Dala Mitt redovisar en förlust om 1,8 Mnkr. 
Den omfattande konflikten avseende beredskapsbrandmännens 
nya avtal RiB17 är den enskilt största orsaken till underskottet 
år 2017. Dels var kostnaderna för konflikten höga och dels var 
kostnaderna för avtalet högre än vad som budgeterats. Pensions-
kostnaderna är också betydligt högre än vad som budgeterats för 
år 2017. Intäkterna från tillsynsverksamheten har i stort sett helt 
uteblivit på grund av dels vakanser och dels arbetssituationen 
avseende den stora mängden sotningsärenden. Kostnaden för 
licenser har ökat markant sedan bland annat radiosystemet RAKEL 
införts. Lokalkostnaderna är lägre än budgeterat liksom kostnader 
för avskrivningar. De finansiella kostnaderna består i sin helhet av 
ränta på pensionsskulden samt bankkostnader.

Totala omsättningen för räddningstjänst som omfattar både 
förebyggande verksamhet och utryckningsverksamhet uppgick 
under år 2017 till 118 mnkr fördelat på verksamhetsintäkter och 
anslag.

Räntabiliteten för RDM år 2017 är negativ.

Resultaträkning (mnkr) 2017 2016

Intäkter 12,1 11,8

Rörelsekostnader -113,3 -109,6

Avskrivningar -5,9 -5,2

Rörelseresultat -107,1 -103,0

Anslag 106 103,5

Finansnetto -0,7 -0,4

ÅRETS RESULTAT -1,8 0,1

Balansräkning (mnkr) 2017 2016

Anläggningstillgångar 42,5 45,4

Omsättningstillgångar 36,6 33,8

Summa tillgångar 79,1 79,2

Eget kapital 3,0 4,8

Långfristiga skulder 44,9 43,8

Kortfristiga skulder 31,2 30,6

Summa skulder och eget kapital 79,1 79,2
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FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGEN Bolagens verksamhetsberättelser

Måluppföljning
Totalt antal olyckor uppgick under år 2017 till 2 426 stycken 
inom RDM:s verksamhetsområde jämfört med 2 558 stycken år 
2016. Målet för antalet tillsyner har inte uppfyllts på grund av 
vakanser.

Olycksfrekvensen mäts i relation till invånarantal och andra 
omständigheter som kan påverka förutsättningarna att nå målet. 
Samhällseffekterna av RDM:s och medlemmarnas gemensamma 
arbete mäts och sätts även i relation till olyckornas omfattning, 
komplexitet och dess kostnader.  

Medarbetare
Antalet anställda under år 2017 var 261 personer, varav 18 
kvinnor. 16 personer har anställts och 16 personer har slutat sin 
anställning i RDM under året. Personalsituationen har under året 
präglats av att vakanssituationen varit omfattande, framförallt 
inom samhällsskyddsavdelningen.

Utveckling/framtid
Den stora utvecklingen i närtid är att införliva Ludvikas rädd-
ningstjänst i RDM.

Införandet av en ny ledningsorganisation är en förutsättning 
för ett framtida fungerande räddningssystem.

Ett nytt ledningssystem kommer att innebära ett mera 
omfattande samarbete inom Dalarnas Län och ge möjligheter till 
samarbete över länsgränsen med Gävleborgs län. 
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BILAGAUppföljning av indikatorer till resultatmålen

Bilaga 1  
Uppföljning av indikatorer till  
resultatmålen
Denna bilaga innehåller uppföljning av indikatorerna som ska 
mäta måluppfyllelsen av resultatmålen. Följande symboler an-
vänds vid uppföljningen:

Bedömning:

  Utfallet uppnår målnivån

  Utfallet avviker smärre från målnivån

  Utfallet har en större avvikelse jämfört med målnivån

Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med förra 
mätningen, dvs om resultatet blivit bättre eller sämre. För vissa 
indikatorer där målet är att något ska minska, till exempel när 
det gäller arbetslöshet eller antalet anmälda brott, innebär det 
att pilen pekar uppåt – även om den visar en försämring – när 
utfallssiffran har ökat.

Om bedömning och trend visar       och –, innebär det att ingen 
mätning skett sedan årsplan med budget 2017-2019.
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BILAGA Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

A 1.2 Kunds möjlighet att påverka sin 
vardag Vård och omsorgsboende

Kunds möjlighet att påverka sin 
vardag och att personalen tar 
hänsyn till deras behov ska öka.

Alla 82,0% 81,0%   

Kommentar: 2016: 84%

A 1.3 Kunds upplevelser - Vård och 
omsorgsboende

Kunds upplevelse av att persona-
len har tillräckligt med tid till att 
utföra sitt arbete ska öka.

Alla 77,0% 78,0%   

Kommentar: 2016: 79%

A 1.4 Personalkontinuitet Antal individer ur personalen som 
en boende möter under 14 dagar 
ska minska.

Alla 18 15   

Kommentar: 2016:16

A 1.5 Kunds upplevelser - Ordinärt 
boende

Kunds upplevelse av att persona-
len har tillräckligt med tid till att 
utföra sitt arbete ska öka.

Alla 92,0% 90,0%   

Kommentar: 2016: 91%

A 1.7 Kunds möjlighet att påverka sin 
vardag Ordinärt boende

Kunds möjlighet att påverka sin 
vardag och att personalen tar 
hänsyn till deras behov ska öka.

Alla 94,0% 93,0%   

Kommentar: 2016: 94%

A 1.14 Total sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid ska minska.

Den totala sjukfrånvarotiden, 
ackumulerad under året, som 
andel (%) av den tillgängliga or-
dinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal. 
Källa: SKL.

Alla 

Kvinnor

Män

7,4%

8,1%

5,3%

Trygghet och välfärd
Resultatmål

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa

Indikator

æ

æ

ä

ä

ä

à

ä
ä
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BILAGAUppföljning av indikatorer till resultatmålen

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottsförebyggande arbete

Indikator

Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

A 2.1 Antal anmälda brott per  
100 000 invånare

Antalet anmälda brott i Falun 
ska vara bland de tre lägsta av 
landets kommuner med mellan  
50 000-70 000 invånare år 2019

Alla 7 808 8 500   

A 2.2 Skadegörelse Kostnader för reparation och un-
derhåll på kommunala objekt som 
följd av skadegörelse ska minska.

Alla 223   

Kommentar: Antal skadeärenden hittills i år är 233 stycken att jämföras med 206 stycken för hela 2016. Kostnadsmässigt syns en ökning i jämfö-
relse med samma period föregående år. Saneringar av lokaler har ökat, där ingår klotter, brand, glasskador och vattenskador. (värdet i indikatorn är 
antal ärenden, ej kostnader). 

A 2.3 Uppföljning av ogiltig frånvaro Andel elever som har olovlig 
frånvaro skall minska.

Alla 19,0% 15,0%   –

Kommentar: Andel elever i kommunala skolor, HT åk.8, med en timme ogiltig frånvaro eller mer rapporteras på höstterminens betyg efter kontroll av 
mentor. Rutiner har förändrats under 2017 och beräknat vid halvårsskiftet 2018 kommer det vara möjligt att följa upp frånvaron på ett noggrannare 
sätt från frånvarosystemet Skola24. Efter det kan målnivåer sättas. Cirka en femtedel av eleverna i åk.8 hade minst en timmes ogiltig frånvaro under 
hösten 2017. Det är svårt att värdera om värdet är högt eller lågt, och statistiken är också osäker då rutiner för registrering av frånvaro fortfarande 
skiljer mellan skolor. Målet är att inga elever ska vara frånvarande från en lektion utan giltigt skäl.

A 2.4dgr Andel i åk8 grundskola som 
ej brukat dopning under det senaste 
året

Andelen unga som svarat nej 
på frågorna om de någon gång 
använt doping ska 2018 vara fler 
än 2015

Alla 

Kvinnor 

Män

95,2% 

95,8% 

95,8%

100,0% 

A 2.4ngr Andel i åk 8 grundskola som 
ej brukat narkotika under det senaste 
året

Andelen unga som svarat nej 
på frågorna om de någon gång 
använt narkotika ska 2018 vara 
fler än 2015

Alla

Kvinnor

Män

96,0%

98,6%

94,6%

100,0%

A 2.4dgy Andel i åk2 gymnasiet som 
ej brukat dopning under det senaste 
året

Andelen unga som svarat nej 
på frågorna om de någon gång 
använt doping ska 2018 vara fler 
än 2015

Alla

Kvinnor

Män

98,0%

99,3%

96,4%

100,0%

A 2.4ngy Andel i åk2 gymnasiet som 
ej brukat narkotika under det senaste 
året

Andelen unga som svarat nej 
på frågorna om de någon gång 
använt narkotika ska 2018 vara 
fler än 2015

Alla

Kvinnor

Män

85,7%

88,4%

83,1%

100,0%

ä

æ

ä
ä
ä

ä
ä
ä

ä
ä
ä

ä
ä
ä
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BILAGA Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete

Indikator

Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

A 3.1 Antal barn per årsanställd i 
förskolan

Antal barn per årsanställd i för-
skolan skall minska.

Alla 5,59 5,55   

Kommentar: Utfallet gäller 2016. Nyckeltalet (Kolada) är ännu inte uppdaterat för 2017. Nyckeltalet baseras på både kommunal och fristående verk-
samhet och i den kommunala förskoleverksamheten har en liten förbättring (minskat antal barn per årsarbetare) skett. Befolkningen i Falun växer 
och antalet barn i behov av förskoleplats ökar kontinuerligt vilket ökar behovet av pedagogisk personal inom förskolan.

A 3.2 Behörighet till gymnasieskolan Andel elever med behörighet till 
gymnasiestudier ska öka.

Alla 

Kvinnor 

Män

84,3%

85,3%

83,5%

87,4%

Kommentar: 2016: 86,2%. Jämförelsen inom samma urvalsgrupp (samtliga elever) visar att en försämring i gymnasiebehörighet på cirka två procent 
mellan 2016 och 2017 för elever i åk.9 folkbokförda i Falun. Det är fortfarande en högre andel flickor än pojkar som har gymnasiebehörighet efter 
årskurs nio, men flickorna står för det största tappet i gymnasiebehörighet; från 2016 till 2017 minskade andelen flickor med gymnasiebehörighet 
med 4,5%. Pojkarna visar en förbättring jämfört med föregående år, något som kan förklaras med att urvalsgruppen 2016 innehöll fler asylsökande 
pojkar än flickor. Jämförs istället 2017 års resultat med föregående års urvalsgrupp utan asylsökande, så har även pojkarna försämrat sin gymnasie-
behörighet 2017 jämfört med 2016 (-5,9%). Orsaken till de försämrade resultaten är svår att exakt fånga. Troligtvis är grundskolans stora utmaning 
att rekrytera behöriga lärare en orsak till att verksamheten inte uppnår önskvärda resultat. Utbildade specialpedagoger och speciallärare är grupper 
som varit särskilt svåra att rekrytera. Situationen med många vakanta tjänster förmodas också vara anledningen till hög rörlighet av lärare och 
pedagoger mellan skolor i kommunen, något som försämrar kontinuitet både inom lärarkollegier och för kontakten mellan elevgrupper och lärare/
pedagoger. I jämförelse med riket och liknande kommuner är resurser kopplade till undervisningen relativt låga (kolada.se).

*Kommentar gällande speciell urvalsgrupp 2016: Flera av grundskolans resultat-nyckeltal från Kolada baseras på en annorlunda urvalsgrupp 2016 
jämfört med tidigare och senare år (elever med okänd bakgrund exkluderades 2016 i ett försök att kompensera statistiken för asylsökande elever). 
För att kunna jämföra statistiken över tid har därför värdet 2016 uppdaterats till resultatet för urvalsgruppen "samtliga elever". Siffran som visas i 
Kolada är därför annorlunda än ovanstående siffra för 2016. Även mål 2017 har efterkompenserats för att spegla rätt urvalsgrupp.

A 3.3 Gymnasieelever med avslutad 
utbildning

Andel elever med gymnasieexa-
men efter avslutad utbildning ska 
öka

Alla 

Kvinnor 

Män

82,9%

84,6%

81,3%

85,6%

Kommentar: 2016: 80,8%. Andelen gymnasieelever med avslutad utbildning inom fyra år har ökat sedan föregående år. Ökningen har skett hos kvin-
nor medan andelen män som har avslutat sin gymnasieutbildning inom fyra år är oförändrad/något minskad.

A 3.4 Elevers upplevda hälsa Alla elever skall uppge att de kän-
ner sig trygga i skolan

Alla 

Kvinnor 

Män

95,0%

92,0%

98,0%

95,5%

Kommentar: 2016: 94%. Elevers upplevda hälsa indikeras bland annat av elevens bedömning av trygghet i skolan i årskurs 8. Andelen elever som 
svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg i skolan" i årlig anonym elevenkät har ökat något jämfört med föregående år. Pojkar upplever i högre 
grad än flickor att de känner sig trygga i skolan och pojkarna står också för ökningen (3%) jämfört med föregående år. Andelen flickor som känner 
sig trygga i skolan är oförändrad. Detta resultat som får anses vara högt, är väntat. Ett medvetet värdegrundsarbete sker i Falu grundskola. Stöd 
finns bl a genom förvaltningens genuspedagog som genom fortbildningar arbetar förebyggande för att motverka kränkningar och mobbing. Även om 
resultatet bedöms bra i jämförelse med andra kommuner, så behöver arbetet fortgå med målet att alla elever ska känna sig trygga i skolan.

A 3.5 Ökad måluppfyllelse i förskolan Samtliga enkätfrågor skall ha en 
genomsnittlig kvalitetspoäng 
över 2.0.

Alla 100,0% 100,0%   

Kommentar: 2016: 96%. Förskolans bedömning av måluppfyllelse sker genom en självskattningsenkät baserat på förskolans läroplan. Andelen frågor 
med en genomsnittlig kvalitetspoäng på minst 2 på en skala mellan 0 och 3 var i år för första gången 100%. Självskattningsenkäten genomförs i 
samband med ett årsövergripande arbete kring läroplanen och varje fråga utvärderas utifrån en rad parametrar. Det goda resultatet indikerar att 
förskolans arbete med de inre pedagogiska processerna har gett önskad effekt.

A 3.5a Barn och Unga 0-20 år behovs-
prövad öppenvård

Barn och Unga 0-20 år med indi-
viduellt behovsprövad öppenvård, 
andel av barn och unga med 
insats (%)

Alla 74,9%   

Kommentar: Kolada 2016. Inget målvärde angivet. År 2015 uppgick värdet till 70 %. Liknande kommuner har värdet 56,6 % år 2016 vilket indikerar 
att de har en lägre andel barn och ungdomar 0-20 år i behovsprövad öppenvård än vad Falun har.

A 3.6 Vårddygn familjehem antal/inv Vårddygn i familjehem, antal/inv 
0-20 år

Alla 2,24   

Kommentar: Kolada 2016. År 2015 var värdet 1,57. Inget målvärde angivet. Liknande kommuner har värdet 2,30 år 2016 vilket indikerar att de har 
en större andel barn och ungdomar placerade på familjehem per invånare 0-20 år.

ä

ä

ä

à

æ
æ
ä

ä
ä
æ

ä
à
ä
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BILAGAUppföljning av indikatorer till resultatmålen

Titel Beskrivning Kön Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

A 3.7 Vårddygn institutionsvård 0-20 Vårddygn i institutionsvård. 
antal/inv 0-20 år

Alla 0,63   

Kommentar: Kolada 2016. År 2015 var värdet 0,42. Inget målvärde angivet. Liknande kommuner har värdet 0,93 år 2016 vilket indikerar att de har 
en större andel barn och ungdomar placerade på HVB-hem per invånare 0-20 år.

A 3.8 Andel unga som ökar sitt sam-
hälls- engagemang (%)

Alla 

Kvinnor 

Män

59,6%

66,2%

51,3%

–

ä

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

A 4.1 Handläggningstid för försörj-
ningsstöd

Handläggningstid för att få försörjningsstöd 
ska minska

8 12   

Kommentar: Kolada 2017. Antal dagar för liknande kommuner uppgår till 21 dagar.

A 4.2 Andel till egen försörjning Andel med försörjningsstöd som efter arbets-
marknadsinsats når egen försörjning (arbete 
eller studier) ska öka

  –

Kommentar: Ej definierat nyckeltal

A 4.3 Andel hushåll med försörjnings-
stöd

Ska lyda: Andelen invånare som uppbär ekono-
miskt bistånd ska minska

5,1%   

A 4.4 Andel barn och unga som ingår i 
familjer med ekonomiskt bistånd

Formulering enligt Kolada: Barn i befolkningen 
som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, 
andel (%) ska minska

8,6% 8,0%   

Kommentar: Kolada 2016. Värdet 2015 var 8,4 %. Värdet för liknande kommuner uppgick år 2016 till 7,4 %.

A 4.5 Ungdomar som etablerade på 
arbetsmarknaden

Andelen ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasie-
utbildning, hemkommun ska öka

24,8%   

Kommentar: Serviceavdelningen erbjuder årligen platser till ungdomar inom ramen för Falu kommuns program "Ferieplatser". Serviceavdelningen har 
även ett nära samarbete med AIK gällande praktikplatser för deras olika ungdomsprojekt.

A 4.6 Vuxna biståndstagare mycket 
långvarigt bistånd

Vuxna biståndsmottagare med mycket långva-
rigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

24,3%   

Kommentar: Kolada 2016. Värdet år 2015 var 24,6 %. Värdet för liknande kommuner uppgår år 2016 till 21,7 %

æ

à

ä

à

æ
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BILAGA Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Näringsliv och arbetsmarknad
Resultatmål

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

B 1.1 Nöjd-Kund-Index för företags-
klimat

Nöjd-Kund-Index för företagsklimat ska vara 
bättre än det nationella medelvärdet. SKLs 
kundenkät Insikt, skala 1-100. NKI totalt inom 
myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och 
serveringstillstånd.

72,0 70,0

Kommentar: Utfall 2016, Utfall för 2017 ej färdigställda.
NKI företag är ett högt värde. Höga värden på rättssäkerhet och bemötande har bidragit till detta höga värde.
Utvecklingsarbete pågår avseende bättre information till näringsidkare och ökad tillgänglighet. Detta sker parallellt och tillsammans med ett införan-
de av Falu kommuns kontaktcenter. Utbildning för serveringspersonal har genomförts under året. Tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
fortskrider enligt tillsynsplanen.

B 1.2.a Tjänstemäns attityd till före-
tagande

Tjänstemäns attityd till företagande ska 
förbättras.
Svenskt näringslivs attitydundersökning, skala 
1-6.

3,0 3,5

B 1.2.b Politikers attityd till företa-
gande

Politikers attityd till företagande ska förbätt-
ras.
Svenskt näringslivs attitydundersökning, skala 
1-6.

3,1 3,5

B 1.2.c Skolans attityd till företagande Skolans attityd till företagande ska förbättras.
Svenskt näringslivs attitydundersökning, skala 
1-6.

3,7 4,0

B 1.3 Kommunens information till 
företagen

Målnivå: Ökande 2,82   –

B 1.4 Dialog mellan företagen och 
kommunen

Dialog mellan företagen och kommunens poli-
tiker och tjänstemän. Ökande

2,89   – 

B 1.5 Antal nyregistrerade företag i 
kommunen (antal/1000 inv.)

Antalet nyregistrerade företag i kommunen 
ska öka

6,9 7,0   

Kommentar: Utfall 2017 är en prognos utifrån utfallet vid halvårsskiftet så det slutgiltiga ej klart.

à

à

à

ä

à

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

B 2.1 Antal företag som lämnar anbud 
vid upphandling

Antal företag som lämnar anbud vid upphand-
ling ska öka. Genomsnittet ska vara fler än 4. 

4 4   

Kommentar: Utfall 2016: 3,9

B 2.2 Andelen upphandlingar som 
innehåller sociala hänsyn

Social hänsyn ska öka och finnas med i 30 % 
av tjänsteupphandlingarna

18,0% 30,0%   –

B 2.3 Förtroendet för kommunen som 
upphandlande myndighet

Ska öka 2,31   –

ä
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Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

B 3.1 Andel unga som haft praktik 
eller feriejobb

Andelen unga i grund- och gymnasieskola som 
har haft feriejobb eller praktik ska öka

  –

Kommentar: 2016 hade 3,7% av elever i grund- och gymnasieskolan praktik eller feriearbete. Statistik för 2017 är ännu inte tillgänglig. Nyckeltalet 
är nytt och en utvärdering av åt vilket håll nivåerna utvecklas och varför måste göras innan ett mål kan sättas.

B 3.2 Antalet feriejobb och praktik-
platser i kommunens organisation

Ska öka 480   

Kommentar: Omv: Utfall 2016: 437
AIK: 280 feriejobb och 42 unika praktikplatser i kommunen.

B 3.3 Andelen personer som står utan-
för arbetsmarknaden

Arbetslösheten i kommunen ska minska 6,2%   

Kommentar: Januarisiffror 2017: total arbetslöshet 6,5 %, utrikesfödda 24,1 %, inrikesfödda 4,5 %. Januarisiffror 2018: total arbetslöshet 6,2 %, 
utrikesfödda 24,0 %, inrikesfödda 4,0 %. I faktiska individer innebär detta en minskning från 1840 personer till 1764 personer.

B 3.4 Andelen utrikesfödda i studier 
eller arbete

Ska öka 24,0%   

ä

æ

à

Hållbar utveckling/Miljö
Resultatmål

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

C 1.1 Utsläpp växthusgaser (ton CO2-
ekv/år)

Utsläppen av växthusgaser har år 2020 minskat 
med 60% sedan 1990

160 983 93 942   

Kommentar: Utfall från 2015 och målet gäller år 2020: Vi kommer inte att klara målsättningen är att minska CO2-utsläppen med 60% mot 1990 års 
nivå tom 2020. Målet innebär att utsläppet av växthusgaser i Falu kommuns geografiska område ska gå från 160 983 ton ner till 93 942 ton CO2-ekv/
år 2020. Den målsättningen kräver att vi minskar utsläppen med strax över 13 ton per år. Om vi reviderar målet i linje med det nationella målet att 
minska utsläppen med 85% mot 1990 års nivå tom 2045 så skulle det innebära att vi årligen skulle behöva minska utsläppen med 4 192 ton CO2-
ekv/år. Då skulle målet 2015 vara 158 468 ton CO2-ekv/år, det vill säga vi når inte heller detta mål 2015. För att klara det nationella målet behöver 
utsläppsminskningstakten öka, dvs vi behöver rikta större fokus på detta mål.

C 1.2 Energianvändning per invånare 
(MWh/inv)

Energianvändningen har år 2020 minskat 
med 20 % jämfört med medelvärdet för åren 
2001-2005

36,60 30,00   

Kommentar: Utfall från 2015 och målet gäller år 2020: Obs, SCB:s statistik över slutlig energianvändning innehåller osäker statistik på regional och 
kommunal nivå. Tre förbrukar-kategorier (transporter, övriga tjänster samt industri och byggverksamhet) sticker ut med kraftigt förändrad energian-
vändning 2015 i Falu kommuns geografiska område. Minskningen inom den sistnämnda förbrukarkategorin känns rimlig kopplat till industrins ökade 
energifokus övriga två känns högst osäkra. Den nationella statistiken visar på svagt minskad energiförbrukning som drivs av minskad energianvänd-
ning inom industrin. Majoriteten av energiförbrukningen i landet kommer från förbrukarkategorierna industri samt transporter. Förbrukarkategorin 
transporter uppvisar ännu inte någon minskning av energiförbrukning trots att fossilfri fordonsflotta är ett nationellt mål med nationella styrmedel. 
För att nå det nationella och lokala slutmålet 20 procent effektivare energianvändning 2020 behöver vi som kommun fokusera på frågan och bidra 
med det vi kan.

æ

æ
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BILAGA Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Falun värnar om biologisk mångfald

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

C 2.2 Antal långsiktigt bevarade värde-
fulla naturområden

Minst ett särskilt värdefullt naturområde per 
år har under perioden 2014-2020 långsiktigt 
bevarats

1 1   

Kommentar: Beslut om reservatet Isalanäset i KF 2017-02-19 

C 2.3 Andel ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet (%)

De kommunala kökens inköp av ekologiska 
varor är år 2020 minst 40%

28,6% 23,5%   

Kommentar: Service: Kostavdelningen arbetar löpande med menyplanering och styrning av livsmedel för att nå kommunens mål.

à

ä

Falun präglas av goda livsmiljöer

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

C 3.2 Antal undersökta områden i risk-
klass 1 och 2 (exkl. gruvavfall)

Alla nedlagda deponier och förorenade om-
råden i riskklass 1 och 2, exkl. områden med 
gruvavfall, är år 2020 undersökta

13 24   

Kommentar: Målet är 24 st. undersökta områden till 2020: I Falu kommuns geografiska område finns det 31 registrerade nerlagda deponier i Länssty-
relsens databas för möjligt förorenade områden. Tillsynsansvaret för dessa delas mellan kommunen och Länsstyrelsen. Falu kommun har tillsynsansvar 
för 24 objekt och under perioden 2014-2017 har 13 av dessa undersökts. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för 7 objekt varav 4 har undersökts. Det 
betyder att 17 av totalt 31 områden undersökts i Falu kommuns geografiska område. 

C 3.3 Mängden kärl- och grovavfall 
(kg/inv)

Mängden kärl- och grovavfall är år 2020 maxi-
malt 300 kg per invånare och år

311   –

C 3.4 Utbyggda VA-saneringsområden 
enligt plan

Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet har 
under perioden 2014-2020 skett för minst ett 
saneringsområde per år

1 1   

Kommentar: Falu Kommun arbetar efter målet ”ett område per år” under hela VA-planens tidsspann som sträcker sig till 2035. Planen följs och målet 
kommer att uppfyllas. 

C 3.5 Hur ser medborgarna på Falun 
som en plats att bo och leva på?

SCB medborgarundersökning - Nöjd-Medborgar-
Index. Ökande trend under närmaste 5-års 
period.

–

Kommentar: Ingen mätning skett under perioden.

ä

ä

Falun tar vara på sina kulturmiljöer

Inga indikatorer föreslagna
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BILAGAUppföljning av indikatorer till resultatmålen

Samhällsplanering och infrastruktur
Resultatmål

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

D 1.1 Antal nya bostäder per år Målnivå: Minst 200 per år 294 200   

Kommentar: Under 2017 har startbesked för 294 nya bostäder givits, vilket kan jämföras med 179 st. 2016.

D 1.3 Det årliga tillskottet av antalet 
bostäder (byggrätter) i lagakraftvunna 
detaljplaner (planberedskap)

Nya byggrätter 250 250   

Kommentar: Årets tillskott av byggrätter för bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppgår till 250. Målet är uppnått.

ä

à

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

D 2.3 Avstånd från bostad till förskola 
och grundskolan lägre årskurser

Gångavstånd? Målnivå   –

D 2.4 Andel som får svar på e-post 
inom två dagar, (%)

Ska öka 81,0%

Kommentar: 2016: 89% Det försämrade resultatet tros bero på att vi har beslutat att förvaltningarna har 3 - 5 dagar på sig för ärendeåterkoppling 
till kund i samband med Kontaktcenters (KC) införande. Förvaltningarnas och kontaktcenters arbetssätt utvecklas hela tiden.

D 2.5 Andel som tar kontakt med kom-
munen via telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, (%)

Ska öka 35,0%   

Kommentar: 2016: 45% Resultatet tros även det bero på införandet av KC eftersom det i KC arbetar generalister och tidigare kanske kunden fick 
kontakt med specialist-handläggare direkt.

D 2.6 Andel som upplever ett gott be-
mötande vid kontakt med kommunen

Ska öka 88,0% 100,0%   

Kommentar: 2016: 78% Det upplevda bemötandet har ökat troligen tack vare att KC medarbetarna ska vara proffs på att bemöta kunder

D 2.11 Nöjdheten med möjligheterna 
till inflytande

Nöjdheten med möjligheterna till inflytande i 
kommunen (betygsindex) ska vara högre i jäm-
förelse med kommuner i samma storleksklass.

34,0 40,0   –

Kommentar: Utfall är från 2016, ingen undersökning gjord 2017

æ

æ

ä
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BILAGA Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Falu kommun har goda kommunikationer

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

C 1.5.a Resor med Dalatrafik Tätort 
(antal påstigningar)

Det hållbara resandet har ökat: Antalet resor 
med buss har ökat med 20 % under perioden 
2014-2020

1 388 000   –

Kommentar: Utfall 31/12 2017 1 388 000 resor. Pga stora förändringar kan det ej jämföras med föregående år.

D 3.1 Andel hushåll som har tillgång 
till bredband med minst 100 MB/s

Målnivå: Minst 90% år 2020 82,0%   

Kommentar: Mätningen är från PTS 2016 visar på utfallet 73,61 % enligt den av Dalarna valda mätmetoden. Därtill tillkommer, uppskattat, det som 
tillkommit under 2017. Vi har uppskattat att det innebär till möjliga 2150 hushåll, vilket ger 82%. Bakomliggande metod- och källbeskrivning finns.

Målet är satt till 2020. Inget särskilt delmål finns för 2017, målet är satt till 2020 (90%).

D 3.2.1 Utbyggnad av huvudcykelstråk 
(utbyggnadsgrad)

Utbyggnad av huvudcykelstråk enligt cykelpla-
nen - Lugnet-Korsarvet Totalt 1040 meter

20,0% 21,0%   

Kommentar: Under 2017 har 207 meter byggts ut (varav 167 ingår i gemensamt gångfartsområde på Falugatan). Oklart varför målvärdet på detta 
huvudcykelstråk är satt till 1040 m planerad utbyggnad. Enligt Cykelplanen uppgår de planerade utbyggnadsdelarna till enbart 870 meter.

Uppföljning av 207m/1040m ger procenttalet 20%, uppföljning baserad på 207m/870m ger procenttalet 24%. Redovisningen utgår från målet 1040 
meter.

D 3.6 Nöjdheten med möjligheterna 
till att använda kollektivtrafiken för 
resor

SCB medborgarundersökning - Nöjd-Region-
Index. Betygskala 1-10

5,2 6,5  – 

Kommentar: Utfall från 2016, ingen undersökning gjord 2017

D 3.8 Nöjdheten med möjligheterna 
till att enkelt kunna transportera sig 
med bil

SCB medborgarundersökning - Nöjd-Region-
Index. Betygskala 1-10

7,3   –

Kommentar: Utfall från 2016, ingen undersökning gjord 2017

C 1.5 Antalet resor med buss Antalet resor med buss ska öka med 20% från 
år 2014 till år 2020

2 015 671   

Kommentar: Utfallet avser jan-juli 2017

ä

à

à

Falun består av levande, trygga tätorter

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

D 4.3 Hur trygga känner sig medbor-
garna i kommunen?

Målnivå: Ökande. Senaste mätning 2016. Mät-
ning 2015: värde 63

61   

D 4.7 Nöjdheten med renhållning av 
parker och allmänna platser

SCB medborgarundersökning - Nöjd-Medborgar-
Index

6,6 7,0   

Kommentar: Utfall från 2016, ingen undersökning gjord 2017. En dialog om nivån på renhållningsåtgärder pågår med våra utförare. Arbetet att 
säkerställa att vi får rätt leverans kommer färdigställas under våren 2018,

æ

à
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BILAGAUppföljning av indikatorer till resultatmålen

Finansiella mål 
Resultatmål

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

F 1.1 Årets resultat % av skatter och 
utjämning

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% 
av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning

4,1% 2,0%   

Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0% år 2019.

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

F 2.1 Soliditet, inkl ansvarförbindelse, 
ska vara positiv

Soliditeten, inkl ansvarsförbindelse för pensio-
ner, ska vara minst 0% år 2019

-1,2% -10,0%   ä

Självfinansieringsgraden, under en 5-årsperiod, ska vara minst 95%.

Indikator

Titel Beskrivning Utfall Mål 2017 Bedömning Trend

F 3.1 Självfinansieringsgraden Självfinansieringsgraden av investeringar ska, 
under en 5-årsperiod, vara minst 95%.

100,0% 95,0%   à

à
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