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Så används dina pengar 

Så här fördelades en hundralapp av de skattepengar som betalades 

in till Falu kommun under 2017.  

Vill du veta mer hittar du hela årsredovisningen på falun.se 

Faluns resultat 2017  

 

 

 

 

Årets samlade resultat för kommunen uppgick till 139 mnkr vilket är 

71 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 68 mnkr.  

Verksamheternas intäkter ökade med 41 mnkr vilket till största del 

beror på ökade stadsbidrag från bl.a. skolverket för satsningar som 

lärarlyftet samt insatser på fritidshem och mindre barngrupper.  

Även verksamheternas kostnader har ökat där personalkostnaderna är 

den största delen och uppgår till ca 57 procent av de totala 

verksamhetskostnaderna. Personalkostnaderna är något högre än vad 

man budgeterat vilket till största del beror på lönelyft för skolpersonal 

och sjuksköterskor.   

Resultat under fem år 

 

    Året i siffror 
• I december var vi 58 340 invånare i Falun 

• Under året föddes 635 barn 

• Faluns arbetslöshet ligger på 5,3% 

• Under året lånades totalt 447 770 böcker ut från stadsbiblioteket, 

kommundelsbiblioteken och bokbussen 

• Under 2017 färdigställdes totalt 209 flerbostadshus och 70 småhus 
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Väsentliga händelser 

Trygghet och välfärd 

Årets tema inom omvårdnadsförvaltningen har varit ”rehabiliterande 

förhållningssätt”, där utbildningsinsatser och föreläsningar genomförts.  

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.  

Daglig verksamhet och vuxenboende har länge varit de två största 

insatstyperna inom LSS. Ansökningar och nya beslut om plats till daglig 

verksamhet tenderar att öka vilket medför ökade behov av platser.  

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. De diagnoser som ökar 

främst är depressioner och olika ångestsyndrom. En 

kommunövergripande samarbetsmodell, ”Tillsammans för varje barn” 

har påbörjats för att motverka denna trend. Projektet innebär ett utökat 

samarbete mellan skola, socialtjänst och andra myndigheter så som t.ex. 

Landstinget.  

Kommunen arbetar med förebyggande insatser för 

att motverka gängkriminalitet, alkohol- och  

narkotikaanvändande (särskilt bland ungdomar)  

och våldsbeakande extremism genom det treåriga  

projektet med särskilda ungdomsstödjare.  

 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Ett landsbygdsprogram för Falu kommun har antagits för perioden 2018-

2030. Detta program är viktigt i den kommande verksamhetsplaneringen 

och ska säkerställa att arbetet med landsbygdsutveckling fortskrider och 

har en tydlig dialog med lokalbefolkningen för att förhindra en 

urbanisering av Falu kommun.  

Samhällsplanering är nära sammankopplat med 

lokalförsörjningsprocessen. För att säkerställa 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.  

 

Näringsliv & arbetsmarknad 

Att i tidig ålder komma i kontakt med näringsliv och arbetsmarknad 

bedöms vara viktigt både för att komma in på arbetsmarknaden och för 

att skapa studiemotivation i skolan. Gymnasieskolorna har under året 

haft ett nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet inom 

ett flertal yrkesprogrammen så som Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet.  

Falu kommun kom på plats 180 i Svenskt Näringslivs rankning, vilket är 

en avancering med 32 platser och är det bästa resultatet sedan 2012.  

Falupodden har blivit en allt mer angelägen kommunikationskanal och 

varannan vecka handlar programmen om kommunens företagare, vilket 

avlyssnas av ett par tusen personer.  

Efter den stora mediegranskningen som genomfördes under hösten 

2017 har man tagit fram en arbetsmodell för uppföljning av 

avtalstrohet. Ett arbete har även påbörjats för  

att ta fram ett avtalshanteringssystem.  

 

 

En plats för alla 

Bostadsbristen i kommunen har inneburit kostnader för 

socialförvaltningen avseende bl.a. ekonomiskt bistånd till olika 

boendelösningar samt kostnader för stödboende eller HVB för de 

kommuninvånare som stor utanför bostadsmarknaden och saknar 

ekonomiska möjligheter att köpa bostad.  

Arbetsmarknads, Integrations- och Kompetensförvaltningen (AIK) 

arbetar med olika åtgärder för att lösa bostadsbristen åt 

kommunplacerade flyktingar. Detta uppdrag görs i samarbete med 

Kopparstaden, socialförvaltningen, bostäder i Högbo och projektet 

”Öppna ditt hem”. 

Delar av skolans elevhälsa samt mottagningsenheten på AIK har under 

året blivit HBTQ-certifierade.  

 

Hållbar utveckling/ miljö 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett kostpolitiskt program för Falu 

kommun där man betonar helheten kring måltiderna. Istället för att 

fokusera enbart på råvaran ser man även vikten av miljön och 

pedagogiken runt måltiden som serveras inom framför allt förskola, 

skola och äldreomsorg.  

Digitaliseringen anses vara en av de viktigaste framtidsfaktorerna. För 

att öka kunskapen om de möjligheter som detta medför ingår Falun 

tillsammans med Borlänge kommun i en förstudie med projektnamn 

Smart Liv. Vård- och omsorgsboenden har infört ett mobilt arbetssätt 

där man t.ex. har larm, planering och dokumentation i mobilen.  

Ett stort arbete har startats inom samtliga verksamheter för att 

förbereda kommunen för den nya dataskyddsförordningen GDPR som 

träder i kraft 25 maj 2018. 

 

En del av resten av världen 

Flera av kommunens verksamheter är engagerade i projektet 

Participation and Voice där vi samverkar med Tsumeb i Namibia. 

Syftet är att få ungdomar delaktiga i                 samhället genom jobb, 

uppmuntra entreprenörskap och en aktiv fritid.  

   

                                                 

Genom en studieresa till Skottland 

kunde Falun göra ett 

kunskapsutbyte och hitta goda 

exempel som sedan utvecklades till  

projektet ”Tillsammans för varje 

barn” (se Trygghet och Välfärd). 
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Kommunala bolag 

 

Falu Energi & Vatten AB 

Under hösten 2017 såldes ytterligare en tomt avsedd för datacenterexploatering. 

Byggnationen av detta datacenter är nu i full gång på området.  

Utbyggnadsmålen för förnybar elproduktion fram till år 2020 har redan uppnåtts.  

Efterfrågan på fiberanslutning är fortsatt stor. Falu Energi & Vatten strävar ständigt 

mot Falu kommuns mål att 90 procent av kommuninnevånarna ska ha möjlighet 

till snabbt bredband år 2020, 

samtidigt som konkurrensen på 

marknaden är stor.  

 

Lugnet i Falun AB 

Lugnet i Falun AB har under 

året genomfört 

energieffektiviseringsinsatser 

som redan gett resultat. 

Arenan kan idag nyttjas i större utsträckning än tidigare, utan tillkommande 

kostnader för Falu kommun (som är den största hyresgästen).  

En marknadsanalys av Lugnet/ Falun har genomförts utifrån möjliga 

utvecklingsområden för Lugnet området. Slutsatserna som efter detta  

 

 

 

 

 

analysarbete är att Lugnet med idrottsliga, folkhälsa och utbildning som kärna bör 

betraktas som en stadsdel i Falun. Detta är också en del i Lugnet i Faluns 

framtidsvision.  

 

Kopparstaden AB 

Under 2017 fyllde Kopparstaden 70 år vilket firades med en dag för alla hyresgäster 

uppe på Lugnet.  

Under året färdigställde man 115 lägenheter på Glimmerstigen, en Familjecentral 

på Britsarvet och man byggde om Smedjan från ett vård- och omsorgsboende till 

ett trygghetsboende med första inflyttning i mitten av januari 2018.  

Nyproduktion av 89 lägenheter vid kvarteret Teatern i centrala Falun har 

påbörjats. 

Lägenheterna 

beräknas vara 

inflyttningsklara i 

slutet av 2019.  

Kopparstaden har 

även färdigställt en 

upphandling kring 

nyproduktionen av 40 

studentlägenheter med 

beräknad inflytt till 

terminsstart hösten 

2019. 

 

Koncernens samlade resultat över fem år  
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Falun och framtiden 

Sverige befinner sig nu i en högkonjunktur och man 

beräknar att detta även kommer gälla under 2018. 

Men SKL (Sveriges Kommuner och landsting) har 

dock gjort bedömningen att denna högkonjunktur 

nu går mot sin topp och mattas av redan under 

2019. 

Då befolkningen ständigt ökar växer även kraven på 

den kommunala servicen. Falun kommun är just nu 

inne i en investeringsfas med stora 

renoveringsbehov och nybyggnation av 

verksamhetslokaler för att bättre kunna möta de 

framtida behov som en ökande befolkning innebär.  

Arbetsmarknaden i Falun har svårigheter att 

matcha kompetens mot arbetsgivarnas 

kompetenskrav. En stor framtida utmaning för kommunen är att få personal till arbeten inom välfärdsyrken. Marknadsföringen av dessa yrken 

kommer därför vara avgörande.  

För att klara många av dessa utmaningar måste kommunens verksamheter öka samarbetet mellan nämndernas olika ansvarsområden för att 

förbättra effektiviteten och därmed bättra kunna bemöta alla framtida behov.  

 

 


