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Kommunstyrelsens ordförande

Ett händelserikt år
Fokus för majoritetens politik är kvalitet, mångfald och 
valfrihet och det präglar vår välfärd.

Människors möjlighet och upplevelse av att vara 
delaktiga i samhället och kunna påverka sin livssituation 
är viktig.

Kommunen fortsätter att utvecklas utifrån ett eko-
nomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv och vi gör ett 
positivt resultat för 2016.

Barn och ungas uppväxtvillkor är även fortsättnings-
vis det område som vi prioriterar. Vi fortsätter att foku-
sera på att möta barn och deras behov i ett tidigt skede. 

Samtliga nämnder och styrelser i Falun har arbetat 
med demokratifrågor i varierande grad och intensitet. 
Kommunikation, medborgardialog och aktivt medborgar-
skap är centrala begrepp och metoder för att stärka den 
lokala demokratin.

Bostadsbyggandet i Falun spelar en central roll för 
rörligheten på arbetsmarknaden och för Faluns ekonomiska 
tillväxt och är åtgärder som långsiktigt medverkar till att 
trygga välfärden. Vi har ett mål sedan 2014 om att 200 
bostäder per år ska byggas i Falu kommun och det målet 
uppnådde vi under 2016.

Vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken blev 
inflyttningsklart i oktober 2016. Huset är byggt i två 
 våningar med 48 lägenheter fördelade på sex avdelningar. 
En avdelning är avsedd för personer med demens och 
övriga är för personer med behov av hög omvårdnad.

Byggstart under våren för ett nytt gruppboende på 
Kopparvägen.

Utbyggnaden av skateparken etapp två stod klar under 
hösten.

Förskolan Slättaskogen, en förskola i två plan med 
totalt sex avdelningar blir klar vid slutet av 2016. 
Inspirationen till huset har varit närheten till skog och 
natur. Barnens lekfullhet och upptäckarglädje har stått 
i fokus. Det är en byggnad helt uppförd i trä där både 
fasad och insida speglar detta. 

Vi tog ett beslut om att 15 miljoner kronor från VM-
vinsten ska användas genom en stiftelse för ett förbättrat 
utbud av aktiviteter för unga på landsbygden. Det hand-
lar både om stöd till fritids- och kulturaktiviteter.

Revidering av styrmodell för Falu kommun har skett 
med tyngdpunkt på kommunfullmäktiges roll när det 
 gäller formulering av mål.

Riktlinjer för hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda har godkänts.

Ekonomiskt utfall
Budgeterat resultat var 64 mnkr och utfallet blev 116 
mnkr. Nämndernas och kommunstyrelsens verksamheter 
redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 19 mnkr.

Susanne Norberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Vårt uppdrag
Hållbar utveckling
Faluns vision ” Ett större Falun” innebär att vi tar hänsyn till 
de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar 
utveckling när vi gör vägval, prioriteringar och fattar olika 
beslut. Då skapas möjligheter för kommande generationer att 
leva ett gott liv. 

För att nå upp till visionen och dess övergripande mål finns 
tre strategiska styrdokument: ett tillväxtprogram för den eko-
nomiska dimensionen, ett folkhälsoprogram för den sociala di-
mensionen och ett miljöprogram för den ekologiska dimensionen.

Dessa dokument ska påverka både vår egen organisation 
och andra aktörer i Falu kommun, där vi tillsammans genomför 
åtgärder som ökar hållbarheten i samhället. 

Förskole- och skolverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av 
förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenundervisning. 

Huvuduppdraget för skolan i Falun är att alla elever minst 
ska nå målen för undervisningen. Detta innebär att samtliga 
barn i förskolan ska utvecklas i förhållande till målen i för-
skolan, alla elever i grundskolan ska klara kunskapskraven i 

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

Viktiga händelser
• Slättaskogens förskola slutfördes under året och öppnade sina 

dörrar i januari 2017.
• Fristående förskola har startat i Källviken.
• Under året har lågstadiesatsningen som finansierats med 

statsbidrag från Skolverket verkställts. Det har inneburit fler 
lärare i årskurs 1–3 samt fler tjänster på fritidshem.

• Nybyggnation av Bjuråsskolan har inletts.
• Gymnasieskolans utveckling har varit positiv och efterfrågan 

ökar för den kommunala gymnasieskolan.
• Under året har det skett en stor ökning av nyanlända ung-

domar både till IM (introduktionsprogrammen) och SFI 
(svenska för invandrare).

Äldreomsorg
Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god vård, omsorg och 
service till dem som bedöms ha behov av olika stödformer i sin 
dagliga livsföring. 
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Omvårdnadsnämnden bedriver en verksamhet som utgår från 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och kommunala 
politiska beslut. 

Verksamheten är indelad i, ordinärt boende och korttids-
boende, vård- och omsorgsboende samt sektion för bistånd, 
kvalitet och utveckling.

Viktiga händelser 
• Omfattande arbete har genomförts inom biståndsenheten med 

utvecklad handläggningsprocess och tillämpning av riktlinjer, 
rutiner och instruktioner. Det har inneburit en ökad rätts-
säkerhet och förbättrat utredningskvaliteten och därmed en 
mer ändamålsenlig och individuellt anpassad insats.

• Nytt omsorgsboende, Hälsingebacken, invigdes under hösten. 
Boendet har 48 lägenheter fördelade på sex avdelningar och 
har byggts med hänsyn till hög funktionalitet och trivsel. 

• Omvårdnadsnämnden har gjort en satsning på sjuksköterskor 
för att långsiktigt kunna göra verksamheten oberoende av 
 bemanningsföretag och kunna minska behovet av semester-
vikarier till somrarna.

Social omsorg
Socialnämnden ska leda, planera, samordna och utveckla social-
tjänsten, kommunal familjerådgivning samt omsorg om de 
psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta. 

Socialtjänstens insatser ska under hänsynstagande till män-
niskans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på 
att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människors själv-
bestämmanderätt och integritet.

Viktiga händelser
• Inom ekonomiskt bistånd har antal biståndshushåll fortsatt 

att minska (795 i genomsnitt år 2016 mot 854 år 2015). Ett 
projekt inom området avslutades och utvärderades och en up-
penbar framgångsfaktor för att brukarna ska kunna försörja sig 
själva är att samverkan med övriga aktörer i samhället fungerar.

• Antal orosanmälningar avseende barn som far illa har legat 
på en fortsatt hög nivå under året (2 071 stycken år 2016 mot 
2 178 stycken år 2015). Det har även bidragit till att antalet 
placeringar på familjehem och HVB-hem fortsatt varit på en 
hög nivå under året. (Familjehem 28 435 vårddygn år 2016 
mot 26 484 år 2015, HVB 8 648 vårddygn år 2016 mot 8 208 
år 2015)

• En omorganisation inom LSS daglig verksamhet har genom-
förts och implementerats under 2016 med syfte att få mer 
anpassade brukargrupper, möta brukarnas behov på ett bättre 
sätt och skapa utrymme för fler platser. Detta har fått till 
följd att det under 2016 har verkställts 42 beslut om daglig 
verksamhet att jämföra med 18 år 2015.

• Personalsituationen inom främst myndighetsutövningen inom 
området barn och unga har fortsatt varit mycket ansträngd 
under året, även om det i slutet av året visade på en något 
förbättrad situation där flera nyanställningar blivit klara. 

Arbetsmarknad och integration
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen har 
i uppdrag att genom arbetsmarknadsinsatser främja syssel-
sättningen, ansvara för den gymnasiala vuxenutbildningen, 
med undantag för särskolan för vuxna, grundläggande vuxen-
utbildning och svenska för invandrare, samt att ansvara för 
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integrationsfrågor och flyktingmottagandet i Falu kommun.  
Utöver detta har AIK ett riktat uppdrag från politiken, Kom-
munala aktivitetssansvaret (KAA).

Viktiga händelser 
• Inom flyktingmottagandet har kommunen ett ökat mottagande 

med 409 mottagna 2016 (246 personer 2015). Den största 
folkgruppen är från Syrien (60 procent) följt av Eritrea (10 
procent) och Somalia (10 procent). Av de som kommit är 
cirka 40 procent barn.

• Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn (EKB) har en 
starkt minskande trend, antalet mottagna för 2015 var 151 
och för 2016 var det 8. Ett nytt, sänkt, ersättningssystem 
för EKB har medfört att AIK sett sig tvunget att se över 
 Komboverksamheten. 

• Arbetsmarknadsenheten (AME) har haft 850 personer in-
skrivna, av dessa var 58 procent män och 42 procent kvinnor. 
Detta är en ökning med 10 procent jämfört med föregående 
år. Av arbetsmarknadsenhetens insatser är Praktik och jobb-
gruppen den största med cirka 300 aktiva deltagare.

Miljö och samhällsbyggnad
De strategiska frågorna inom miljö- och samhällsbyggnad 
ansvarar kommunstyrelsen för. Det gäller till exempel översiktlig 
fysisk planering, strategiska planer avseende trafik, VA, kol-
lektivtrafik, näringsliv, köp- och försäljning av fastigheter och 
exploatering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar därefter vid och 
genomför de strategiska planerna, till exempel genom detalj-
planering, och ansvarar också för drift och förvaltning av gator, 
vägar, parker och offentliga rum, naturvård, vissa friluftsanlägg-
ningar, samt uppdrag inom trafik och miljö. Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden är också trafiknämnd. 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ansvarar för 
myndighetsutövning gällande bygg- och miljöfrågor. 

Viktiga händelser
• Under 2016 har ett förslag till Fördjupad översiktsplan för 

Falu tätort och området runt Varpan tagits fram. Projektplan 
för motsvarande arbete på landsbygden, Fördjupad över-
siktsplan för delar av landsbygden, är beslutad och arbetet 
påbörjas 2017.

• Under året har 19 detaljplaner vunnit laga kraft, varav nio för 
bostadsändamål. Dessa bostadsplaner har gett 515 nya bygg-
rätter för lägenheter eller småhus. Efterfrågan på detaljplaner 
har varit fortsatt hög. 

• Fyra driftavtal tecknades med tre olika driftentreprenörer för 
gator och parker i tätorten samt parkområden i Danholn, Vika 
och Sundborn. Täta kontroller och uppföljningar har gjorts 
för att komma tillrätta med de inkörningsproblem som har 
förekommit.

• Ansökan om att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet 
lämnades in till regeringen.

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

Viktiga händelser
• Biblioteken i fyra kommundelar har lagts ned. Personalen 

från de stängda enheterna förstärker nu i stället på andra 
kommundelsbibliotek och den nya bokbuss som levererades i 
slutet av året och kommer serva förskolor och landsbygd. 

• Stort fokus har legat på att genom samarbete med andra hitta 
effektiva sätt att bedriva verksamheten bland annat inför 
renoveringen av simhallen.

• Ett sommarlovsprojekt, finansiering med statliga projekt-
medel, för barn och unga i åldrarna 6–15 år genomfördes i 
samverkan med både interna och externa aktörer.

• Fritidsgårdsverksamheten i Grycksbo flyttades till Bjursås där 
den nu bedrivs i delar av skolans lokaler. 

Bostadsförsörjning
Det är stor brist på bostäder i Falun. Det framåtsyftande arbetet, 
att locka fler exploatörer till Falun, har fortsatt även detta år 
med deltagande i Almedalen och Stockholm Business Arena. 
Aktiviteterna ger resultat, ett mycket större intresse finns för 
Falun och MEX-lotsen (mark- och exploatering) har haft många 
inbokade möten där förutsättningarna för byggande på ett 
visst område gås igenom med exploatören. Centralt prioriterade 
områden som valts ut för bostadsbyggande av flerbostadshus 
marknadsförs mot externa intressenter. Även områden för små-
hus håller på att planeras.

Via Koppararstaden AB har kommunen cirka 6 350 lägen-
heter i Falun. Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stort. När 
den pågående nyproduktionen på Glimmerstigen (totalt 115 
lägenheter) släpptes för avtalstecknande i september märktes 
marknadstrycket. Inflyttningen på Glimmerstigen kommer att 
ske i tre etapper, 1 juni, 1 september och 1 december 2017.

Efterfrågan är så stor att planarbetet prioriteras för att 
påskynda ytterligare byggnationer, både av Kopparstaden AB 
och av andra företag som vill utöka fastighetsbeståndet i kom-
munen.

Vatten och avlopp
Falu Energi och Vatten AB är på kommunens uppdrag leverantör 
av tjänster inom vatten- och avloppssektorn.

Byggnationen av vattenledningen mellan Falun och Borlänge 
är avslutad och grundvatten tas från Lennheden.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på kommunens upp-
drag fjärrvärme och fjärrkyla.

Arbetet med utveckling av energisystem fortsätter. I och 
med byggnationen av en pelletsfabrik har ett bioenergikombinat 
utvecklats. 

Samtidigt med att vattenledning byggdes mellan Falun och 
Borlänge har en fjärrvärmeledning byggts, så att även fjärrvärme-
näten i de båda städerna kopplas samman under året.

Avfall
På kommunens uppdrag svarar Falu Energi och Vatten AB för att 
bedriva verksamhet inom avfallssektorn. Under senare år har 
satsningar gjorts på moderna återvinningsanläggningar.
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Kraft
Falu Energi och Vatten AB tillhandahåller på kommunens uppdrag 
elkraft. Affärsområde Kraft omfattar både vatten- och vindkraft.

Elnätsverksamhet
Via Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag, Falu Elnät AB, 
bedrivs elnätsverksamhet, främst i Falu kommun.

Tolv laddstationer för elbilar finns utplacerade i kommunen. 
Det är som längst 25 kilometer till närmsta laddare och därmed 
kan elbilisterna utan problem köra i hela kommunen.

Kommunikationsnät
Falu Energi och Vatten AB:s dotterbolag, Falu Elnät AB, om-
besörjer på kommunens uppdrag ett kommunikationsnät/stads-
nät i form av ett optiskt fibernät. 

Kunder, såväl i flerfamiljshus som i villor, har tillkommit. 
Utvecklingen fortsätter av det så kallade By-konceptet, där stöd 
från EU:s landsbygdsprogram möjliggör utbyggnad av fibernät 
på landsbygden.

Lokalförsörjning
Serviceförvaltningen-Fastighet förvaltar kommunens ägda 
fastigheter, exklusive Lugnetområdet, och är även motpart vid 
förhyrning av externa lokaler för kommunens verksamheter. 

Det helägda bolaget Lugnet i Falun AB äger fastigheter inom 
Lugnetområdet. Bolagets uppdrag är att äga och förvalta fastig-
heter samt tillsammans med berörda verksamheter i kommunen 
arbeta med utveckling av Lugnetområdet.

Kommunen äger, via kommanditbolaget Förvaltningsbolaget 
Högskolefastigheten Lugnet KB, den fastighet på Lugnet där 
Högskolan Dalarna på Campus Falun bedriver nära 70 procent av 
sin undervisning.

Via bolaget Västra Falun Fastighets AB äger och utvecklar 
kommunen kvarteret runt Egnellska huset.

Bolaget Frauenzimmer AB, äger och förvaltar fastigheten 
Falun 7:31,”Johanssonska huset”, i centrum. 

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

Flygverksamhet
Via sina aktieandelar i Dala Airport AB, 20,8 procent, och AB 
Dalaflyget, 11,0 procent, stödjer kommunen den lokala flyg-
verksamheten. 

Start och landningsbanor, byggnader och tillhörande mark 
ägs av Dala Airport AB. Samtliga lokaler, start och landnings-
banor hyrs ut till AB Dalaflyget.

AB Dalaflyget bedriver flygverksamhet för de båda flygplat-
serna i Dalarna, Dala Airport och Mora/Siljan flygplats. Bolaget 
ägs gemensamt av kommunerna i Borlänge, Falun och Mora samt 
Landstinget Dalarna. 

Verksamheten på flygplatserna omfattar såväl reguljärflyg 
som charterflyg. Reguljärtrafiken gör det möjligt för närings-
livet i området att på ett smidigt sätt över dagen kunna träffa 
kunder, leverantörer och andra affärspartners i stora delar av 

Europa. Chartertrafiken ger möjlighet att resa ut till varmare 
länder men ger också möjlighet för ökad turism in till Dalarna.

Flygplatserna utgör en viktig samhällstillgång när det gäller 
ambulansflyget som utför både sjuk- och organtransporter. De 
navigationssystem som finns på flygplatserna gör det möjligt för 
ambulanshelikoptrar att nå lasaretten i Falun och Mora även i 
dålig väderlek. Även polisen använder flygplatserna frekvent.

Utveckling av besöksnäringen
Marknadsbolaget Visit Södra Dalarna AB ägs till 51 procent av 
näringen i en ekonomisk förening och till 49 procent av de sju 
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedje-
backen och Vansbro.

Bolaget är ett destinationsutvecklingsbolag som arbetar för 
att stärka och sälja in besöksnäringen. Fokusområden är turism, 
möten och evenemang.

Regional utveckling och konkurrenskraft
Region Dalarna har tillsammans med länets kommuner tagit 
fram Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogrammet som är 
en strategi som ska vara styrande och vägledande i arbetet med 
Dalarnas utveckling.

Via sitt intresse i Falun Borlänge Regionen AB, 34 procent, 
arbetar Falu kommun tillsammans med kommunerna Borlänge, 
Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter för att stärka regio-
nens utveckling och konkurrenskraft. 

I det arbetet ingår bland annat att marknadsföra Falun 
Borlänge-regionen som en attraktiv region även utanför Dalarna 
och att ta initiativ till att driva utvecklingsprojekt som bidrar 
till ett dynamiskt näringsliv och en hållbar tillväxt. 

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan kommunernas 
gymnasieskolor, GYSAM, har resulterat i ett samverkansavtal 
mellan nio kommuner. Avtalet innebär att elever fritt kan söka 
bland de utbildningar som erbjuds i ingående kommuners 
 gymnasieskolor. 

Falu kommun blev under året ensamägare till bolaget Skid-
VM 2015 AB. Bolagets uppgift var att genomföra VM-arrange-
manget under 2015. Bolaget är under avveckling och har inte 
haft någon verksamhet under året.

Ledning och stöd
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet 
samt har uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i 
bolagsform och de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

I ledningsförvaltningen ingår de central administrativa 
stödfunktionerna inom ekonomi, kommunikation, personal och 
stadskansli. Ledningsförvaltningens uppdrag är att tillhanda-
hålla kvalificerat strategiskt stöd till den politiska organisa-
tionen, tjänstemannaledningen, kommunens förvaltningar och 
bolag men även medborgare, besökare, näringslivet med flera.

I serviceförvaltningen ingår stödverksamheter såsom IT, 
 fastighetsförvaltning och kost. Uppdraget är att erbjuda 
ändamålsenliga lokaler och bostäder samt verksamhetsservice 
i önskad omfattning. Detta görs genom att stödja och införa 
IT på ett systematiskt och affärsmässigt sätt, att tillaga och 
servera god och näringsrik mat till barn och äldre i kommunens 
olika verksamheter. Även samordning och administration av 
kommunens samlade fordonsinnehav ingår i uppdraget.
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Omvärldsanalys
Samhällsekonomiska förutsättningar
Inför 2016 fanns det en ökad optimism kring en stabilare 
situation på den internationella finansmarknaden och förbättrad 
utveckling när det gällde sysselsättningen, hushållens konsum-
tion och företagsinvesteringar.

Den finansiella oron på världsmarknaden blev kvar i större 
utsträckning än vad som förväntades. Men mindre inslag av 
centralbankernas agerande visar på fortsatt återhämtning. Den 
politiska oro som bland annat Brexit och USA:s America-first 
politiken bidragit till skapar i sig vissa balansförändringar i 
världsekonomin men om detta ger några effekter visar sig först 
de kommande åren.  

Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt och förut-
sättningarna ser fortsatt gynnsamma ut. Under första halvåret 
var dock utvecklingen mer dämpad än vad tidigare prognoser 
pekade mot. Anledningen var främst minskningen av antalet 
asylsökande vilket påverkade prognosen för statlig och kom-
munal konsumtion.

Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli fortsatt hög under 
kommande år för att sedan avmattas något. En fortsatt hög 
produktionstillväxt baseras på att exporten och hushållens 
konsumtionsutgifter ökar. Däremot bedöms investeringar och 
offentlig konsumtion växa något långsammare.

Kommunsektorns utveckling
Kommuner och landsting står inför stora utmaningar de när-
maste åren med demografiska förändringar och fortsatt stort 
investeringsbehov. 

En första preliminär redovisning av kommunsektorns ekonomi 
för 2016 visar på ett samlat resultat upp mot 25 miljarder vilket 
innebär ett förbättrat resultat med tio miljarder sedan 2015. Det 
är kommunerna som uppvisar det största överskottet med 21,5 
miljarder. De stora överskotten förklaras främst av flera tillfälli-
ga statsbidrag där det som haft störst betydelse är det tillfälliga 
stödet för att hantera flyktingsituationen. Av det totala bidraget 
på tio miljarder har åtta miljarder bokförts under 2016.

Samtidigt med den starka tillväxten i den svenska ekonomin 
beräknas kommunsektorns kostnader öka betydligt mer än vad 
skatteunderlaget växer. En stor anledning till detta är en snabbt 
ökande befolkning där flyktingmottagandet är den största faktorn. 

Befolkning
Falun fortsätter att öka i folkmängd, för 2016 snabbare än vad 
tidigare bedömningar visat. Den 31 december 2016 uppgick 
Falu kommuns folkmängd till 57 685 personer, vilket innebär 
att befolkningen under året ökade med 623 personer. Ökningen 
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består av födelseöverskott med 140 personer och ett flyttnetto 
med 483 personer. 

Dalarnas folkmängd ökade med 3 503 personer till 284 531 
invånare den 31 december 2016. Det är fler personer som flyttar 
till länet (+3 591) än som flyttar härifrån. Dock är födelsenettot 
negativt, det vill säga fler som avlider än föds (-88).

Befolkningsprognoser har med anledning av flyktingström-
marna under senare år blivit allt mer osäkra med snabbt föränd-
rade förutsättningar. För närvarande ökar Sveriges befolkning 
snabbare än vad som skett historiskt.

Arbetsmarknaden i Falun
Under 2016 har det inte skett några stora förändringar i arbets-
löshetsnivåerna i Falun. Trots ett stort inflöde, inte minst av 
nyanlända, har Faluns arbetsmarknad lyckats relativt väl med 
omsättning till arbete. 

Arbetslösa % Andel arbetslösa 
i januari 2016

Förändring 
senaste året

Riket 7,8 -0,2

Dalarnas län 7,7 0,0

Falun 6,3 0,0

Arbetslösa avser öppet arbetslösa samt deltagare i program med aktivitetsstöd.

Antalet arbetslösa i Falun är 19 personer färre än för ett år 
sedan, medan antalet i Dalarna som helhet har ökat med 125 
personer.

Arbetslösheten i Falun är emellertid tudelad. Bland inrikes- 
födda har antalet arbetslösa minskat med 140 personer under 
året, medan de utrikesföddas antal ökat med 124 personer. 
Arbetslösa ungdomar har minskat mycket kraftigt, från 353 för 
ett år sedan till 277 i slutet av december 2016. 26 av dessa har 
en arbetslöshet på mer än 24 månader.  

Tider i arbetslöshet skiljer sig också stort mellan inrikes- och 
utrikesfödda. Bland inrikesfödda har andelen som varit utan 
arbete mer än sex månader minskat med över 10 procent och 
andelen som har en tid utan arbete på mer än 24 månader 
minskat med drygt 8 procent. Samtidigt har utrikesfödda med 
lång tid utan arbete, mer än 24 månader, ökat med 22 procent 
till 128 personer.

Arbetslöshetsnivån skiljer sig också mellan kvinnor och män. 
Kvinnorna har överlag lägre arbetslöshet och bland inrikesfödda 

kvinnor i Falun var arbetslösheten i december 3,4 procent av 
inrikesfödd kvinnlig arbetskraft.

Andel arbetslösa i 
december 2016 %

Kvinnor För-
ändring

Män För-
ändring

Riket 7,1 -0,2 8,4 -0,2

Dalarnas län 6,4 0,1 8,8 0,0

Falun 5,3 0,0 7,4 0,0

 
Vid så låga arbetslöshetsnivåer närmar vi oss full sysselsättning 
och detta kommer att påverka Faluns arbetsmarknad under 
 kommande år.

Utmaningarna som Falun står inför under det kommande året 
är att fortsätta det goda arbetet med integration och etable-
ring. Antalet inrikesfödda i arbetsför ålder kommer att bli stabilt i 
Falun under många år framöver men samtidigt ökar antalet äldre 
(80 år och över) kraftigt. Detta sätter press på äldre omsorgen 
samt hälso- och sjukvården där möjligheterna att rekrytera 
personal på traditionellt sätt samtidigt blir allt svårare. Det är 
viktigt att ta vara på den arbetskraftsreserv som idag finns i 
Falun i form av nyanlända och utrikes födda. 

Andra näringsgrenar där det kan bli svårt att hitta rätt 
 kompetens i framtiden är teknik och industri, IT, utbildning 
samt offentlig förvaltning.

Bostadsmarknad
Den positiva befolkningsutvecklingen innebär ökat behov av 
bostäder och efterfrågan är för närvarande mycket hög.

Bygglovsärenden beviljades under 2016 för 44 lägenheter 
(175 lägenheter 2015) i flerbostadshus och 69 (50 småhus 
2015) småhus. Under året har 182 nya bostäder färdigställts 
varav 80 i flerbostadshus och 102 i småhus. Lägenheterna i 
flerbostadhusen har tillkommit genom såväl nybyggnad som 
ombyggnad.  

Lilla Källviken är Faluns nästa stora bostadsområde. Utbygg-
naden av området startade 2014 och kommer att pågå under 
flera år.

Kopparstaden AB har endast ett fåtal outhyrda lägenheter, 
vilket visar på ett ökat behov av bostäder. För de kommande 
åren planeras 75 nya lägenheter per år och för att möta efter-
frågan. Närmast i tid kommer nya lägenheter på Galgberget. 
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunen tar i sin budget fram särskilda mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål 
har dels ett finansiellt perspektiv, dels ett verksamhetsmässigt 
perspektiv. Nedan följer en utvärdering av i vilken utsträckning 
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.  

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

Mått Mål Resultat

Soliditet Långsiktigt mål är att överstiga 55 procent. 
Årets målsättning är 40 procent.

Soliditeten är 51,8 procent. Årets målsätt-
ning är uppfylld. l

Resultat i förhållande till erhållna skattein-
täkter.

Resultatet ska överstiga två procent av skat-
teintäkterna, vilket motsvarar 65 mnkr.

Årets resultat uppgår till 118 mnkr, vilket 
motsvarar 3,7 procent. Årets målsättning är 
uppfylld.

l

Investeringarna finansierade med eget 
kapital.

Långsiktigt mål är 100 procent. Årets mål-
sättning är 65 procent.

Investeringarna är finansierade med eget 
kapital till 100 procent, (motsvarar 156 
procent). Årets målsättning är uppfylld.

l

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 
att ingen kommande generation ska behöva betala för det som 
en tidigare generation förbrukat.

Soliditet 
Soliditeten (eget kapital i procent av totala tillgångar, exklusive 
förmedlade lån) speglar hur mycket tillgångar och skulder som 
ansamlats under tidigare generationer.

Soliditeten är som en långsiktigt stabil ram som ekonomin 
behöver hålla sig inom. För att på sikt uppnå den soliditet som 
kommunen behöver sätts mer kortsiktiga mål för vilka årliga 
resultat som behöver uppnås och för vilka begränsningar för hur 
mycket investeringar som kan hanteras.

Soliditet exklusive pensionsskulden
Soliditet per 2016-12-31 uppgår till 51,8 procent (exklusive 
pensionsförpliktelser före 1998 och förmedlade lån) att jämföras 
med uppsatt mål om 40 procent för 2016. Under året har soli-
diteten försämrats marginellt från 52,5 procent 2015 till 51,8 
procent i år. Detta beror på att kommunens balansomslutning 
ökat något mer än det egna kapitalet, trots ett starkt resultat.

Soliditet inklusive pensionsskulden
Ur ett generationsperspektiv bör soliditeten beräknas med samt-
liga tillgångar och skulder, även inklusive de pensions skulder 
som intjänats av personal före 1998 och som inte redovisas i 
balansräkningen. 

Frågan om pensionsskulden ska lyftas in i balansräkningen 
är under utredning av staten i samband med förslag om ny 
redovisningslag, förslag har presenteras under 2016 men inget 
beslut är taget. Ny redovisningslag kan komma att gälla tidigast 
från 2019. 
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I dagsläget räcker inte kommunens egna kapital till för att täcka 
de gamla pensionsskulderna. Per den 31 december 2016 uppgick 
kommunens egna kapital till 1 209 mnkr. Den del av pensions-
skulden som inte finns i kommunens balansräkning uppgick vid 
samma tidpunkt till 1 418 mnkr. 

Under 2016 minskade den aktuella pensionsskulden med 
63 mnkr, från 1 480 mnkr, till största delen på grund av stora 
utbetalningar, 72 mnkr och låg inflation, -20 mnkr. Tillsammans 
med kommunens starka resultat 2016 har soliditeten inklusive 
pensionsskulden förbättrats rejält, med 9,6 procent.

Med pensionsskulderna som intjänats före 1998 är kom munens 
totala skulder större än tillgångarna och underskottet blir 210 
mnkr (-388 mnkr), vilket motsvarar nio procent av  kommunens 
tillgångar exklusive förmedlade lån.
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Resultatmål
Det samlade resultatet för 2016 är 118 mnkr inklusive en upp-
lösning av reservering för pensionskostnader för den så kallade 
bromsen med 3 mnkr. 2016 års resultat motsvarar 3,7 procent av 
skatteintäkterna. 

Viktiga delar i det positiva resultatet är bland annat:
• att delar av planerad verksamhet inte genomförts
• att centralt anslag för oförutsedda händelser i budgeten inte 

togs i anspråk 
• att flera nämnder visat positiva resultat.

Falu kommun har i flera år legat på en för hög kostnadsnivå i 
verksamheterna. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 
uppgår i år till 96,5 procent, vilket är en marginell förbättring 
jämfört med 2015. 

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat
Lagstiftaren har fastslagit 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) 2016 2015

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

 115,6  101,4

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,3 -5,1

Balanskravsresultat  115,3  96,3

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 45 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 45 mnkr grundade sig på att långtids-
prognosen över kommunens pensionskostnader visade att den 
så kallade ”bromsen” slog till 2010, vilket kommer att medföra 
nivåhöjning på kompletteringspensionen för de äldsta delarna 
av kommunens pensionsåtaganden.

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

I årets bokslut tas reserveringarna på totalt 3 mnkr i anspråk.

Investeringsbegränsningar
Eftersom investeringar innebär kostnadsbelastningar över en 
lång period sätter kommuner ofta upp mål för investerings-
volymen, för att inte föra över för höga kostnader på kommande 
generationer. Falu kommuns mål för investeringar innebär att 
de till hundra procent ska vara finansierade med eget kapital. 
Eget kapital i det här fallet är de medel som kommunen själva 
genererat under året, det vill säga kassaflödet från den löpande 
verksamheten i kommuns kassaflödesanalys. På kort sikt har 
fullmäktige satt upp ett mål på 75 procent, på grund av den 
höga investeringsvolym som planerades. 

I årets kassaflödesanalys redovisas ett kassaflöde från den 
löpande verksamheten på 219 mnkr. Nettoinvesteringarna i 
materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 140 
mnkr. Investeringarna kunde alltså finansieras med egna medel 
till hundraprocent.

Nyckeltalet påverkades positivt av årets goda resultat och 
lägre investeringsvolymen än budgeterat. 

Verksamhetsrelaterade mål och 
 riktlinjer som är av betydelse för  
en god ekonomisk hushållning
Nedan redovisas en avstämning av utfallet för de mål och 
riktlinjer för verksamheten och som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning som den politiska majoriteten har valt 
att lyfta fram för verksamheten 2016. De kommunövergripande 
målen kommenteras ytterligare under avsnittet tidredovisning i 
förvaltningsberättelsen och de nämndspecifika målen kommen-
teras i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Kommunövergripande verksamhetsrelaterade mål och riktlinjer
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid. < 4,5 procent (dec 2015). 6,8 procent. Målet uppfylls inte. l
Timanställdas tid i relation till total tid. < 5 procent (2015). 10,8 procent. Målet uppfylls inte. l

Barn- och utbildningsnämnden
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Förskolebarns utveckling enligt läroplanens mål. En bedömning av verksamhetens målupp-
fyllelse utifrån både förskollärarens ansvar 
och det ansvar som vilar på var och en 
i arbetslaget görs i slutet av maj månad 
varje år.

2,36 poäng (2,19). Målet uppfylls.

l
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Mått Mål Resultat (uppföljning)

Andel elever i åk 5 och 8, som anger att 
 skolarbetet ger dem lust att lära mer.

Andelen elever som anger att skolarbetet 
ger dem lust att lära mer ska öka.

Åk 5: 76 procent (78).  
Målet uppfylls inte.
Åk 8: 66 procent (56).  
Målet uppfylls.

l 

l
Elever ska minst nå de lägsta kunskapskraven i alla 
ämnen i åk 3, 6 och 9.

Andelen elever ska öka jämfört med före-
gående år.

Åk 3: 84 procent (79) Målet uppfylls.
Åk 6: 83 procent (82) Målet uppfylls.
Åk 9: 79,4 procent (76,2) Målet uppfylls.

l
l
l

Elevers meritvärde i åk 9 (meritvärde = summan av 
de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg).

Andelen elever ska öka jämfört med före-
gående år.

221,1 (214,3). Målet uppfylls. l
Elevers behörighet till gymnasieskolans program. Andelen elever ska öka jämfört med före-

gående år.
84,7 procent (84,5). Målet uppfylls. l

Elevers betygspoäng efter slutförd gymnasie-
utbildning.

Den genomsnittliga betygspoängen ska 
förbättras jämfört med föregående år.

14,3 (14,6). Målet uppfylls inte. l
Ungdomar som arbetar eller studerar två år efter 
slutförd gymnasieutbildning.

Andelen elever ska öka jämfört med före-
gående år.

68,8 procent (63,0). Målet uppfylls. l
Elever i gymnasieskolan som uppnått examen efter 
fyra år.

Andelen elever ska öka jämfört med före-
gående år.

75,3 procent (75,8). Målet uppfylls inte. l
Elever i gymnasieskolan som når högskole-
behörighet.

Andelen elever ska öka jämfört med före-
gående år.

52,1 procent (55,2). Målet uppfylls inte. l

Omvårdnadsnämnden
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Kostnad per inledd utredning/uppföljning. < 2 500 kronor. Kostnaden blev 2 200 kronor. Målet uppfylls. l
Nettokostnaden för en hemtjänsttimme. < 462 kronor. Kostnaden blev 492 kronor. Målet uppfylls 

inte. l
Nettokostnaden för en plats i vård- och omsorgs-
boende.

< 1 729 kronor per dygn. Kostnaden blev 1 729 kronor. Målet upp-
fylls. l

Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg. ≤ 0 i avvikelse mot standardkostnad i 
utjämningssystemet.

+10 procent (2015). Målet uppfylls inte. l

Socialnämnden
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Andel barn 0–12 år som inte kommit tillbaka inom ett 
år efter avslutad insats/utredning.

> 77 procent. 74 procent. Målet uppfylls inte. l
Andel ungdomar 13–20 år som inte kommit tillbaka 
inom ett år efter avslutad insats/utredning.

> 78 procent. 55 procent. Målet uppfylls inte. l
Andel ej återkommande missbrukare 21+ år inom ett år 
efter avslutad insats/utredning.

> 74 procent. 69 procent. Målet uppfylls inte. l
Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska 
minska.

< 857 hushåll (2015). 795 hushåll. Målet uppfylls. l
Enhetskostnaden per dygn för bostad med särskild 
service enligt LSS.

Lägre dygnskostnad än 2013. Mäts ej. –
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Kultur- och fritidsnämnden
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Nyttjandegraden i Lugnets idrottshallar  
(högsäsong september–april).

90 procent. 74 procent. Målet uppfylls inte.
l

Nyttjandegraden i Lugnets idrottshallar  
(lågsäsong maj-augusti).

40 procent. 50 procent. Målet uppfylls. l
Nyttjandegraden i övriga idrottshallar. 50 procent. 46 procent. Målet uppfylls inte. l
Antal besök hos Faluns bibliotek. > 400 000 besökare per år. 347 853 besökare. Målet uppfylls inte. l

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Mark- och planberedskap enligt ÖP Falun Borlänge. Möjlighet till byggrätter för 250 bostäder. 515 stycken. Målet uppfylls. l
Antal producerade bostäder per år. 200 nya bostäder per år. 179 stycken. Målet uppfylls inte. l
Ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Förbättrad rankingplats. Plats 191 (2014). Ranking 2016 är plats 212. Målet uppfylls 

inte. l
Antal dödsfall och allvarligt skadade inom det 
 kommunala vägnätet

Noll. Två personer allvarligt skadade. Målet 
uppfylls inte. l

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
Mått Mål Resultat (uppföljning)

Andelen kunder som är nöjda med de tjänster som 
levereras.

Förbättra rankingplats i SKL:s nöjdkund-
enkät.

Resultatet från enkäten har ej erhållits.
–

Handläggningstid för bygglov (villa). Sju veckor i genomsnitt. 7 veckor i genomsnitt. Målet uppfylls. l
Andelen överklagade ärenden med formella fel. < 0,5 procent. 0,5 procent. Målet uppfylls. l
Hela tillsyns/kontrollområdets kostnadstäckning. ≥ 50 procent. 54 (50) procent. Målet uppfylls. l
Kostnadstäckning för regelbunden tillsyns-
verksamhet (årsavgift).

≥ 80 procent. 83 (90) procent. Målet uppfylls. l
Andel utförda tillsynstimmar i relation till behovet. ≥ 90 procent. Ej mätt. –

Sammanfattande beskrivning
Kommunen har under ett antal år arbetat kontinuerligt med att 
utveckla kommunens mål och mått för god ekonomisk hushåll-
ning. Arbetet har i första hand en inriktning mot att utveckla 
de verksamhetsspecifika målen och att öka målens jämförbarhet 
mot andra kommuner. 

I projektet utarbetas två gånger per år en rapport, vilken är 
kommunövergripande, med nationella jämförelser. Nyckeltals-
sammanställningen ska vara ett stöd i jämförelse- och effektivi-
tetsarbetet samt är en del i bland annat budgetprocessen, så att 
varje verksamhet kan svara på frågan:

Har vi en kostnadseffektiv service och är den bra i jämförelse 
med andra kommuner?
Rapporten återfinns på kommunens hemsida
http://www.falun.se/kommun--demokrati/ekonomi-och-sta-
tistik/statistik-och-jamforelser.html

Under vintern/våren 2016 har målarbetet fått ett ökat fokus på 
att knyta ihop med nämndernas mål med kommunens vision och 
hållbarhetsprogram på ett tydligare sätt.  
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Budget 
Det budgeterade resultatet för 2016 som kommunfullmäktige 
beslutade i november 2015 fastställdes till 65 mnkr. Detta mot-
svarar två procent av skatter och statsbidrag, vilket är minimi-
kravet för god ekonomisk hushållning. Skattesatsen behölls på 
samma nivå som tidigare år.

Tilldelade medel i form av driftanslag beräknades utifrån 
upprättade tjänstekataloger med à-priser och volymer som 
grund. Den generella uppräkningen hölls låg, 0,75 procent. 
Riktade förstärkningar mot ett antal nämnder med anledning av 
volymökningar och den politiska ledningens prioriteringar gav 
en samlad ramökning med totalt 2,7 procent.

Nämndernas resultat 2016
Nämnd Budget Prognos 

1608
Utfall 
1612

Avvikelse 
%

Barn- och 
 utbildningsnämnden

-1 206,8 8,3 15,0 1,2

Omvårdnadsnämnden -669,8 -10,0 0,8 0,1

Socialnämnden -569,8 -16,0 -3,8 -0,7

Kommunstyrelse -340,6 24,7 34,7 10,2

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

-135,2 9,3 10,6 7,8

Kultur- och fritids-
nämnden

-184,0 -3,2 -5,8 -3,1

Myndighetsnämnden 
för bygg- och miljö-
frågor

-10,2 0,2 1,3 12,3

Överförmyndaren -4,4 0,0 0,1 1,5

Kommunrevision -2,0 0,0 -0,1 -6,4

Val- och demokrati-
nämnden

0,8 0,0 0,0 -6,4

Gem. nämnd 
upphandlings-
samverkan

-4,8 0,0 0,4 8,8

Gem. nämnd  
ATL-handläggning

0,0 0,0 0,0 0,0

Språktolknämnden  
i Dalarna

0,0 0,0 0,0 0,0

Gem. hjälpmedels-
nämnd i Dalarna

0,0 0,0 0,0 0,0

S:A NÄMNDER -3 126,9 13,3 53,2 1,7

Nämndernas verksamhet uppvisar sammantaget en positiv av-
vikelse jämfört med budget på totalt 53 mnkr. 

Den totala avvikkelsen innehåller både stora positiva och 
negativa avvikelser för enskilda nämnder. Barn- och utbild-
ningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kom-
munstyrelsen visar stora positiva resultat. Både socialnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden redovisar negativa resultat.

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 5 mnkr. Den 
främsta orsaken är att barnpengssystemet visar ett överskott då 
färre barn valt fristående förskolor och fler barn valt kommunal 
verksamhet än vad som antagits i budget. 

Driftredovisning 
Grundskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat på  
5 mnkr. Den främsta orsaken är att elevpengssystemet visar ett 
överskott då färre elever valt fristående skolor och fler kom-
munal verksamhet än vad som antagits i budget. 

Gymnasieverksamheten inklusive vuxenutbildning redovisar 
ett överskott på 6 mnkr. Till årets resultat har en tidigare 
reservering på 2 mnkr för överklagande till Förvaltningsrätten 
tillgodoräknats då Förvaltningsrätten har avslagit överklagandet. 
Även interkommunal ersättning från andra kommuner bidrar till 
överskottet.

Ett statligt tillskott för att förstärka flyktingarbetet har 
tillförts socialnämnden med 10 mnkr vilket påverkar budget-
avvikelsen i positiv riktning. De underskott som påverkar bud-
getavvikelsen mest (-12 mnkr) härrör till placeringskostnader 
för familjehem och HVB-hem för barn och unga samt vuxna. Det 
har skett en förskjutning där underskottet på institutionsplace-
ringar för barn och unga har minskat, medan underskottet för 
familjehemsplaceringar har ökat.

Det sjunkande antalet biståndshushåll (795 i genomsnitt mot 
854 år 2015) samt vakanta tjänster gör att även kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd sjunker med överskott på 7 mnkr som följd.

Personlig assistans visar ett underskott på 3 mnkr främst på 
grund av att utbetalda sjuklöner till privata utförare överstiger 
budget. Även Försäkringskassans beslut om indragningar och 
minskningar av personlig assistans enligt SFB (SocialFörsäkrings-
Balken) har medfört ökande antal beslut om personlig assistans 
enligt LSS, vilket medför ökade kostnader för kommunen.

Kommunstyrelsen redovisar en stor positiv avvikelse om 
35 mnkr. Största delen av detta är hänförligt till den reserv 
för oförutsedda händelser om 38 mnkr som endast nyttjats i 
mindre omfattning. Vidare redovisar serviceförvaltningen en 
positiv avvikelse om 13 mnkr beroende på högre hyresintäkter 
på fler inhyrda lokaler och lägre vakansgrad än budgeterat. 
Vidare har kostnaderna för både el och värme blivit 6 mnkr 
högre än budgeterat.

Omvårdnadsnämndens resultat hamnar på 1 mnkr. Prognosen 
har under sista sju månaderna varit -10 mnkr och orsaken till 
den felaktiga prognosen är att intäkterna blev 7 mnkr högre än 
budgeterat på grund av höjd maxtaxa, ökad betalnings förmåga 
samt ökade intäkter vid extern försäljning av dietist och sjuk-
sköterska. Stimulansmedlen för ”Fler händer i vården” cirka 11 
mnkr och en ettårig kunskapssatsning 0,6 mnkr har bidragit till 
det positiva resultatet. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse 
med 6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är hänförlig till 
högre hyreskostnader för Lugnetanläggningen än vad som bud-
geterats samt stöd till evenemang i större omfattning än vad 
som budgeterats. Den största avvikelsen på drygt 2 mnkr avser 
stödet till Svenska Skidspelen.

Under avsnittet Nämndernas verksamhetsberättelser återfinns 
detaljerade analyser och kommentarer kring verksamhet och 
ekonomi.
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Investeringar

Investeringsredovisning per styrelse/nämnd
Styrelse/nämnd 
mnkr

Utgift                  
2016

Inkomst             
2016

Nettoinvest 
2016

Budget            
2016

Avvikelse       
2016

Invest      
2015

Kommunstyrelsen

-Serviceförvaltningen 157,9 -0,1 157,8 214,5 56,7 100,9

-Ledningsförvaltningen 4,6 -1,0 3,7 5,4 1,7 0,9

-Arbetsmarknads integrations-  
och kompetensförvaltningen

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT 162,6 -1,0 161,6 220,1 58,5 101,8

Kultur- och fritidsnämnden 5,6 5,6 8,3 2,7 30,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 64,7 -20,0 44,6 56,9 12,2 56,1

Barn- och utbildningsnämnd 3,4 -0,5 2,9 6,8 -3,9 3,1

Omvårdnadsnämnden 3,4 3,4 4,3 0,8 1,4

Socialnämnden 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2

NETTOINVESTERING TOTALT 239,9 -21,6 218,3 296,5 78,1 192,7

2016 års investeringar uppgår netto till 218 mnkr, vilket är 78 
mnkr lägre än investeringsbudgeten på 297 mnkr. Största av-
vikelsen jämfört med budget finns inom fastigheter där utfallet 
blev cirka 57 mnkr lägre än budget. För hela kommunen utfördes 
74 procent av den beslutade investeringsvolymen. Det lägre ut-
fallet beror i huvudsak på att projekten blivit försenade. Endast 
i fåtal fall handlar det om att investeringen blivit billigare än 
vad som budgeterats. För att optimera resursutnyttjandet är det 
viktigt att arbetet med investeringsprognoser utvecklas. 

2012 2013 2014 2015

Netto

Brutto

Budget
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Mark- och fastighetsförvärv
Under året har ett större markköp genomförts, vid Isalanäset. 
Bildandet av naturreservatet är påbörjad och invigning planeras 
under 2017.

Skolfastigheter
Flera större ny- och ombyggnationer i kommunens skolfastig-
heter har påbörjats under året. Under hösten togs de första 
spadtagen för nybyggnationen av Bjursåsskolan. Projektet 
beräknas pågå under större delen av 2017, med invigning i 
november/december 2017. Projektets totala budget uppgår till 
64 mnkr.

Under året har flera stora ventilationsprojekt påbörjats. Både 
Lugnetgymnasiets och Kristinegymnasiets ventilation kommer att 
bytas ut. För Lugnetgymnasiet beräknas projektet pågå från juni 
2017 till december 2019 med en totalbudget på 30 mnkr.

Förskolor
Slättaskogens förskola med sex avdelningar invigdes i december 
2016. Det är en byggnad helt uppförd i trä där både fasad och 
insida speglar detta. En grålaserad träpanel, med glada partier 
i grönt och gult tillsammans med varierande fönsterpartier 
utvändigt visar lekfullheten. Projektets totalbudget uppgick till 
46 mnkr med ett slutligt utfall på 43 mnkr. Projektet har pågått 
under 2015 och 2016.

Omvårdnadsboenden
Hälsingebackens vård och omsorgsboende är det nyaste boendet 
i kommunen och inflyttning och invigning skedde i september 
2016. Huset är byggt i två våningar med 48 lägenheter förde-
lade på sex avdelningar. Projektets totalbudget uppgick till 118 
mnkr och det slutliga utfallet blev 112 mnkr. 

Risholngårdens utbyggnad påbörjades under 2016 och 
innebär ett tillskott på 20 nya lägenheter i ett plan. Inflyttning 
beräknas ske till sommaren 2018. Projektet har en totalbudget 
på 58 mnkr.

Byggnation av ett nytt gruppboende på Kopparvägen med 
sex lägenheter, har pågått under året. Boendet beräknas vara 
klart för inflyttning februari 2017. Total projektbudget uppgår 
till 15 mnkr varav 10 mnkr upparbetats under året.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Skateparken har färdigställts under året. Arbetet startade i 
maj 2016 då med något bantat utförande för att rymmas inom 
projekt budgeten. Projektet pågick under sommaren och färdig-
ställdes under september månad. Projektet levde upp till de 
mål som var satta avseende kvalité, tid och ekonomi. Efter en 
uppskattad och efterlängtad invigning den 17 september fylldes 
parken med barn och unga från morgon till kväll. Projektets utfall 
uppgick till 7 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än det budgeterade.

En ny pistmaskin till Källviksbacken har införskaffats under 
året. Den nya bokbussen, som kommer att besöka förskolor och 
landsbygden, har levererats under året. 

Offentliga platser, gator och vägar
Projektet Resecentrum slutfördes under året. Sista delarna av 
 väderskyddet på Knutpunkten (skärmtak mot P-huset) inleddes  

sent hösten 2016 och slutförs i början av 2017. Kvarstår 
asfaltering av P-platser vid Magasinet, samt permanent gång/
cykelbro under järnvägsviadukten vid Faluån (lånad ponton-
bro som tillhör Trafikverket ska återlämnas 2017). Allt arbete 
är planerat för att bli klart sommaren 2017. Övriga kvarva-
rande delar i projektet (Vasaparkens gröna del, trafiklösning 
Regementsgatan/Korsnäsvägen etc) har överförts till nya egna 
projekt och finns med i budget för kommande femårsperiod. 
Projektets totalbudget uppgick till 192 mnkr och de nedlagda 
kostnaderna hittills uppgår till 172 mnkr. Årets investering 
uppgår till 19 mnkr.

För projektet Å-rummet etapp 1 och Östra Hamngatan kvarte-
ret Falan har projektering skett under året och arbetet kommer 
att utföras under sommaren 2017. Etappen beräknas vara klar i 
slutet av 2017. Budgeten för projektet uppgår till 20 mnkr.

Kommunens exploateringar 2016
Exploateringsverksamhet handlar om att omvandla obebyggd 
eller glest bebyggd mark till bebyggelse för bostäder och verk-
samhet. En aktiv exploateringsverksamhet är en viktig förutsätt-
ning för kommunens fortsatta tillväxt.

Fleråriga projekt
Processen att omvandla obebyggd mark till bebyggt område är 
omfattande och tar tid, ibland flera år. Först krävs planering 
och tillstånd och när det arbetet är klart påbörjas den fysiska 
omvandlingen för att skapa vägar, allmänna ytor och säljbara 
tomter. Exploateringsprocessen kan bedrivas i både kommunal 
och privat regi.

Ett exploateringsområde kan omfatta en mindre yta med 
endast ett fåtal hus där ett område byggs ut i en etapp. Det 
kan även röra sig om stora markarealer och då delas utbygg-
naden oftast upp i flera etapper. Ett aktuellt exempel på 
detta är Lilla Källviken, där mark under en längre tid har 
omvandlats för bostadsbyggande. I just detta fall har en 
extern exploatör varit inblandad så som markägare under den 
första delen av projektet. I kommande delar är kommunen 
själv markägare och bedriver processen. Även på den privat-
ägda marken har kommunen byggt ut gator på allmän plats. 
Kostnader för detta har reglerats i exploateringsavtal med 
den privata markägaren.

Pågående projekt
Den ingående balansen i kommunens exploateringsverksamhet 
uppgår till 9 miljoner kronor och består av tidigare upparbetade 
nettoutgifter i något av de cirka tio mer eller mindre aktiva 
exploateringsområdena. Under 2016 har utgifter på 23 mnkr och 
inkomster på 18 mnkr upparbetats. De projekt som upparbetat 
störst utgifter under året är Herrhagens bostadsgator etapp 1, 
Lilla Källviken och Strandvägen. Störst inkomster under året har 
genererats av Lilla Källviken, Galgberget-Kvartsstigen och på 
Myranområdet.

Projekt som avslutats under året
Exploateringen på Galgberget-Kvartsstigen har avslutats under 
året.
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Antal anställda
Den statistik som redovisas omfattar anställda i Falu kommun 
som är månadsavlönade enligt AB och avser de förhållanden 
som gällde per den sista december. 

2016 2015 2014 2013

Antal anställda 4 453 4 347 4 253 4 242

Andel i %

Kvinnor 77,7 78,4 78,8 78,4

Män 22,3 21,6 21,2 21,6

Antal 66–67 år 33 36 22 18

Antal över 67 år 9 6 3 2

77,7 procent av de anställda var kvinnor och 22,3 procent var 
män. Det är en mindre ökning av andelen män.

Kommunens största nämnder är barn- och utbildningsnämn-
den, omvårdnadsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrel-
sen där bland annat ledningsförvaltning, serviceförvaltning och 
AIK ingår.

Antal anställda per nämnd

Nämnder Antal
anställda

Andel i % Förändring 
antal anställda 

från 2015Kvinnor Män

Kommunstyrelsen 653 64 36 41

Barn- och utbild-
ningsnämnden

1 736 78 22 87

Omvårdnads-
nämnden

1 164 89 11 -32

Socialnämnden 630 79 21 10

Miljö- och sam-
hällsbyggnads-
nämnden

26 50 50 2

Kultur- och 
fritidsnämnden

162 55 45 -2

Myndighets-
nämnden

82 55 45 -4

Totalt  
Falu kommun

4 453 78 22 106

Antalet anställda har under året ökat med 106 personer. 

Personal
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Anställningsform
Antal anställda utifrån anställningsform

Anställningsform Andel i %

Kvinnor Män

Månadsavlönade

Utförda timmar 5 383 574

Antal

Tillsvidare 3 975 78 22

Visstid 485 69 31

Andel i %

Tillsvidare 89

Visstid 11

Timavlönade

Utförda timmar 637 103 69 31

Omräknat till  
heltidsanställda

375

89 procent av kommunens anställda med månadslön var tills-
vidareanställda och elva procent var anställda på visstid, det  
vill säga på vikariat eller annan tidsbegränsad anställning.

Övertid och fyllnadstid 

2013 2014 2015 2016

35 298 29 774 52 010    44 290

22 190 19 019 21 642   21 116
Fyllnadstid

Övertid20

40

80

60

timmar

Ett av målen med projektet Heltid till alla har varit att minska 
övertid och fyllnadstid. Ovanstående diagram visar på en stadig 
minskning, framför allt av fyllnadstiden
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1 årsarbetare = 1 800 timmar

2016

404 400

Antal timavlönade har minskat och uppgick till 354 årsarbetare 
under 2016. Merparten av de timavlönade var anställda på 
bemanningscenter och arbetar främst inom social- och omvård-
nadsnämnderna.

Sysselsättningsgrad
Sedan 2011 har kommunen drivit projektet ”Heltid till alla”. 
Syftet har varit att all personal ska ha en heltidsanställning med 
möjlighet att välja sysselsättningsgrad. 

Andel som arbetar heltid eller deltid

 
Deltid

Heltid

Andelen heltidsarbetande uppgick till 80 procent och 20 
 procent av tillsvidareanställd personal arbetar därför deltid.

 

Deltid

Män Kvinnor

Heltid

Andel som arbetar heltid eller deltid, uppdelat på män och 
 kvinnor visar att skillnaden mellan könen består till viss del 
även om kvinnorna i högre grad har valt heltid de senaste åren.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad deltidsarbetande 

2013 2014 2015 2016

Män

Kvinnor
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%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för alla tillsvidareanställda i 
Falu kommun har ökat och var 95,3 procent vid årets slut. Bland 
den andel som arbetade deltid har den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden legat på 75 procent de senaste två åren.
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad för deltidsarbetande uppdelat 
per nämnd skiljer sig åt och här är inte omvårdnad lägst vilket 
kan vara förvånande. Notera att antalet deltidsarbetande är få 
på framförallt myndighetsnämnden och miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden men även inom kultur- och fritidsnämnden.
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Åldersfördelning
Åldersgrupp Antal personer Andel i %

–29 509 11

30–39 950 21

40–49 1 153 26

50–59 1 190 27

60– 651 15

För tredje året i rad har medelåldern sjunkit och var i december 
45,5 år (45,9) det vill säga en sänkning med 0,4 år. Medel-
åldern för kvinnor var 45,8 år (46,1) och för män 44,7 år (45,4). 
Heltidsarbetande hade medelålder på 44,7 (45,1) medan deltids-
arbetande hade 49,1 år (49,3). 

Könsfördelning per åldersgrupp
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Pensionsavgångar
Under 2015 slutade 136 (110) personer med pension. De kom-
mande fem åren kommer 551 personer (536) att uppnå 65 år.
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80-100 modellen
80-100 modellen innebär att tjänsten omregleras till lägst 80 
procent av en heltidsanställning. Lön betalas ut för den faktiska 
sysselsättningsgraden och det fortsatta tjänstepensionsintjä-
nandet behålls oförändrat, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Under 
2016 var det 10 (3) män och 32 (13) kvinnor som har gått ner 
i tid enligt 80-100 modellen. Ökningen jämfört med 2015 kan 
bero på att 2015 var första året med modellen.

Jämställdhet kvinnor och män
Jämn könsfördelning kan vi hitta i bland annat gruppen miljö-
inspektörer. I de stora yrkesgrupperna har lärargruppen 77 
procent kvinnor. Minst mångfald utifrån könsperspektiv finner 
vi i yrkesgrupperna IT-ingenjörer/tekniker med total mansdomi-
nans på 100 procent medan undersköterskor/vårdbiträden har 
en kvinnodominans på 85 procent.

Fördelning kvinnor/män, yrkesgrupper
Exempel Män % Kvinnor %

Miljöinspektörer 33 67

Lärare 23 77

IT-ingenjör/tekniker 100 0

Undersköterskor/vårdbiträden 15 85

Antalet kvinnliga chefer överstiger med marginal antalet manliga, 
även om antalet män bland grupperna mellanchefer är högre än 
kvinnorna. 

Fördelning kvinnor/män, chefer
Chefer Män % Kvinnor %

Förvaltningschefer 44 56

Mellanchefer 55 45

Första linjens chefer 20 80

Totalt Falu kommun 26 74
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Kvinnors medellöner i förhållande till männens
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Kvinnors medellön i förhållande till männens har minskat något 
sedan 2015.

Tidredovisning

Arbetstid och frånvaro
År Månadsavlönade 

(timmar)
Timavlönade 

(timmar)
Övrig tid 
(timmar)

2013 5 567 596 728 605 76 960

2014 5 530 307 721 398 68 551

2015 5 663 234 697 034 60 910

2016 5 383 574 637 103 51 854

Den totala arbetstiden för månadsavlönade och timavlönade 
enligt AB-avtalet, har minskat något sedan föregående år. Övrig 
tid består av övertid, fyllnadstid och facklig tid.

Timanställdas tid i procent av arbetad tid
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Timanställdas arbetstid motsvarar 10,5 procent av totalt arbetad 
tid. Målet är att halvera utfallet. För 2016 är siffran densamma 
som 2015.
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En uppdelning på timanställda män och kvinnor visar att män-
nens andel har minskat medan kvinnorna hade samma andel 
under 2016 som 2015.

Frånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

2013

Övrigt

VAB

Semester

Sjukdom

Föräldraledighet

4,4%

2014 2016

0,7%

4,2%

6,5%

11,2%

3,7%

0,7%

4,4%

6,8%

11,5%

4,0%

0,8%

4,7%

6,8%

11,2%

4,5%

2015

0,7%

4,0%

6,0%

11,6%

5

10

15

20

25

30

%

Den sammanlagda frånvaron 2016 har ökat något jämfört med 
föregående år, till 27,4 procent (27,1 procent).
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Föräldraledigt

Övrigt

Under 2016 uppgick den faktiska arbetstiden för månadsavlönade 
till 72,5 procent1 av avtalad arbetstid och 27,4 procent bestod 
av frånvaro av något slag.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2016 var oförändrad jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
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1) 99,9 procent på grund av avrundning.
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Sjukfrånvaro per nämnd
Nämnd Sjukfrånvaro   

2016 (%)
Sjukfrånvaro  
2015 (%)

Kommunstyrelsen 6,1 6,4 

Barn- och utbildningsnämnden 5,7 5,8 

Omvårdnadsnämnden 9,2 9,6 

Socialnämnden 7,2 5,4 

Myndighetsnämnden 2,3 4,0 

Kultur- och fritidsnämnden 4,6 3,9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5,0 5,7 

Totalt 6,8 6,8 

Samtliga nämnder utom socialnämnden och kultur- och fritids-
nämnden har sänkt sin sjukfrånvaro något och sammantaget slutar 
sjukfrånvaron på samma värde för kommunen som för år 2015.

Sjukfrånvaro i procent efter sjukperiodens längd
2016 2015 2014 2013

1–14 dagar 2,8 2,9 2,8 2,9

15–59 dagar 1,1 1,1 1,1 1,1

Mer än 59 dagar 2,9 2,8 2,6 2,1

TOTALT 6,8 6,8 6,4 6,0

Förutom en mindre förändring i den korta respektive den långa 
frånvaron är det oförändrat jämfört med föregående år.

2012 2013 2014 2015

Män

Kvinnor

Alla
2

4

6

8
%

Kvinnorna hade genomgående en högre sjukfrånvaro 7,4 procent 
medan männens frånvaro låg på 4,8 procent av ordinarie arbetstid.

Löneöversyn
Utfallet av löneöversynen och den faktiska ökningen av genom-
snittslönen 2016 blev 2,77 procent. Detta innebär att ingen 
märkbar löneglidning förekommit under året.   

Medellön kr 2016 2015 2014 2013

Kvinnor 27 365 26 721 26 027 25 371

Män 28 158 27 416 27 571 26 759

Totalt 27 545 26 879 26 354 25 671

Kvinnors medellön 
i förhållande till 
männens, i procent

97,2 97,5 94,4 94,8

Genomsnittslönen i 2016 års nivå blev 27 545 kronor per månad. 
Kvinnors lön i procent av männens ligger på 97,2 procent, vilket är 
en minskning med 0,3 procentenhet jämfört med föregående år.

Total personalkostnad
Kommunens totala personalkostnad uppgår 2016 till 2 089 mnkr 
(1 985 mnkr), vilket innebär en förändring på 5 procent (3). I 
dessa personalkostnader ingår inte ersättningar för beredskaps-
arbete, vilket i detta sammanhang har betraktats som arbets-
marknadsåtgärder.

Den genomsnittliga löneökningen var 2,7 procent (2,4). 
Kostnaden för avgångsvederlag var 8,5 mnkr (7,9).

Falu kommuns redovisning av pensionsåtaganden redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensions-
åtaganden som intjänats till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelser. Kostnaden redovisas på det år som utbetal-
ning av intjänad pensionsrätt sker. Pensionsintjänande från 
och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen och 
kostnadsförs det år det intjänas. 

Enligt pensionsavtalet KAP-KL, består intjänandet av två 
delar, nämligen avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. 
Den del av intjänandet som utgörs av avgiftsbestämd pension 
motsvarar 4,5 procent av lönen och utbetalas till den förvaltare 
som den anställde själv har valt. 

Den förmånsbestämda pensionen intjänas på löner över 7,5 
inkomstbasbelopp och avsätts i kommunens balansräkning. På 
alla pensionskostnader tillkommer särskild löneskatt, vilken 
uppgår till 24,26 procent.

Total pensionsförpliktelse, mnkr 2016 2015

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

192 180

Reservering inom eget kapital 26 29

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

1 418 1 480

Totalt 1 636 1 689

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel 

0,0 0,0

Återlånade medel 1 636 1 689

Pensionsmedlen är i sin helhet återlånade hos kommunen som 
investeringar i anläggningstillgångar. Pensionsförpliktelserna 
överstiger dock kommunens egna kapital, som per den 31 
 december 2016 uppgår till 1 209 mnkr (1 093). 
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Ekonomisk översikt
Nedan lämnas en redogörelse för det ekonomiska utfallet för 
Falu kommun samt Kommunkoncernen under 2016.

Sammanfattning av det ekonomiska läget

Kommun

mnkr 2016 Budget 2016 2015

Verksamhetens nettokostnader -3 112 -3 149 -2 983

Skatteintäkter 2 736 2 745 2 604

Generella statsbidrag och utjämning 487 464 474 

Finansiella intäkter 42 12 31

Finansiella kostnader -38 7 -25

Årets resultat 115 65 101

Upplösning reservering pensionskostnader 3 3

Årets resultat inkl upplösning 118 65 104

Resultat
Årets resultat för kommunen, efter återföring av reserveringar 
för vissa pensionskostnader, uppgår till 118 mnkr (104 mnkr), 
vilket är 53 mnkr bättre än budgeterat resultat på 65 mnkr. 
Årets resultat motsvarar 3,7 procent av kommunens skatte-
intäkter och generella statsbidrag.

Nämndernas och kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett 
sammanlagt positivt resultat på 19 mnkr, exklusive anslag för 
oförutsedda händelser som har ett överskott på 34 miljoner 
kronor. Utöver budget fick kommunen ett tillfälligt bidrag från 
staten för flyktingmottagandet med 12 miljoner kronor.
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Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott med 15 
miljoner kronor, där lägre kostnader i för- och grundskola samt 
ökade intäkter från avgifter inom förskola och fritidshem är 
huvudförklaringen.

Den milda och snöfattiga vintern, lägre personalkostnader, 
och ökade intäkter från parkeringsbolaget gör att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden kan visa ett överskott med 10 
 miljoner kronor.

Största underskottet, -6 miljoner kronor, finns hos kultur- 
och fritidsnämnden. Underskottet beror främst på ökade arena-
kostnader för Svenska skidspelen samt högre hyreskostnader för 
Lugnetanläggningen.

Hos kommunstyrelsens verksamheter återfinns den största 
negativa avvikelsen som kostnadsökningar inom kollektivtrafiken 
med -19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos 
Dalatrafik än vad som budgeterats.

Resultatutveckling 2012–2016
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Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 637 mnkr, vilket är en ök-
ning med 67 mnkr eller 11,8 procent jämfört med föregående 
år. Ökningen beror främst på ökade bidrag från Skolverket och 
Migrationsverket.

Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 3 749 mnkr, 
vilket är en ökning med 196 mnkr eller 5,5 procent jämfört med 
föregående år. 

Kommunens personalkostnad, exklusive kostnader för 
beredskapsarbetare, har ökat med cirka 104 mnkr till 2 089 mnkr 
jämfört med 2015, vilket innebär en ökning på 5 procent (3). 
Personalkostnadernas andel av verksamheternas kostnader utgör 
55,7 procent, vilket är i samma nivå som föregående år. Kommu-
nens totala personalkostnader hamnar lite högre än budgeterad 
kostnad, vilket till stor del beror på ökade kostnader till följd av 
insatser som till exempel lönelyftet för skolpersonal och ökade 
löner för sjuksköterskor.

I kommunens personalkostnader ingår pensionskostnaden 
inklusive löneskatt med 176 mnkr jämfört med 168 mnkr före-
gående år.

Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår i år till 99 
mnkr vilket är 3 mnkr lägre än föregående år vilket främst 
beror på lägre nedskrivningskostnader 2016 jämfört med 2015. 
Övergången till komponentavskrivning har hittills sänkt avskriv-

ningskostnaderna något för äldre anläggningar, samtidigt som 
nya anläggningar har högre avskrivningar än budgeterat. 

Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr):
Utveckling 2016 2015

Intäkter 637 570

 Förändring i procent 12 13

Personalkostnader 2 089 1 985

 Förändring i procent 5 3

Övriga kostnader 1 562 1 466

 Förändring i procent 7 1

Avskrivningar 99 102

 Förändring i procent -3 -1

Bruttokostnad 3 749 3 553

 Förändring i procent 6 2

Nettokostnad 3 112 2 983

 Förändring i procent 4 0

Finansnetto 4 6

Skatteintäkter
Årets skatteintäkter och utjämning uppgick till 3 224 mnkr, 
vilket är en ökning med 145 mnkr eller 4,7 procent jämfört med 
2015. Jämfört med budget blev utfallet för skatteintäkterna 15 
mnkr högre, vilket förklaras av det tillfälliga statsbidraget på 12 
mnkr som kommunerna fick i slutet av 2015.

Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga 
förutsättningar för kommuner att genomföra det åtagande som 
en kommun har, oavsett inkomstförhållanden och strukturella 
kostnadsskillnader. Under 2016 fick Falu kommun 356 mnkr i 
inkomstutjämningsbidrag, vilket utslaget per invånare var  
6 233 kronor (6 191). 

Utjämningssystemet för LSS-kostnader innebar ett bidrag på 
3 mnkr. Från och med 2008 redovisas intäkter för kommunala 
fastighetsavgifter separat i kommunens redovisning. Dessa 
uppgår i årets bokslut till 106 mnkr (103). 

 Bidrag från kostnadsutjämningssystemet uppgick till 13 mnkr 
(6 mnkr). Kostnadsutjämningen ska utjämna för strukturella kost-
nadsskillnader för förhållandena i Falun jämfört med riket. 

 

Användning av skatteintäkter  
och bidrag 
Av nedanstående tabell framgår kommunens kostnadsmassa i 
relation till skatteintäkter och bidrag. Verksamhetens netto-
kostnad, inklusive avskrivningar och pensioner, uppgår 2016 till 
96,5 procent (96,9 procent) av skatteintäkter och bidrag. 
 

Andel av skatteintäkter  
och bidrag (procent)

2016 2015 2014 2013

Nettokostnad 97 97 100 98

– varav pensioner1) 6 6 6 6

– varav avskrivningar 3 3 3 3

Finansnetto 0 0 0 0

Totalt 97 97 100 98

1) Exklusive finansiell del.
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Finansiellt resultat
Finansnettot uppgick till -1 mnkr vilket är 1 mnkr sämre än 
budgeterat. Finansiella kostnader uppgick under år 2016 till 38 
mnkr (25 mnkr), vilket jämfört med 2015 är en ökning med 13 
mnkr. Kostnadsökningen beror främst på stiftelsen ”För fritidens 
främjande i Falu kommun” som Kommunfullmäktige under 
hösten beslutade att avsätta 15 mnkr till. Detta motsvarade 
aktieutdelningen som Falu kommun fick av Skid-VM i Falun AB, 
vilken intäktsförts i Falu kommun.

Ränteutgiften för externa lån uppgick till 2 mnkr (2 mnkr). 
Kalkylerad genomsnittlig ränta för hela lånestocken uppgick till 
2,9 procent (4,1). Utgående lånestock uppgick per den 31 decem-
ber till 100 mnkr (exklusive lån förmedlade till koncernbolag).

Utveckling av lånestock mnkr
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Likviditetsöverskottet om 139 mnkr, beror främst på försenade 
byggstarter och utbetalningar från Migrationsverket. Det är dock 
inte aktuellt att amortera det ena lånet om 50 mnkr, då detta 
är knutet till ett swapavtal som löper till år 2021 och som för 
närvarande inte kan avslutas utan oförsvarligt höga kostnader. 
Det andra lånet om 50 mnkr kommer att amorteras under kvartal 
3 2017.

Ett swapavtal är ett avtal varigenom en i grunden rörlig ränta, 
i ett från ursprungslånet separat avtal, byts mot en fast ränta 
med löptider om 1–10 år, 50 procent av lånestocken är alltså för 
närvarande ”swapad”. Den genomsnittliga förfallotiden för lånen 
är nu 4,1 år.

Finansiella intäkter uppgick till 42 mnkr (30). Ökningen beror 
främst på den aktieutdelning som Falu kommun fick av Skid-VM i 
Falun AB om 15 mnkr. 

Borgensåtaganden
Falu kommun har omfattande borgensåtaganden, vilka uppgår 
till 3 662 mnkr. För Kopparstaden AB är borgensbeloppet 1 350 

mnkr. För övriga helägda företag uppgår borgensbeloppet till 
2 195 mnkr. Av beloppet utgör 576 mnkr förmedlade lån, vilket 
kan likställas med en borgen.

Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verksam-
heterna skulle ha svårt att fullgöra sina betalningar till 
gäldenärerna. En bedömning av dessa risker ger vid handen att 
åtagandet mot bostadsbolaget torde ha lägst risk då efterfrågan 
på bostäder under en längre tidsperiod varit hög och även kan 
förväntas präglas av stor efterfrågan de närmaste åren. 

Åtagandena mot el- och energibolagen torde däremot 
innebära en något större risk genom det beroende som finns av 
en mer föränderlig marknad, där samhälls- och privatekonomi 
spelar en större roll för efterfrågan, än vad som är fallet för 
bostadsbolaget. Risken i el- och energibolagen måste dock för 
närvarande bedömas som mycket begränsad.

Risken i borgensåtagandet mot övriga bolag, moderbolagen i 
koncernen, är förknippad med den risk som finns att 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 
kapital. Den maximala storleken på dessa kapitaltillskott kan 
på kort sikt bedömas utifrån vilka kostnader bolagen har för 
ränta på lånen då kommunen genom att täcka räntekostnaden, 
till del  eller 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 förvaltning 

AB, Lugnet i Falun AB, Falu Energi & Vatten AB (koncern) samt 
Kopparstaden AB (koncern).

• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB.
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunförbund med 44,3 

procent.

Totala resultatet för kommunkoncernen uppgick 2016 till 
235 mnkr vilket är en förbättring med 48 mnkr jämfört med 
föregående år. Det förbättrade resultatet beror främst på högre 
resultat både hos Falu Energi & Vatten AB samt Kopparstaden 
AB. För mer utförlig information se bolagens verksamhetsberät-
telser i avsnittet Företag i den sammanställda redovisningen. 
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2016 2015 2014 2013 2012

Allmänt

Antal anställda 4 453 4 347 4 253 4 242 4 169

Befolkning per 31/12 57 685 57 062 56 896 56 767 56 432

Skattesats i kr 22,5 22,5 22,5 22,5 22,3

Budgetomslutning (mkr)

Verksamhetens nettokostnader 3 112 2 983 2 976 2 809 2 710

Pensionskostnader inkl räntor 176,0 168,0 169,0 171,0 159,0

Nettoinvesteringar -140 -166 -331 -191 77

Resultat (mkr)

Årets resultat 118 105 15 67 43

Eget kapital 1 209 1 093 991 980 922

Finansiering (mkr)

Skatteintäkter och skatteutjämning 3 223 3 078 2 980 2 866 2 744

Nyckeltal

Totala tillgångar per invånare, kr 40 399 36 493 34 071 33 082 36 821

Låneskuld per invånare, kr 2 080 1 240 879 2 233 7 531

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

Pensionskostnadsandel % (andel av skatteintäkt) 5,2 5,5 5,7 6,0 5,8

Resultatsandel % (andel av skatteintäkt) 3,7 3,4 0,4 2,0 1,6

Soliditet exkl ansvarsförbindelse % 51,8 52,5 51,1 52,2 44,4

Soliditet inkl ansvarsförbindelser % -9,0 -19,0 -29,7 -35,0 -29,6

Självfinansieringsgrad investering % 100 100 37 78 100

Flerårsjämförelse
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Not Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 2 1 645 1 589 637 570
Verksamhetens kostnader 3 -4 228 -4 015 -3 651 -3 451
Avskrivningar 4 -323 -348 -98 -102

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 906 -2 774 -3 112 -2 983

Skatteintäkter 5 2 736 2 604 2 736 2 604
Generella statsbidrag och utjämning 6 487 474 487 474
Finansiella intäkter 7 37 9 42 30
Finansiella kostnader 8 -122 -129 -38 -25

ÅRETS RESULTAT 232 184 115 101

Upplösning reservering pensionskostnader 9 3 3 3 3

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE UPPLÖSNING 235 187 118 104

mnkr

Resultaträkning
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Not Koncern  Kommun 
TILLGÅNGAR 2016 2015 2016 2015
Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 10 2 1 2 1
 Materiella anläggningstillgångar  
  - mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 6189 5 834 1 566 1 445
  - maskiner och inventarier 12 420 428 110 103
 Finansiella anläggningstillgångar 13 267 273 669 745

Summa anläggningstillgångar 6 878 6 536 2 347 2 294

Omsättningstillgångar
 Förråd 14 55 65 2 2
 Fordringar 15 357 334 350 288
 Kassa och bank 16 220 175 207 143

Summa omsättningstillgångar 632 574 559 433

SUMMA TILLGÅNGAR 7 510 7 110 2 906 2 727

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
 Balanserat resultat 17 1 722 1 534 1 064 959
 Balanserat resultat, reservering 26 29 26 29
 Årets resultat inklusive återförd reservering 235 188 118 104

Summa eget kapital 1 983 1 751 1 208 1 092

Avsättningar  
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 212 200 192 180
 Andra avsättningar 19 247 257 12 50

 
Skulder  
 Långfristiga skulder 20 4 015 3 750 741 750
 Kortfristiga skulder 21 1 053 1 152 753 655

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 510 7 110 2 906 2 727

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncern  Kommun

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

 1 418 1 480 1 418 1 480

Ansvarsförbindelser   

 Övriga ansvarsförbindelser 491 471 3 662 3 652

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 22 1 909 1 951 5 080 5 132

mnkr

Balansräkning
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mnkr

Kassaflödesanalys
Not Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat efter reservering 236 188 119 105

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 323 348 99 102
Gjorda avsättningar - 30 12 16
Ianspråktagna avsättningar -3 -3 -38 -3
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur - -9 - -6
Övriga ej likviditetspåverkande poster 2 -14 -8 -11

Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital

 558 540 184 203

Ökning/minskning förråd och varulager 10 9 -1 -
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -22 26 -62 74
Ökning/minskning kortfristiga skulder -98 4 98 12

Kassaflöde från den löpande verksamheten 448 579 219 289

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar -2 - -2 -
Investering i materiella anläggningstillgångar -682 -549 -219 -172
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 16 5 6
Investering i finansiella anläggningstillgångar -16 - -14 -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 13 1 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -672 -532 -230 -166

  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 181 151 50 130
Övrig ökning av långfristiga skulder 148 25 11 5
Amortering av långfristiga skulder -64 -71 -70 -2
Ökning långfristiga fordringar - -15 - -130
Minskning av långfristiga fordringar 9 7 90 3
Minskning av avsättning pga utbetalningar -5 -4 -5 -
Utdelning till aktieägare - -1 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 269 92 76 6

Årets kassaflöde 45 139 65 129

Likvida medel vid årets slut 175 35 143 15

Likvida medel vid periodens slut 16 220 174 208 144
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Gemensamma för moderbolag och koncern

Noter

Not 1 – Redovisnings- och 
 värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommu-
nal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning vilket bland annat innebär att: Intäkter redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-
räknas 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 för-
utom att endast externa verksamhetsintäkter och verksamhets-
kostnader redovisas i resultaträkingen från och med delåret 2016. 

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunal -
förbund där kommunen har minst 20 procent inflytande i. Inga 
förändringar har skett under året i kommun koncernens samman-
sättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 
framgår av figur under rubriken ”Företag i den sammanställda 
redovisningen”. 

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 pro-
cent) 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 redovisnings-
principer vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga 
väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.

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

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande 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 2 339 tkr.

Redovisning av intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersätt-
ningar tas från och med 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 kommu-
nens förvaltningsfastigheter, vilket motsvarar cirka 55 procent 
av alla anläggningstillgångar. Avskrivningarna beräknas då 
separat för komponenter där skillnaden i förbrukningen bedömts 
var 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 komponenter 
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med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader 
och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars 
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består 
av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och 
ligger till grund för avskrivningen påbyggnader:
• Stomme, 50 år
• Stomkompletteringar; innerväggar, med mera, 20–40 år
• Installationer; värme, el, VVS, ventilation med mera, 20–40 år
• Yttre ytskikt; fasader, yttertak med mera, 20–30 år
• Inre ytskikt, maskinell utrustning med mera, 10–15 år

Avskrivningsmetod – linjär avskrivning
På fritidsanläggningar, gator och vägar tillämpas linjär avskriv-
ning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskriv-
ning 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 före-
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 (till exempel verk-
samhetsförändringar, 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 gatukostnads-
ersättningar som kommunen erhållit från och med 2010 
redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder. 
Intäkterna resultatavräknas i takt med att berörda anlägg-
ningar skrivs av.

Avsättningar
Avsättningar har skett med de maximala skadestånd som kan 
komma att belasta kommunen i de rättvisetvister som är väckta 
mot kommunen. Kostnaderna kan komma att bli lägre när tvis-
terna är behandlade i aktuella rättsinsatser. 

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är beräknade enligt RIPS07. 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 pensions-
åtagandet, 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

2016 2015
Försäljningsintäkter 36 66
Taxor och avgifter 106 103
Hyror och arrenden 80 414
Bidrag 309 246
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 100 367
Exploateringsintäkter 5 3
Realisationsvinst - 5
Övriga intäkter - -
Avgår interna intäkter - -634

Summa 636 570

Varav jämförelsestörande poster:
Återbetalning från AFA

- 23
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Not 3 – Verksamhetens kostnader

Kommun
2015 2014

Löner och sociala avgifter 1 936 1 856
Pensionskostnader 177 168
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 9 10
Bränsle, energi och vatten 53 52
Köp av huvudverksamhet 684 608
Lokal och markhyror 165 496
Lämnade bidrag 170 177
Övriga kostnader 456 717
Avgår interna kostnader - -633

Summa 3 650 3 451

Not 4 – Avskrivningar

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Avskrivning immateriella tillgångar 1 1 1 -
Avskrivning byggnader och anläggningar 249 245 76 74
Avskrivning maskiner och inventarier 66 71 21 22
Nedskrivningar 7 32 1 6

SUMMA 323 349 99 102

Not 5 – Skatteintäkter

Kommun
2016 2015

Preliminär kommunalskatt 2 746 2 606
Preliminär slutavräkning innevarande år -12 2
Slutavräkningsdifferens föregående år 2 -4

SUMMA 2 736 2 604

Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning

Kommun
2015 2014

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 356 352
Kostnadsutjämningsbidrag 13 6
Regleringsbidrag/-avgift -2 -2
Strukturbidrag - 6
Generella stadsbidrag 12 4
LSS-utjämning 3 4
Kommunal fastighetsavgift 106 104

SUMMA 488 474
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Not 7 – Finansiella intäkter

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Utdelning på aktier och andelar 15 3 15 2
Borgensavgifter koncernbolag - - 11 11
Ränteintäkter från koncernbolag - - 15 17
Ränteintäkter på likvida medel 4 - - -
Övriga finansiella intäkter 18 6 - -

SUMMA 37 9 41 30

Not 8 – Finansiella kostnader

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar - 3 - -
Räntekostnader 62 81 18 20
Räntekostnader på derivatinstrument 20 32 - -
Räntekostnader på finansiell leasing 8 9 - -
Ränta på pensionsavsättningar 2 3 2 3
Övriga finansiella kostnader 30 2 18 2

SUMMA 122 130 38 25

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.

2016 2015

Upplösning för ökade pensionskostnader 3 3

Not 10 – Immateriella tillgångar

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

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

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 13 15 13

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

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 -12 -13 -12

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

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 9 077 8 484 2 704 2 473
Årets förändringar
- Omklassificering från pågående arbete 459 586 179 230
- Årets aktiverade utgifter 6 24 - -
- Försäljningar och utrangeringar -48 -18 -22 -2
- Omklassificeringar till gatukostnadsersättning 12 2 11 2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 506 9 078 2 872 2 703

Ingående avskrivningar -3 449 -3 211 -1 328 -1 256
- Försäljningar och utrangeringar 25 7 17 2
- Årets avskrivningar -249 -245 -76 -74

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 673 -3 449 -1 387 -1 328

Ingående nedskrivningar -88 -75 -42 -37
- Återförd nedskrivning 3 - - -
- Årets nedskrivningar -4 -13 - -6

Utgående ackumulerade nedskrivningar -89 -88 -42 -43

Pågående nyanläggningar
Ingående balans 293 424 113 191
- Utgifter under året 660 530 219 171
- Under året genomförda omfördelningar -508 -661 -209 -250

Utgående balans 445 293 123 112

Utgående restvärde enligt plan 6 189 5 834 1 566 1 444

Not 12 – Maskiner och inventarier

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 995 934 390 373
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter 20 - - -
- Försäljningar och utrangeringar -39 -8 -31 -3
- Omklassificeringar 42 69 29 20

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 019 995 388 390

Ingående avskrivningar -549 -485 -286 -266
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar 38 7 30 2
- Avskrivningar -66 -71 -21 -22

Utgående ackumulerade avskrivningar -577 -549 -277 -286

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

Utgående ackumulerade nedskrivningar -22 -19 -1 0

Utgående restvärde enligt plan 420 427 110 104
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Not 13 – Finansiella anläggningstillgångar

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Aktier i koncernföretag 29 15 29 15
Övriga aktier och andelar 10 10 4 4
Långfristig fordran och utlåning koncern 228 248 636 726
Bostadsrätter - - - -

SUMMA 267 273 669 745

Aktier, andelar, bostadsrätter 2016 2015 2016 2015
Övriga aktier och andelar

Övriga aktier 6,5 6,5 0,6 0,4
Andelskapital i Dala Vindkraft EF 2,3 2,3 2 2,3
Andelskapital i Kommuninvest EF 1,6 1,6 1,6 1,6

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

Aktier i koncernföretag
Falu P 0,1 0,1 0,1 0,1
Falu Stadshus AB 0 0 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 0,9 14,9 0,9
Fruenzimmer AB 10 10 10 10

Summa 28,6 14,7 29,2 15,2

Långfristiga fordringar: 
Utlämnade lån, Trafikverket 50 70 50 70
Utlämnade lån, Övriga 10 10,3 10 10,3
Utlämnade lån, koncernföretag 0 0 576 646
Fastighetsnät/Stadsnät 0 0,3 0 0
Övrig långfristiga fordringar 3 0,3 0 0
Fordran Grundledningen HB 65,8 65,8 0 0
Reversfordran Lennheden Vatten AB 85 83,5 0 0
Investeringsmoms att jämka 14,2 18,1 0 0
Värdereglering långfristiga fordringar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Summa 227,4 247,7 635,4 725,7

Bostadsrätter 0,2 0,2 0,2 0,2

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

SUMMA 266,6 273 669,2 745,4

Not 14 – Förråd och exploateringsfastigheter
Kommun

2016 2015

Förråd - -
Exploateringsmark 2 2

SUMMA 2 2
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Not 15 – Fordringar

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 101 110 70 31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 140 113 124 126
Mervärdeskattefordringar 29 25 29 29
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag - - 54 29
FH Lugnet KB, resultatandel - - 16 16
Skatteintäkter 51 52 51 52
Tomtlikvider 5 3 5 3
Övriga kortfristiga fordringar 31 32 2 4

SUMMA 357 335 351 290

Not 16 – Kassa och bank

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Kassa - - - -
Bank 16 32 4 -
Koncernkonto 204 143 204 143

SUMMA 220 175 208 143

Koncernkonto i Swedbank:

Parternas tillgodohavande (+) resp skuld (-) per balansdagen; 2016 2015
Falu kommun 139 107
Falu Energi & Vatten 52 25
AB Falu Elnät 2 -16
Kopparstaden AB 56 16
Falu Stadshus AB -1 -2
Falu Kommuns Förvaltning AB -5 -5
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB -29 -1
Västra Falun Fastighets AB -6
Lugnet i Falun AB -10 30

Totalt tillgodohavande 204 140

Not 17 – Eget kapital

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Eget Kapital
Ingående eget kapital 1 722 1 534 1 064 959
Reservering för pensionskostnader "Bromsen" 29 32 29 32
Ianspråktagande reserv pensioner "Bromsen" -3 -3 -3 -3
Återföring reservering pensionskostnader 3 3 3 3
Årets resultat 232 185 116 101

Utgående eget kapital 1 983 1 751 1 209 1 092

Årets resultat inklusive återförd reservering 236 188 119 104
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Not 18 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Kommun
2016 2015

Pensionsbehållning 1 1
Förmånsbestämd/kompl pension 128 119
Särskild avtalspension 1 1
Visstidspensioner 11 10
Pension till efterlevande 2 2
PA-KL Pensioner 12 12

Summa pensioner 155 145

Löneskatt 38 35
Summa avsatt till pensioner 193 180

Antal visstidsförordnanden
Politiker 8 9
Tjänstemän 34 39

Två kommunalråd (en heltid och en deltid) samt ett oppositionsråd omfattas av visstidspension, alternativt avgångsersättning,  
enligt pensionsbestämmelser PBF från och med 2003. Sju förtroendevalda ordförande i styrelser/nämnder (varav en är kommunalråd  
på deltid) omfattas även av visstidspension/avgångsersättning enligt pensionsbestämmelser PBF från och med 2003.

Kommunen har 34 anställda med visstidsförordnanden. Ingen av dessa anställda har dock pensionsförmåner som skiljer sig från  
övrig personal.  

Kommun
2016 2015

Ingående avsättning 180 173
Nya förpliktelser under året

Nyintjänad pension 12 9
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 3
Ändringar av försäkringstekniska skäl - -1
Övrigt 2

Årets utbetalningar -5 -5
Förändring löneskatt 2 1

Utgående avsättning 193 180

Aktualiseringsgrad (%) 92 91

(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
2016 2015 2016 2015

Redovisat värde vid periodens början 257 245 50 48
Periodens avsättningar 11 15 - 3

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

Utgående avsättningar 247 256 12 51

Specifikation av utgående avsättningar
Avsättning för stadens prydande med konst - 1 - 1
Avsättning för parkeringsanläggning 12 12 12 12
Tilläggsbelopp friskolor - 38 - 38
Avsättning för skatter 215 184 - -
Sluttäckning deponi 20 23 - -

Summa andra avsättningar 247 258 12 51
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Not 20 – Långfristiga skulder

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Ingående låneskuld 3 003 2 981 50 50
Nyupplåningar under året - 22 50 -
Årets amortering -368
Utgående låneskuld 2 635 3 003 100 50

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 2 635 3 002 100 50
Förmedlade lån till de kommunala boalgen 576 646 576 646
Skulder till intresseföretag 4 2 - -
Övriga skulder 696 21 20 21

Summa 3 911 3 671 696 717

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

Återstående antal år (vägt snitt) 29 år (30 år 2015)
Gatukostnadsersättningar 25 13 25 13

Återstående antal år (vägt snitt) 30 år (31 år 2015)
Anslutningsavgifter 59 46 - -

Summa förutbetalda intäkter 104 79 45 33

SUMMA 4 015 3 750 741 750

mnkr 2016 2015
Genomsnittlig ränta (procent) 2,90 4,10
Genomsnittlig räntebindningstid (år) 4,1 5,4

Lån som förfaller inom 
1 år
2–3 år
3–5 år 100 50

Marknadsvärden ränteswappar
Säkrad låneskuld, egna lån 1 570 1220 50 50
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR -136 -118 -8 -7

Årets räntekostnad har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 2,0 mnkr. Beslut att ingå 
avtal om swappar grundar sig på det dagsaktuella läget på räntemarknaden. Reglerna för när swappavtal är möjliga och önskvärda 
att ingå regleras i kommunens finanspolicy, där det bland annat framgår hur ränterisker ska hanteras.

Förändringar under året 
Säkrad låneskuld, förmedlade lån 120 170
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR -11,9 -13,2

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på  
6,1 mnkr.
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Not 21 – Kortfristiga skulder

Koncern Kommun
2016 2015 2016 2015

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 185 339 - -
Skulder till koncernföretag - - 118 65
Leverantörsskulder 317 267 195 189
Moms och punktskatter 4 3 4 2
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 32 43 69 66
Övriga kortfristiga skulder - 35 34 16
Upplupna personalkostnader 313 251 230 219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 203 214 103 98

Summa 1 054 1 152 753 655

Not 22 – Ansvarsförbindelser
Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsätt-
ningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens  
förmögenhet.
Ingående avsättning 1 480 1 567 1 480 1 567

Nya förpliktelser under året varav:
Nyintjänad pension -3 -31 -3 -31
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 17 23 17 23
Övrig post -6 -4 -6 -4

Årets utbetalningar -58 -58 -58 -58
Förändring av löneskatt -12 -17 -12 -17

Utgående avsättning 1 418 1 480 1 418 1 480

Ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser
Intjänad pensionsrätt 903 927 903 927
Särskild avtalspension 1 1 1 1
Livränta 37 38 37 38
Utgående pension till efterlevande 8 8 8 8
PA-KL pensioner 181 205 181 205
Löneskatt 24,26 % 274 286 274 286
Visstidspension, förtroendevalda 11 12 11 12
Löneskatt 24,26 %, visstidspensions förtroendevalda 3 3 3 3

1 418 1 480 1 418 1 480

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB - - 1 350 1 285
Kommunal borgen övriga kommunala helägda företag - - 2 195 2 247
Kommunal borgen för delägda företag 38 38 38 38
Egna hem 1 1 1 1
Föreningar och organisationer 78 81 78 81
Fastighetsinteckningar 373 350 - -
Lönegaranti Fastigo 1 1 - -

491 471 3 662 3 652

Varav lån hos Kommuninvest - - 3 265 3 025
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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 286 kommuner 
som per 2016-12-31 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 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu 
 kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per den 31 december 2016 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mnkr och totala 
tillgångar till 338 153 mnkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 3 882 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 3 789 mnkr. 

Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB  
och Handelsbanken Finans AB (publ) avseende kraftvärmeverk   
(KVV 2) på Ingarvet i Falun löper till och med 2021-12-31.
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Nämndernas 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 

beredningar
•  val av revisorer och revisorsersättare
• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
• årsredovisning och ansvarsfrihet
• folkomröstning i 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 
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, med undantag för särskolan för vuxna och svenska 
för invandrare, samt även för integrationsfrågor och flykting-
mottagandet.

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

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar och driver biblioteks-, 
allmänkultur-, idrotts- och fritidsgårdsverksamhet 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, till exempel genom detaljplanering, och ansvarar 
direkt för vissa samhällsfunktioner som drift och förvaltning av 
gator, vägar, parker och offentliga rum, naturvård, vissa frilufts-
anläggningar, samt uppdrag inom trafik och miljö. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden är också trafiknämnd.

Myndighetsnämnd 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 
lämnar 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 med mera. Socialtjänstens 

uppdrag enligt den så kallade portalparagrafen i Socialtjänst-
lagen (SoL) lyder:
Samhällets socialtjänst ska 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 ska under hänsyntagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksam heten 
ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet.

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

Nämndens uppdrag är även att stödja och vägleda kommunens 
politiska organisation och förvaltningar i frågor som rör med-
borgardialoger med mera 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 myndighets-
utövning. 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 information 
och utbildning inom hjälpmedelsområdet. Nämnden tillhanda-
håller 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.



STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

45

Nämndernas uppdrag

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

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, 
regle mente 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 Lands-
tinget Dalarna och kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hede-
mora, Leksand, Smedjebacken, Säter, Orsa och Mora. Nämnden 
ansvarar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten 
regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkans-
avtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten 
har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess 
organisation.

Gemensam lönenämnd Falun Säter
Den gemensamma lönenämnden startade den 1 april 2016 och 
ska svara för uppföljning och verkställighet avseende funk-
tionsområdet lön, pension och personalanknutna försäkrings-
frågor. Ambitionsnivån ska vara samma lönesystem och samma 
lönerutiner i båda kommuner. För ingående kommuner gäller 
samma delar med lika ambitionsnivå i ett löne- och personalad-
ministrativt system. 

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 tillfreds-
ställande 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.
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Kommunstyrelsen

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 346,3 346,3 0,0 238,8 238,8 0,0

Politisk verksamhet -18,1 -19,7 1,6 -19,2 -17,3 -1,9

Infrastruktur, skydd m.m. -73,1 -73,8 0,7 -67,2 -72,0 4,8

Kultur och fritid -11,8 -12,0 0,2 -14,6 -14,1 -0,4

Vård och omsorg -16,1 -9,0 -7,1 0,0 0,0 0,0

Pedagogisk verksamhet -49,2 -46,0 -3,2 -17,5 -18,0 0,4

Särskilt riktade insatser -29,1 -31,4 2,3 -30,3 -30,6 0,3

Affärsverksamhet -60,4 -53,8 -6,6 -6,0 -5,9 -0,1

Gemensamt -53,9 -100,6 46,7 -25,7 -81,0 55,3

RESULTAT 34,6 0,0 34,6 58,4 0,0 58,4

Verksamhet – väsentliga händelser 
 under perioden1

Ledningsförvaltningen (ekonomi-, kommunikation- och personal-
kontor samt stadskansliet) har fokuserat på att samordna och 
utveckla stödinsatser till politiska ledningen och förvaltningarna. 
Utbildning för politiker och förvaltningschefer i målformulering 
och indirekt ledarskap har varit viktiga händelser under året. 

En reviderad styrmodell beslutades av kommunfullmäktige 
i maj. Som en följd av detta ingår en strategisk handlingsplan 
med fastställda mål och indikatorer i Årsplanen 2017–2019, som 
beslutades av kommunfullmäktige i juni. Implementering av 
styrmodellen pågår.  

Den 1 juni öppnades Kontaktcenter med miljö- och samhälls-
byggnad som första anslutna förvaltning. Beslut om Kontakt-
centers definitiva placering fattades – Kulturhuset tio14, med 
trolig inflyttning i slutet av 2017, då också fyra andra av kom-
munens verksamheter beräknas ingå i Kontaktcenter. 

Inom övergripande risksamordning har man samordnat kom-
munens TiB-organisation (tjänsteman i beredskap) och tagit 
fram riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot för-
troendevalda. Risksamordningsfunktionen har även initierat  flera 
olika projekt till exempel förebyggande av sexuella ofredanden 
”Det där är inte ok!” och förebyggande arbete mot vålds-
bejakande extremism

I mars 2016 arrangerades för första gången ”medarbetar-
forum” med aktiviteter för att uppnå ökad delaktighet och vi-
känsla hos alla medarbetare. Sammanfattningsvis kan sägas att 
kompetensförsörjningsfrågorna har varit, och kommer fortsatt 
vara, prioriterade för att säkerställa att kommunen kan behålla 
medarbetare idag och i framtiden.

Under året påbörjades ett stort arbete med att införa en ny 
digital kommunikations- och samarbetsplattform och nytt data-
nätverk. Införandet av detta är prioriterat för att uppnå en hög 
effektivitet i vardagen för Falu kommuns medarbetare och ger 
förutsättningar till fortsatt utvecklingsarbete inom IT. 

Från och med 2016-01-01 har samtlig kostpersonal er-
bjudits önskad sysselsättningsgrad helt i enlighet med målet 
om heltid till alla. Kostavdelningen har ett stort antal kök 
med låga tjänstgöringsgrader vilket försvårar möjligheten att 
skapa  effektiva tjänster. Ett projekt har arbetat med att se över 
möjliga kombinationstjänster inom yrkesområdena kost och städ 
och vid årsskiftet hade kost- och serviceavdelningen skapat 50 
kombinationstjänster. 

Inom flyktingmottagandet har Falu kommun ett ökat mot-
tagande med 409 mottagna 2016 (246). Det har kommit 234 
vuxna och 175 barn. Mottagandet av ensamkommande flykting-
barn (EKB) har en starkt minskande trend, antalet mottagna för 
2015 var 151 och för 2016 var det 8. Ett nytt, sänkt, ersätt-
ningssystem för EKB har medfört att AIK sett sig tvunget att se 
över Komboverksamheten. Detta har gjorts genom en neddrag-
ning av antalet Kombo och en halvering av personalstyrkan.

Gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) 
samt till viss del svenska som andra språk (SVA) på grundläg-
gande nivå har under hösten auktoriserats och fem utbildnings-
företag har auktoriserats inför starten vid årsskiftet 2016/2017. 

Mål för god ekonomisk hushållning
Serviceförvaltningen: Att målet för timanställningar ej uppnås 
beror på hög sjukfrånvaron inom kostavdelningen, vikarier tas 
in från Bemanningscenter för att verksamheten ska fungera. 
Dock är trenden nedåtgående och har minskat från 13,2 procent 

Mål för god ekonomisk hushållning Mått Resultat

< 4,5 procent. Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie 
arbetstid.

AIK 7 procent, LFV 3,5 procent,  
Serviceförvaltning 6,3 procent.

< 5 procent Timanställdas tid i relation till total tid. AIK 11 procent, LFV 1,4 procent,  
Serviceförvaltningen 5,6 procent

 1)  Verksamhet som tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde och bedrivs på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommenteras under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
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2015 till 9,8 procent 2016 (för kostavdelningen). Insamling av 
jämförelsetal från andra kommuner pågår.

Målen för sjukfrånvaro har ej uppnåtts för förvaltningen som 
helhet. Det är inom de ”tunga” områden kost och drift som 
målen ej uppnås. Serviceavdelningen redovisar glädjande de 
lägsta sjuktalen på fem år. Inom kostavdelningen pågår ett nära 
samarbete med företagshälsvården för att minska sjukfrånvaron. 
Inom driftavdelningen är det framförallt långtidsjukskrivningar 
som drar upp statistiken.
AIK: Hög sjukskrivning finns inom AIK främst på Arbetscenter. 
Svårt att göra handlingsplaner då arbetstagarna är inne kortare 
perioder. Högt antal timavlönande inom integration för att 
möta den ökade mottagningen av flyktingar och hanterandet av 
minskningen av Komboverksamheten.

Ekonomi
Kommundirektören
Årets utfall på -150 tkr beror till största del på att man tagit 
övergripande kostnader samt kostnader för övriga projekt.

AIK
Resultatet för AIK visar på ett överskott på 3 mnkr. För gym-
nasial vuxenutbildning kan nämnas att en studievägledartjänst 
som är föräldraledig inte har tillsatts och en vägledartjänst 
som finansieras genom ESF-projektet Framgången bidrar till det 
positiva resultatet. Flyktingmottagande går plus på grund av 
att de åtgärder som sattes in för att möta den minskade EKB-
verksamheten har gett bättre resultat än förväntat. Utifrån att 
Arbetsmarknadsåtgärder har fått ett besparingskrav för 2017 
har anpassningar gjorts redan under 2016, vilket har gett ett 
plusresultat.

Ledningsförvaltningen
Tjänster, mnkr 2016 2015

Stadskansliet 2,8 4,0

Personalkontoret -1,9 1,8

Ekonomikontoret 0,0 0,4

Kommunikationskontoret 0,9 0,3

RESULTAT 1,8 6,5

Ekonomikontoret (EKT) redovisar ett underskott på 43 tkr. 
Systemutvecklingskostnader för ledningsinformationssystem 
och ekonomisystem har varit högre än budgeterat vilket har 
kompenserats genom vakanshållande på personalsidan. Systemet 
kommer i förlängningen att ge betydligt bättre möjligheter för 
chefer i organisationen att planera, budgetera och följa upp sin 
verksamhet.

Kommunikationskontoret (KKT) redovisar ett överskott på 
853 tkr. Överskottet beror på ej utnyttjade medel, delvis på 
grund av att flera utvecklingsåtgärder har pausats under delar 
av året med anledning av att kommunikationskontoret har 
genom gått en omorganisation. Dessutom har investerings-
projektet för digitala infartsskyltar flyttats fram och kapital-
kostnader har därmed inte fallit ut. 

Personalkontoret (PKT) redovisar ett underskott på 2 mnkr. 
Underskottet förklaras av implementeringen av det nya löne-

systemet som krävt betydligt större insatser än planerat, ökade 
kostnader för Bemanningscenter i form av ökade IT-kostnader 
och kostnader kopplade till sjuklön.

Stadskansliet (STK) redovisar ett positivt resultat på 3 mnkr 
som till största delen beror på vakanta tjänster och högre intäk-
ter än budgeterat.

Serviceförvaltningen
Tjänster, mnkr 2016 2015

IT -0,2 -0,7

Kost -0,1 0,2

Fastighet, fordon, service 12,8 20,5

RESULTAT 12,5 20,0

Serviceförvaltningens utfall för 2016 blev 12,5 mkr bättre än 
budget. Det beror huvudsakligen på följande:
• 2 mnkr högre hyresintäkter främst beroende på fler inhyrda 

lokaler och lägre vakansgrad än budgeterat.
• 6 mnkr lägre energikostnad för både el och värme. Det beror 

till stor del på att elpriset har fortsatt att sjunka och snitt-
priset för året blev lägre än budgeterat samt att det blev sex 
procent varmare än ett normalår.

• 3 mnkr lägre kostnad för personal och administration inom 
lokaluthyrning. Vissa tjänster har ej återbesatts och neddrag-
ning av utvecklingsinsatser under året.

• 2 mnkr lägre kostnad för jämförelsestörande poster främst 
beroende på intäkter för ej budgeterade markförsäljningar. 

• 2 mnkr högre kapitalkostnad vilket främst beror på ökad kost-
nad för utrangering av befintliga anläggningstillgångar men 
även lägre kostnad för försening i färdigställande av projekt.

• 1 mnkr lägre kostnader netto för övriga kostnader inom 
 fastighetsförvaltning.  

Ej förvaltningsanknuten verksamhet, inklusive 
kollektivtrafiken
Resultatet är negativt med -19 mnkr, prognoserat var -16 mnkr. 
Främst är det kollektivtrafikkostnaderna som ökat vilket ger en 
avvikelse på 3 mnkr, då en omfördelning har gjorts mot lands-
tinget gällande skolresor i stråktrafiken samt att föreslagna be-
sparingsåtgärder i lokaltrafiken ej fått fullt genomslag på grund 
av minskade intäkter och volymförändringar i linjetrafiken.

Gällande Ej förvaltningsanknuten verksamhet i övrigt är 
avvikelsen -0,4 mnkr vilket främst beror på högre kostnader gäl-
lande Näringsbefrämjande åtgärder (Centrala stadsrum och Ung 
företagssamhet) samt Dalaflyget.

Beslutsorgan
Verksamheten redovisar ett positivt resultat på 37 mnkr som i 
huvudsak består av reserv för oförutsedda händelser som inte 
nyttjats och i övrigt ej upparbetade medel för bland annat särskilda 
framtidsprojekt och VA-anläggningar.

Investeringar
Investeringsprojektet Digitala infartsskyltar har flyttats fram 
och beräknas vara klart under 2017. Projektet med ett nytt 
intranät flyttas fram något och inleds under slutet av 2017 och 
färdigställs under 2018.
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Investeringsbudgeten för nytt lönesystem har överdragit med 
drygt 1 mnkr. Detta förklaras av oplanerade konverteringskost-
nader med det gamla lönesystemet. Därutöver har också en 
oförutsedd investering tillkommit av nytt personalarkiv efter att 
nuvarande arkiv drabbades av vattenläcka 2016. 

Årets investeringar för serviceförvaltningen uppgick till 
totalt 158 mnkr varav 153 mnkr på fastighetssidan, 5 mnkr på 
IT och 0,2 mnkr på kostavdelningen. Det är 56 mnkr mindre 
än budget. Avvikelser har uppstått på grund av förseningar i 
projekten Bjursåsskolan, Kulturhuset tio14. Båda dessa projekt 
har en lång byggtid som gjort att det även påverkat 2016. Även 
ett antal mindre projekt har startats senare än beräknat.

De större projekt som färdigställts under året är:
• Vård och omsorgsboendet, Hälsingebacken.
• Förskola, Slättaskogen
• Västra skolan, ventilation samt nya radiatorer.

Medarbetare
Förvaltningarna inom kommunstyrelsen står inför omfattande 
pensionsavgångar av både stora personalgrupper och även på 
flera nyckelfunktioner. Detta kräver noggrann genomlysning av 
nuvarande organisation och insatser i form av kunskapsöver-
föring och dubbelbemanning under en övergångstid. Samtidigt 
är både efterfrågan på tjänster och arbetsbelastningen fortsatt 
hög. Tendensen de senaste åren har dessutom varit att flera 
har valt att avsluta anställningarna före 65-årsdagen, speciellt 
lokalvårdspersonalen.

Kompetensutveckling av egen personal har genomförts då 
det ständigt krävs utveckling/utbildning för att kunna leverera 
det expertstöd som krävs. Fortsatt fokus på tidiga insatser och 
psykosocial arbetsmiljö är ett prioriterat område. 

I syfte att utbilda kökspersonal inom städområde har 
kompetensmedel beviljats från Kommunalarbetareförbundet och 
personalkontoret.

Åldersstruktur 2016-12-31

–29 30–39 40–49 50–59 60–

72 151 205 196 122

Personalnyckeltal 2016 2015 2014
Antal anställda* 653 614 563

Antal timmar** 1 084 151 1 148 220 1 045 089

varav timmar utförda av  
timanställd personal (%)

5,7 5,8 5,5

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid

6,1 6,4 5,9

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

Utveckling/framtid
Arbetet med kompetensförsörjningsfrågan kommer att prioriteras 
kommunikativt under året på olika sätt. Vi lever just nu i en 

tid där konkurrensen om personal är stark i princip i samtliga 
stora personalkategorier. Attraktionsarbetet är och förblir en 
starkt prioriterad fråga. Vidare behöver kommunen utveckla 
ledarskaps/successions- och kompetensförsörjningsprocessen. 
Det bör nämnas att kommunen i december 2016 beviljades ESF-
medel för ett projekt om breddad rekrytering. Projektet kommer 
att pågå i tre år och syftar till att stärka nyanländas arbets-
möjligheter i Falu kommun. Flera viktiga frågor handlar om HR 
digitalisering/automatisering, utvecklingscenter och vilken 
organisation som krävs för att lyckas.

Framtida beredskapsuppdrag kommer med stor sannolikhet 
att få utökade krav kopplat till de nya direktiven för Sveriges 
totalförsvar. För att kunna hantera de utökade kraven behövs 
ökade resurser, annars måste de befintliga resurserna omfördelas 
på bekostnad av säkerhetsfrågorna. Denna fråga bör kopplas till 
arbetet med att ta fram styrdokument inom säkerhets- och trygg-
hetsområdet som inte finns i dag, men som ska arbetas fram.

Centralarkivet och nämndfunktionen kommer att delta 
i projekt gällande e-arkiv. Nämndadministrationen behöver 
vidare ta beslut om nytt, alternativt uppgraderat ärende- och 
dokument hanteringssystem samt fortsätta översyn av kommu-
nens nämndfunktioner.

Auktorisation för gymnasial vuxenutbildning, SFI och SVA 
med tillhörande kundval och prismodell blir en ny arbetsmodell 
för vuxenutbildning. 

Delegationen Unga till Arbete (DUA) har tillsammans med Falu 
kommun och Arbetsförmedlingen lagt fokus på målgruppen 20–25 
år, främst utrikesfödda, för att kartlägga om de är i arbete eller 
studier. Genom arbetet med DUA och Systematiskt Samverkans-
arbete (SSA) har Falu kommun valts ut som en av 15 kommuner i 
Sverige att ingå i ett lärprojekt som följs av externa forskare.

Volymökningarna från hösten 2015 års flyktingmottagande 
hanteras fortfarande och är ökande trend för flyktingmottagandet 
och SFI. Minskande trend gällande mottagande av EKB. Ersätt-
ningsförändringar kräver att kommunen fortsatt går ner i volym 
för boende för ensamkommande barn.

Projekt Framgången ger möjligheter att under kommande år, 
hitta nya effektiva metoder i vårt arbete med försörjningsstöds-
mottagare. 

Ny IT-plattform (”Digital kommunikations- och samarbets-
plattform”) för Falu kommun kommer införas under 2017 och 
2018. Vidareutveckling och införande av projekt- och system-
förvaltningsmodell enligt beslut i KS. Digitaliseringen med 
ny  telefoni, nya IT-system och ny IT-plattform leder till en 
 utveckling som kommer att fortsätta samtidigt som volymen  
av både utrustning, användare och supportbehov blivit större. 
En dala gemensam telefoniupphandling kommer att slutföras 
under 2017.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen och länet fortgår. För-
hoppningen är att kunna uppnå de mål som är uppsatta i bred-
bandsstrategin för 2020. En fortsatt utbyggnad av det trådlösa 
nätverket är prioriterat.
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Verksamhet – väsentliga händelser 
 under perioden
Två projekt drivs i förvaltningen för att vidareutveckla under-
visningen att bli mer modern, med syfte att elever ska utveckla 
viktiga förmågor för samtid och framtid i samhället. Projekten 
samverkar till stor del och dessa är:
• Digitaliseringen av skolan, med införande av GAFE/G-suite  

ht 2016 
• Science and Challenge (samarbetsprojekt med Ljungbergs-

fonden), utveckling mot undervisning som är stimulerande 
och intresseväckande, med utgångspunkt i NO och teknik.

Förskolan Slättaskogen har färdigställts och startar januari 
2017. Starten är försenad på grund av överklagad upphandling.

Satsningar på förskolemiljön för barn och pedagoger har 
genomförts, bland annat genom kompetenshöjande åtgärder om 
pedagogisk lärmiljö i förskolan och dess betydelse samt allmän 
uppfräschning av förskolans lokaler och möbler.

En ny fristående förskola har startat i Källviken.
Under året har lågstadiesatsningen som finansierats med 

statsbidrag från Skolverket verkställts. Det har inneburit fler 
lärare i årskurs 1–3 samt fler tjänster på fritidshem.

Den nya Bjursåsskolan har börjat byggas under hösten med 
beräknat färdigställande i november 2017. Byggstarten är för-
senad på grund av överklaganden.

Barn- och utbildningsnämnden
Det har varit en ökning av antalet elever på CF (Centrum för 
flerspråkighet) under 2016. I genomsnitt har det varit 50 elever 
i undervisning samtidigt.

Lärarbrist inom förskola och grundskola har märkts i rekryte-
ringsarbetet och utökade åtgärder har genomförts för att finna 
behörig personal, till exempel nya samarbeten med kommunika-
tionskontoret och rekryteringsenheten. 

Utvecklingen inom gymnasieskolan under 2016 har varit 
positiv med en ekonomi i balans och med ytterligare tillström-
ning av nya elever till skolorna. Det är ett fortsatt stort intresse 
för högskoleförberedande program och också studier i kombi-
nation med en idrottslig fördjupning. Kombinationen av studier 
och en idrottslig fördjupning omfattar nu samtliga kommunala 
gymnasieprogram. Eleverna kan läsa på vilket program som helst 
och samtidigt träna och fördjupa sig inom nationella eller lokala 
idrottsutbildningar.

Under året har det skett en stor ökning av nyanlända ung-
domar både till IM (introduktionsprogrammen) och SFI (svenska 
för invandrare).

Redovisning av väsentliga händelser sker under respektive 
skolform. Barn-, elev-, och personalstatistik i nedan stående 
nyckeltal baseras på årssnitt.

Förskola och pedagogisk omsorg
Förskolechefernas roll har förstärkts genom handledning och 
utbildning, både internt och externt. Utveckling av förskolans 
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övergripande organisation har skett bland annat genom att flytta 
specialpedagoger närmare verksamheten under förskolechefer. 

Genom en central satsning på tre språkutvecklare inom 
förskolan har det mångkulturella arbetet och interkulturella 
förhållningssättet fått gott stöd under läsåret.

Nyckeltal 2016 2015
Investeringar, tkr 0 104

Kostnad förskolebarn, tkr, exkl.  
förvaltningsgemensamma kostnader

122,2 120,5

Förskolebarn/personal 5,7 5,8

Förskolebarn/personal, SCB 15 okt 5,6 5,7

Barn/avdelning, SCB 15 okt 17,5 17,5

Barn i kommunal förskola och ped.oms. 2 778 2 811

Barn hos andra huvudmän 316 231

Årsarbetare 534 532

Antalet barn i kommunal förskola har mellan 2015 och 2016 
minskat med 33 medan barnantalet i de fristående förskolorna 
har ökat med 85. Totala ökningen är 52 barn vilket är tre fler än 
budgeterat. Fristående förskolor startade inte i den omfattning 
som antagits och 25 barn fler än budgeterat finns istället i den 
kommunala verksamheten.

Antalet årsarbetare har mellan åren 2015 och 2016 ökat med 
två vilket ska ses tillsammans med att barnantalet har minskat.

Varje kommunal förskoleenhet fyller årligen i en självskatt-
ningsenkät där frågorna täcker 27 av läroplanens (Lpfö) 54 
områden. Årets resultat, medelvärdet av samtliga förskolors 

enkätsvar påvisar högre måluppfyllelse än förra året, 2,36 poäng 
av maximalt 3,0. 

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse

Öppen förskola -2,3 -2,3 -0,1

Förskola -338,9 -341,0 2,1

Pedagogisk omsorg -13,6 -16,6 3,0

RESULTAT -354,8 -359,9 5,0

Förskoleverksamheten totalt ger ett överskott på 5 mnkr. Färre 
barn i fristående förskolor och ökade föräldraavgifter är de 
främsta orsakerna till överskottet. Verksamheten inom pedago-
gisk omsorg visar ett positivt resultat på 3 mnkr. Färre barn i 
verksamheten ger lägre kostnad för barnpeng.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 
samt grundsärskola
Omformning av Teknikverkstans resurser har skett till ett ”NT-
nav” (natur och teknik) inom grundskolans organisation. Kvar-
varande resurser har lokalmässigt flyttats till Britsarvs skolan. 
Arbetet fortsätter med att tydligare knyta an resursen till den 
vardagliga undervisningen, med inriktningen att utveckla NO 
(naturorienterade ämnen) – och teknikundervisningen. En kopp-
ling till Science and Challenge och digitaliseringen av skolan 
finns och ska vidareutvecklas. 

Ökat fokus på fritidshemmen bland annat genom central 
satsning på kollegialt lärande med tema läroplanen och syste-

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 1 206,8 1 206,8 0,0 1 205,6 1 205,6 0,0

Barn- och utbildningsnämnden -1,7 -1,3 -0,4 -1,6 -1,2 -0,3

Bjursåsbadet -1,7 -1,7 0,0 -0,5 -0,5 0,0

Öppen förskola -2,3 -2,3 0,0 -2,2 -2,3 0,1

Förskola -338,9 -341,0 2,1 -318,7 -326,7 8,0

Pedagogisk omsorg -13,6 -16,6 3,0 -14,7 -17,3 2,5

Öppen fritidsverksamhet -0,9 -0,8 -0,1 -1,0 -0,9 -0,1

Fritidshem exklusive lokaler -58,7 -60,7 2,0 -59,0 -55,0 -4,0

Förskoleklass exklusive lokaler -23,1 -24,8 1,6 -23,3 -23,6 0,3

Grundskola -519,3 -520,3 1,0 -523,4 -527,6 4,2

Grundsärskola -13,9 -13,8 -0,1 -15,2 -16,3 1,0

Gymnasieskola -192,7 -197,4 4,7 -207,2 -208,8 1,5

Gymnasiesärskola -14,0 -14,9 0,8 -14,9 -15,0 0,1

Grundläggande vuxenutbildning -5,7 -5,4 -0,4 -5,6 -5,6 0,1

Särvux -1,1 -1,2 0,2 -1,1 -1,2 0,1

SFI (Svenska för invandrare) -2,7 -3,6 0,9 -2,3 -3,5 1,3

Uppdragsutbildning -1,0 -1,0 0

Bostadsverksamhet -0,3 0,0 -0,3

RESULTAT 15,0 0,0 15,0 14,9 0,0 14,9
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matiskt kvalitetsarbete. En processgrupp med representanter 
från varje skolenhet har satts samman.

Nyckeltal 2016 2015
Investeringar, tkr 1 092 2 172

Undervisningkostnad/elev, tkr 43,0 39,3

Grundskoleelever/lärare 11,9 12,5

Elever i förskoleklass 621 608

Elever i grundskola 4 770 4 705

Alla elever hos andra huvudmän 1 175 1 075

Elever i särskola 43 38

Barn i fritidshem 2 301 2 276

Barn i fritidshem, andra huvudmän 360 345

Årsarbetare 754 725

Jämfört med 2015 ökade antalet elever i Falu grundskola/
förskoleklass med 78 till 5 391 (5 313), vilket är 142 fler än bud-
geterat. Elever hos andra huvudmän ökade 2016 med 100, vilket 
är 95 färre än budgeterat.

Lärartätheten har förbättrats med 0,6 procentenheter och 
antalet årsarbetare har ökat med 29.

Faluns kommunala skolor har ett relativt bra resultat vad 
gäller elevers syn på om skolarbetet ger dem lust att lära mer, 
i synnerhet i årskurs 8. I jämförelser hamnar Falun i mitten 
av alla kommuner för årskurs 5 (76 procent positiva svar på 
enkätfrågan) och i toppskiktet av alla kommuner för årskurs 
8 (66 procent positiva). Trots ett relativt bra resultat, så är 
bedömningen att det är en för liten andel elever som anger att 
undervisningen är så intressant att de får ökad lust att lära mer. 

Detta är ett område som prioriteras och utvecklingsinsatser 
sätts in på central nivå (bland annat genom digitaliseringspro-
jektet och Science and Challenge). 

Målen för andel elever som uppnått lägsta kunskapskraven i 
årskurs 3, 6 och 9 har nåtts. Det är positivt att målen uppnåtts, 
men det är inte ett tillräckligt bra resultat. Grundskolan behöver 
arbeta med uppföljning och utveckling av undervisningen och 
fortsätta att sätta fokus på de processer som enligt forskning är 
framgångsfaktorer för att eleverna minst ska nå lägsta kunskaps-
kraven. 

Meritvärdet för årskurs 9 har ökat sedan föregående år. Detta 
kan kopplas till att fler elever når de högre betygsstegen. En 
jämförelse på skolformsnivå visar att det generellt sett är i 
de praktiskt-estetiska ämnena som de högre betygen i större 
omfattning återfinns. Diskussioner om slutsatser och lärdomar 
av det sker på central- och skolenhetsnivå.

Målet att andelen elever med behörighet till gymnasie skolans 
program ska öka är uppnått, men ökningen är knapp sett till 
samtliga elever i kommunal skola. Trots att målet är uppnått, 
är det oroande hur stor andel elever som inte har möjlighet att 
fortsätta sin utbildning på ett gymnasieprogram. Av årets elever 
i nionde klass saknade över 15 procent behörighet till ett natio-
nellt gymnasieprogram. Positivt är dock att de senaste årens 
trend med sjunkande gymnasie behörighet ser ut att ha stannat 
upp och att resultatet till och med visar en svag förbättring 
jämfört med föregående år. 

Antalet barn i fritidshem ökade med 25 till 2 301 (2 276). 
Det är 22 barn fler än budgeterat.
Barn på fritidshem hos andra huvudmän ökade med 15, vilket 
är 15 fler än budget.
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Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse

Öppen fritidsverksamhet -0,9 -0,8 -0,1

Fritidshem exkl. lokaler -58,7 -60,7 2,0

Förskoleklass exkl. lokaler -23,1 -24,8 1,6

Grundskola -519,3 -520,3 1,0

Grundsärskola -13,9 -13,8 -0,1

RESULTAT -615,9 -620,4 4,5

Verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem är 
ofta väl integrerade. Sammantaget visar dessa verksamheter en 
positiv avvikelse mot budget med 5 mnkr. Färre barn i fristående 
grundskolor och ökade föräldraavgifter för fritidshem är de främ-
sta orsakerna till överskottet. I resultatet ingår kostnader för fler 
elever i grundskolan. Ökade kostnader för skolmåltider påverkar 
resultatet negativt. 

Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola
Under året har förstelärare, programmens interna APL-utvecklare 
och branschföreträdare utvecklat handlingsplanen för APL (arbets-
platsförlagt lärande) med bland annat en ny handledarutbildning. 

Antalet elever som söker yrkesprogram har minskat, både 
nationellt och lokalt i Falun. Som ett led i att inspirera unga 
elever att sikta på en framtid inom den växande restaurang-
branschen bildades Falu Restaurangakademi som är ett sam-
arbete mellan Kristinegymnasiet, offentlig sektor och lokala 
näringslivet. Falu Restaurangakademi har genomfört en matlag-
ningstävling för samtliga årskurs 9 elever under året. Satsningen 
har mottagits väl och intresset för utbildningen ser ut att öka.

IM Språkintroduktion har under året tagit emot ett stort 
antal nyanlända, främst ensamkommande pojkar, direkt till 

studier utan längre väntan. IM bedriver med stöd av Skolverket 
ett projekt med Ung Företagsamhet för nyanlända elever som 
har ett visst yrkeskunnande.

Nyckeltal 2016 2015
Investeringar, tkr 1 833 803

Undervisningskostnad/elev, tkr 48,3 44,0

Gymnasieelever/lärare 11,9 11,5

Elever i Falu gymnasium 1 598 1 474

– varav från andra kommuner 480 509

Elever i andra kommuner 154 177

Elever i fristående gymnasieskolor 744 820

Elever i skolf. gymnasiesärskolor 24 27

Årsarbetare 206 200

Jämfört med 2015 ökade antalet elever i Falu gymnasium med 
124 till 1 598 (1 474). Av dessa kommer 480 (509) från andra 
kommuner. Elever från Falun hos andra huvudmän minskade 
till 898 (997). Antal särskoleelever hos kommunala och andra 
huvudmän minskade med fem.

I den egna gymnasieverksamheten ökade antalet elever med 
107 jämfört med vad som budgeterats. Antal årsarbetare har 
ökat med sex.

Inget av målen för god ekonomisk hushållning som hör till 
gymnasieskolan uppfylls utan värdena har sjunkit i förhållande 
till föregående år. Falu kommun ligger ändå bra till vid en jäm-
förelse med andra kommuner. Betygspoängen var 2016 i Falun 
14,3 och i liknande kommuner 13,7. Elever som uppnått examen 
efter fyra år var 2016 i Falun 75,3 procent och i liknande kom-
muner 68,1 procent. Andelen elever som når högskolebehörighet 
2016 var i Falun 52,1 procent och i liknande kommuner 44,8 
procent.

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse

Gymnasieskolan -192,7 -197,4 4,7

Gymnasiesärskola -14,0 -14,9 0,8

RESULTAT -206,7 -212,3 5,5

Gymnasieskolans verksamheter visar ett positivt resultat på  
5 mnkr. 

Den kommunala gymnasieverksamheten inklusive fördelade 
gemensamma kostnader ger en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. 
Kostnad för elevpeng på grund av fler elever internt, färre till 
andra huvudmän samt tidigare reserverade medel för överklagan-
de ger ett överskott på 1 mnkr. Fler elever och högre à-priser 
från andra kommuner ger ökade intäkter som påverkar resulta-
tet positivt med 3 mnkr. Gymnasieskolan redovisar således ett 
positivt resultat på 5 mnkr.

Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat på 1 mnkr 
främst beroende på interkommunal ersättning från andra kom-
muner.

Vuxenundervisning
Vuxenundervisningen som bedrivs i kommunal regi inom Kom-
vux (som organisatoriskt tillhör gymnasieskolan) omfattas av 
grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) 
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Mål för god ekonomisk hushållning Mått Resultat

<4,5 procent. Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie 
arbetstid.

5,7 procent (5,9). Målet uppfylls inte.  Sjukfrån-
varon har minskat från föregående år för första 
gången på sex år. Förskolan har den högsta 
sjukfrånvaron 7,4 procent och även den högsta 
korttidsfrånvaron. Gymnasiets totala sjukfrån-
varo är 4,5 procent och har förbättrats sedan 
föregående år (5,3).

<5 procent. Timanställdas tid i relation till totaltid. Ej mätbart på grund av byte av lönesystem.

Förskolans arbete sker i enlighet med målen i 
läroplanen.

En bedömning av verksamhetens måluppfyllelse 
utifrån både förskollärarens ansvar och det 
ansvar som vilar på var och en i arbetslaget 
görs i slutet av maj månad varje år.1

2,36 p (2,19 p). Målet uppfylls.
Förskolans resultat och måluppfyllelse enligt 
läroplanens målområde har ökat jämfört med 
föregående år, genomsnittligt resultat från 
samtliga förskolors självskattningsenkät (maxi-
malt värde 3,0).

Andelen elever som anger att skolarbetet ger 
dem lust att lära mer ska öka.

Andel elever i åk 5 och 8, som anger att skol-
arbetet ger dem lust att lära mer.2

Åk 5: 76 procent (78). Målet uppfylls inte.
Åk 8: 66 procent (56). Målet uppfylls. 
Ökningen från förra året är stor i årskurs 8 och 
indikerar att det arbete som genomförs för att 
göra lärandet ännu mer intressant ger resultat.

Andelen elever som minst når de lägsta kun-
skapskraven i alla ämnen i åk 3, 6 och 9 ska öka.

Andel elever som minst når de lägsta kunskaps-
kraven i alla ämnen i åk 3, 6 och 9.3

Åk 3: 84 procent (79). Målet uppfylls.
Åk 6: 83 procent (82) Målet uppfylls.
Åk 9: 79,4 procent (76,2) Målet uppfylls. 
Det är glädjande att notera en ökning i alla tre 
årskurser.

Genomsnittligt meritvärde ska förbättras jämfört 
med föregående år.

Elevers meritvärde i åk 9 (meritvärde = 
summan av de 17 bästa betygen i elevens 
slutbetyg).4

221,1 (214,3) Målet uppfylls. Det genomsnitt-
liga meritvärdet placerar Faluns kommunala 
skolor på plats 59 av 290 kommuner.

Andelen elever med behörighet till gymnasiesko-
lans program ska öka jämfört med föregående år.

Elevers behörighet till gymnasieskolans pro-
gram (elever i åk 9).4

84,7 procent (84,5) Målet uppfylls. Behörig-
heten till gymnasieskolan har kontinuerligt 
minskat flera år i rad, och årets resultat kan 
vara ett trendbrott.

Den genomsnittliga betygspoängen ska förbätt-
ras jämfört med föregående år.

Elevers betygspoäng efter slutförd gymnasie-
utbildning.5

14,3 (14,6) Målet uppfylls inte. Minskningen 
syns både på yrkesprogram och studieförbere-
dande program.

Andelen ungdomar som arbetar eller studerar 
två år efter slutförd gymnasieutbildning ska öka 
jämfört med föregående år.

Ungdomar som arbetar eller studerar två år 
efter slutförd gymnasieutbildning.6

68,8 (63,0) Målet uppfylls. Årets resultat var 
högre än förra årets, och gäller elever som tog 
examen 2014.

Andelen som uppnått examen efter fyra år ska 
öka jämfört med föregående år.

Elever i gymnasieskolan som uppnått examen 
efter fyra år.7

75,3 procent (75,8) Målet uppfylls inte. Andel 
elever med examen på högskoleförberedande 
program är något lägre än föregående år, men 
en kraftig ökning av andelen elever med examen 
syns på yrkesprogrammen.

Andelen elever i gymnasieskolan som når hög-
skolebehörighet ska öka jämfört med föregående 
år.

Elever i gymnasieskolan som når högskolebe-
hörighet.8

52,1 procent (55,2). Målet uppfylls inte. 
Minskningen har framför allt skett hos elever 
på yrkesprogrammen. I yrkesprogrammen är 
behörighet till högskolestudier ett tillval utöver 
ordinarie studieplan.
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och särskola för vuxna. Gymnasieskolorna bedriver dessutom 
viss uppdragsutbildning.
 

Nyckeltal 2016 2015
Årsarbetare 22 20

Totalt har cirka 375 (300) elever deltagit i utbildningarna. 
Vuxenutbildningen är mångkulturell och bedrivs i den så kallade 
Paviljongen mellan Högskolan och Lugnetgymnasiet. Inom verk-
samheten finns studerande från en mängd olika språkgrupper.

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse

Grundläggande vux -5,7 -5,4 -0,3

Särvux -1,1 -1,2 0,1

SFI, Svenska för invandrare -2,7 -3,6 0,9

RESULTAT -9,5 -10,2 0,7

SFI (svenska för invandrare) har haft undervisning för fler elever 
än budgeterat och fått ökad ersättning från Migrationsverket.

Övrig verksamhet
Här ingår barn- och utbildningsnämnden, språktolknämnden, 
Bjursåsbadet, städning av idrottshallar (ramväxling har skett 
2017), kommunens aktivitetsansvar och elevbostäder.

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse

Politisk verksamhet -1,7 -1,3 -0,4

Fritidsverksamhet -1,7 -1,7

Uppdragsutbildning -1,0 -1,0

Bostadsverksamhet -0,3 -0,3

RESULTAT -4,7 -4,0 -0,7

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2016 är +15 mnkr. 
Nettokostnaden uppgår till 1 192 mnkr jämfört med budgeterad 
1 207 mnkr. Avvikelsen i omfattning motsvarar en procent av 
budgeten.

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 5 mnkr. 
Den främsta orsaken är att barnpengssystemet visar ett över-
skott då färre barn valt fristående förskolor och fler kommunal 
verksamhet än vad som antagits i budget. Den kommunala 
verksamheten kompenseras inte fullt ut med till exempel lokal-
kostnader under året.

Grundskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat på  
5 mnkr. Den främsta orsaken är att elevpengssystemet visar ett 
överskott då färre elever valt fristående skolor och fler kom-
munal verksamhet än vad som antagits i budget. Den kommu-
nala verksamheten kompenseras inte fullt ut med till expempel 
lokalkostnader under året.

Gymnasieverksamheten inklusive vuxenutbildning redovi-
sar ett överskott på 6 mnkr. Till årets resultat har en tidigare 
reservering på 2 mnkr för överklagande till Förvaltningsrätten 
tillgodoräknats då Förvaltningsrätten har avslagit överklagan-
det. Även interkommunal ersättning från andra kommuner 
bidrar till överskottet.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive språktolknämnden 
samt elevboende ger ett underskott på 1 mnkr.

Investeringar
Investeringar i inventarier uppgår till 3 mnkr, vilket är 4 mnkr 
mindre än budgeterat. Investeringarna avser huvudsak ligen 
förnyelse av möbler, slöjd- och teknikmaskiner. Investeringarna 
har gått till grund- och gymnasieskolorna.

Medarbetare
Åldersstruktur 2016-12-31

–29 30–39 40–49 50–59 60–

174 329 464 502 267

Personalnyckeltal 2016 2015
Antal anställda1 1736 1649

Arbetade timmar2 3) 2 331 343

varav timmar utförda av timanställd  
personal (procent)

3) 8,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie  
arbetstid

5,74 5,94

 1) Månadsavlönade enligt AB.
 2) Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid.
 3) På grund av byte av lönesystem kan för tillfället inte arbetade timmar  
  för 2016 tas fram.
 4) Sjukfrånvaro januari-november.

Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid till och med november 
2016 var 5,7 procent och har nu minskat från föregående år, 
för första gången på sex år (3,3 procent november 2010). 
Förskolan har den högsta sjukfrånvaron av skolformerna (7,4) 
och även den högsta korttidsfrånvaron (3,5). Gymnasiets 
totala sjukfrånvaro är 4,5 procent och har förbättrats sedan 
föregående år (5,3).

Antalet årsarbetare, vilka redovisas under respektive skol-
form, ökade med 41 till 1 517. Antalet anställda i december 
2016 var 87 fler än december 2015.

Planerade pensionsavgångar/antal som uppnår 65 år vid 
olika år:

2017 2018 2019 2020 2021

27 32 44 58 51

Sammanlagt är det 212 medarbetare som uppnår 65 år eller mer 
under de närmsta fem åren.

I rehabiliteringsarbetet är det viktigt att chefer agerar 
tidigt i frågor som rör ohälsa. Som en hjälp i rehabiliterings-
arbetet har en ny ”Rehabiliteringsvägledning” för chefer 
utarbetats. Att arbeta aktivt med att främja en god arbets-
miljö, bland annat genom systematiken i arbetsmiljöarbetet 
och ett hälsofrämjande ledarskap ger goda förutsättningar att 
förebygga ohälsa. Ett nära samarbete mellan chef, skydds-
ombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågor är av största 
vikt i det förebyggande hälsoarbetet. I de fall det inte finns 
möjlighet att återgå i ordinarie arbete efter rehabiliterings-
åtgärder görs en omplaceringsutredning för att undersöka om 
det finns vakanta tjänster i hela Falu kommun som svarar mot 
medarbetarens kompetens och förmåga att utföra arbetsupp-
gifterna. Vid behov köps rehabiliteringstjänster som ett stöd 
i utredningsarbetet och exempelvis karriär vägledning för den 
enskilde. Om det inte finns några omplaceringsmöjligheter 
avslutas anställningen för den anställde utifrån arbetsrättsliga 
regler eller enskild överenskommelse.
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Enheterna inom förvaltningen har i uppdrag att utarbeta 
handlingsplaner för friskvårdsarbetet utifrån förvaltningens 
handlingsplan. Friskvårdsaktiviteterna utgår från en analys 
av arbetsmiljöförhållandena på resp. arbetsplats och har som 
främsta syfte att förebygga ohälsa men också främja ett gott 
arbetsklimat.

Kompetensutveckling för personal sker kontinuerligt i 
samband med samtliga projekt i förvaltningen. Nedan några 
exempel:
• Fortbildningsinsatser har skett för all personal inom för skolan 

i form av föreläsningar. Utbildning inom HLR (hjärt- och 
lungräddning) har genomförts. Kompetensutbildning till barn-
skötare för outbildad fast anställd personal inom förskolan 
pågår 2016/2017.

• Statliga satsningar inom Läslyftet fortsätter vilket medför 
kompetensutvecklingsinsatser för lärare.

• Inom gymnasieskolan påbörjade samtlig personal en utbild-
ning inom digitalisering, se utveckling/framtid nedan.

• Statlig rektorsutbildning fortgår för samtliga skolformer.

Utveckling/framtid
Fortsättning och intensifiering av digitaliseringsprojektet. 
Projektet omfattar utökning av teknisk utrustning, pedagogisk 
verksamhetsutveckling inom skolorna med stöd och hjälp av 
IT samt förbättrade förutsättningar för att använda digitala 
verktyg i lärandets tjänst. 

Fortsatt utveckling av system för uppföljning av verksam-
hetens resultat.

Installation av nya ventilationssystem påbörjas i de kom-
munala skolorna under 2017.
Förskola: I verksamhetsplanen ingår en satsning för att öka 
personaltätheten.

Förskolan arbetar bland annat med att fördjupa kunskapen 
i befintliga kvalitetssystem för att kunna följa ökad måluppfyl-
lelse och nå ökad kvalitet i verksamheten med tydligt lärande 
i fokus. Arbete sker även med att öka likvärdigheten i mål-
uppfyllelse mellan förskolor. Kompetensutveckling för att höja 
personalens lägsta utbildningsnivå samt utbildningar inom 
digitalisering fortsätter.

En volymökning inom förskolan förväntas med cirka 60 barn 
till år 2019.
Grundskola: I verksamhetsplanen ingår en satsning på att 
anställa fler kuratorer till grundskolans yngre åldersgrupper.  
Tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska generera 
förbättrad hälsa, minskad frånvaro och högre måluppfyllelse hos 
eleverna. Det sker även en riktad satsning inom högstadiet som 

på sikt ska minska inflödet på Introduktionsprogrammet, IM (IM 
språk undantaget), där elever som inte uppnått behörighet till 
nationella program på gymnasieskolan börjar.

Projektering av nybyggnation av Södra skolan samt översyn 
av upptagningsområdena för hela södra Falun.

Med stor sannolikhet en kraftig elevtillströmning till CF, 
Centrum för flerspråkighet, och grundskolan i allmänhet, då 
de nyanlända det kommande året blir kommunplacerade efter 
migrationsbeslut.

En vidare satsning på att arbeta strategiskt med rekrytering 
på ett klokt och medvetet sätt då det idag är en stor utmaning  
att rekrytera behörig personal. Partnerskolesamverkan och 
samarbete med Högskolan Dalarna fortlöper och är en viktig del 
både i rekryteringssyfte och för kompetensutveckling.

Grundskolan fortsätter arbetet mot ökad gymnasiebehörighet 
i årskurs 9 samt ökad måluppfyllelse så att fler elever når lägsta 
kunskapskrav samt att meritvärdet höjs, det vill säga att fler 
elever når längre i sin kunskapsutveckling. Detta sker genom att 
arbeta med att öka elevers motivation och lust för lärande och 
skolarbete samt med ökad likvärdighet mellan elever, klasser 
och skolor.

Fortsättning av arbetet att på samtliga nivåer arbeta med 
ett systematiskt kvalitetsarbete kollegialt, för att öka den 
gemensamma analyskompetensen, samt strategier att tydligt 
koppla till genomförandefasen av aktiviteter. 

Ett fortsatt fokus på det gemensamma arbetet, där alla 
yrkeskategorier samarbetar för att alla elever ska kunna nå sitt 
bästa jag.

Arbetet med att utveckla fritidshemmets verksamhet fortsät-
ter, genom att tydliggöra kopplingen mellan läroplanen och verk-
samheten samt utveckling av det systematiska kvalitets arbetet. 

En volymökning inom grundskolan förväntas med cirka 250 
elever till år 2019.
Gymnasieskola: All personal inom gymnasieskolan har påbörjat 
en grundutbildning inom digitalisering och då främst med fokus 
på Googles program som förväntas vara ett stöd för utbildningen. 
Satsningen är en pedagogisk verksamhetsutveckling med stöd 
och hjälp av IT som kommer att pågå fram till 2019.

Förvaltningen kommer att påbörja en översyn av de utbild-
ningar (Fordons- och transportprogrammet, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet och Gymnasiesärskolan) som fortfarande 
finns kvar vid den nu nedlagda före detta gymnasieskolan 
Haraldsbo.

Under 2017 övergår vuxenutbildningen inom SFI, Grundskola 
och Särvux till AIK (arbetsmarknad integration och kompetens). 

Elevkullarna i gymnasieåldern ökar något de närmsta åren.
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Kultur- och fritidsnämnden

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 184,0 184,0 0,0 178,5 178,5 0,0

Nämnd -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -0,9 -0,1

Stöd till studieorganisationer -1,7 -1,8 0,1 -1,7 -1,8 0,1

Allmän kulturverksamhet -8,2 -7,9 -0,3 -8,2 -7,5 -0,7

Biblioteksverksamhet -25,2 -24,6 -0,6 -24,4 -23,9 -0,5

Kulturskoleverksamhet -20,1 -20,3 0,2 -20,1 -20,1 0,0

Fritidsgårdsverksamhet -15,1 -16,1 1,0 -16,1 -16,5 0,4

Arbetsområden och lokaler -3,0 -3,0 0,0 -2,5 -3,0 0,5

Allmän fritidsverksamhet -10,0 -8,4 -1,6 -6,9 -8,8 1,9

Idrotts- och fritidsanläggningar -98,9 -94,0 -4,9 -96,5 -89,3 -7,2

Gemensam administration -6,6 -6,9 0,3 -6,7 -6,7 0,0

RESULTAT -5,8 0,0 -5,8 -5,6 0,0 -5,6

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
I mars 2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden i rationali-
seringssyfte att bibliotekslokalerna i fyra kommundelar skulle 
sägas upp. Detta är genomfört och biblioteken i dessa kom-
mundelar har lagts ned. Personalen från de stängda enheterna 
förstärker nu i stället på andra kommundelsbibliotek och den 
nya bokbuss som levererades i slutet av året kommer från och 
med 2017 serva förskolor och landsbygd. Ett nytt biblioteksda-
tasystem har upphandlats och implementering pågår. 

Renoveringen av före detta Folkets hus pågår och det nya 
namnet Kulturhuset tio14 börjar sätta sig. Potentialen i varu-
märket är stor och den nationella efterfrågan ökar. Stora scenens 
ansiktslyftning bidrar också till att kunderna gärna återkommer. 

Till följd av ökat invånarantal och idrottsrörelsens arbete 
ökar också falubornas och Faluns idrottsföreningars behov av 
idrottsanläggningar. Många idrotter har idag svårt att få tider 
som är rimliga att genomföra barn- och ungdomsaktiviteter på. 
Förvaltningen ser också ett ökat intresse av att vistas i kom-
munens världsarvsmiljöer. 

Stort fokus har legat på att genom samarbete med andra hitta 
effektiva sätt att bedriva verksamheten. Gällande sim hallens 
kommande funktionskrav har samverkan skett med social- res-
pektive omvårdnadsförvaltningen samt med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och arbetsmarknads-, integrations- och kom-
petensförvaltningen (AIK) riktat mot barn och ungdomar samt 
nyanlända. För att hitta samarbeten kring idrottsanläggningar 
har samverkan inletts med Borlänge kommun. Tillsammans med 
bl.a. Vika intresseförening undersöks alternativa lösningar kring 
den dagliga driften av Vikabadet. I samarbete med omvårdnads-
förvaltningen har de äldre från Falu kommuns äldreboenden fått 
ta del av ett mycket varierat kulturutbud och tack vare Galleri 
Resecentrum ges falubor och turister större möjlighet att upp-
leva konst i den dagliga närmiljön. Tillsammans med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår också två projekt kring 
konstnärlig gestaltning vid nybyggnation.

Med statliga projektmedel genomförde förvaltningen i sam-
verkan med både interna och externa aktörer ett sommarlovspro-
jekt där barn och unga i åldrarna 6–15 år under hela eller delar 
av sommaren erbjöds ett tiotal gratisaktiviteter. Under höstlovet 
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samverkade också förvaltningens olika verksamheter kring ett 
par dagars lovverksamhet för 10–12-åringar i Lugnets sporthall. 
Falu internationella kör – en integrationssatsning där målet är 
att med sången som verktyg föra samman människor som kanske 
inte skulle ha träffats annars – bildades med stöd från folkhälso-
rådet. I tre av kommunens socioekonomiskt svagare områden har 
kulturskolan startat kostnadsfri drop-in verksamhet med bidrag 
från Kulturrådet. I Kulturhuset tio14 har kommunens ungdoms-
demokratisamordnare tillsammans med ungdomscoacherna 
på börjat arbetet med att vägleda ungdomar i demokratiska 
diskussioner och aktiviteter.

Förvaltningen genomförde tre större och en rad mindre gratis-
evenemang. Nytt för i år var Å-festen som lockade många såväl 
unga som gamla. Förvaltningen levererade också omfattande 
stöd till olika evenemang på Lugnet, i synnerhet till Svenska 
Skidspelen. Detta stöd var till stor del ofinansierat.  

Fritidsgårdsverksamheten i Grycksbo flyttades till Bjursås där 
den nu bedrivs i delar av skolans lokaler. 

Under sommaren drabbades gymmet i Slätta av en brand 
med kraftig rökutveckling. Saneringsarbetet blev omfattande 
och till följd av det hölls verksamheten stängd under åtta 
veckor.

Mål för god ekonomisk hushållning
Med undantag för Lugnets idrottshallar under lågsäsong ligger 
nyttjandegraden av idrottshallar kvar under målnivån. Trots 
insatser för att hyra ut anläggningar på mindre attraktiva tider 
har förvaltningen inte lyckats höja beläggningsgraden.

Antalet registrerade biblioteksbesök är färre än tidigare år, 
vilket kan bero på att nytt stöldlarm installerades i början av 
året och att mätningen nu sker inne i bibliotekslokalen. Till 
skillnad mot tidigare registreras inte längre toalettbesök, besök 
till Galleri Hörnan eller Demokraticentrum.

Ekonomi
För 2016 redovisar nämnden ett underskott på 6 mnkr. Kost-
nader utöver budget på 3 mnkr avseende hyra av Lugnet-
anläggningarna utgör den enskilt största avvikelsen och 
för klaras av en felfördelning i samband med den omorganisation 
som genomfördes 2015. Från och med år 2017 har nämndens 
budget utökats för att inrymma hela hyreskostnaden. 

Till följd av beslut på olika nivåer i kommunorganisationen 
har nämnden gett stöd till evenemang i större omfattning än 
vad som funnits budgeterat. Den största avvikelsen på drygt 2 
mnkr avser stödet till Svenska Skidspelen. Obudgeterade kostna-

der på 1 mnkr har också uppstått i samband med drifttagande 
av den nya ishallen.

1 mnkr av underskottet beror på omställningskostnader inom 
biblioteksverksamheten och Slättaenheten. Under året har åt-
gärder vidtagits för att anpassa dessa verksamheter till beslutat 
ekonomiskt utrymme. 

Främst till följd av vakanta tjänster under året redovisas en 
positiv avvikelse på 1 mnkr avseende fritidsgårdsverksamheten. 

Investeringar
Årets större investeringar utgjordes av ny pistmaskin till Källviks-
backen, ny bokbuss och fasadskyltning på Kulturhuset tio14. 
Nämndens totala investeringsutfall uppgick till 6 mnkr, vilket är 3 
mnkr lägre än budgeterade 8 mnkr. Det lägre utfallet förklaras av 
att en del av investeringarna i möbler och inredning till Kultur-
huset tio14 senarelagts till följd av tids förskjutning i ombyggna-
tionen, av att bokbussen blev avsevärt mycket billigare jämfört 
med den ursprungliga kostnadsberäkningen samt av att nämnden 
inte kunnat använda beslutade investeringsmedel där det saknas 
utrymme i driftramen för att täcka tillkommande kapitalkostnader.

Medarbetare
Minskningen av antalet anställda mellan 2015 och 2016 berodde 
på att socialförvaltningen sa upp avtalet kring den förlängda 
skolbarnomsorgen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning är att vara en 
attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö där medarbetarna 
ges förutsättningar att trivas och göra ett gott arbete. Det stra-
tegiska målet är att ha friska, ansvarskännande och kvalitets-
medvetna medarbetare.

I enlighet med kommunens policy och förvaltningens rikt-
linjer erbjuds friskvård genom olika personalrabatter, friskvårds-
peng och gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Förvaltningens medarbetare kompetensutvecklas löpande 
utifrån verksamheternas behov, till exempel genom den årligen 
återkommande kompetensutvecklingen av alla fritidsledare i 
samverkan med Borlänge och övriga dalakommuner. Delar av 
förvaltningens personal har utbildats kring hot och våld samt 
HBTQ. Kulturskolans personal har tillsammans med personal från 
Botkyrka kommun deltagit i en gemensam fortbildning baserad 
på regeringens utredning ”En inkluderande kulturskola på egen 
grund”. Kulturskolorna i Dalarna har också genomfört en gemen-
sam länsstudiedag där bland annat integration stod i fokus.

Sjukfrånvaron är relativt låg och ligger trots några långtids-
sjukskrivningar (som inte har koppling till arbetet) i nivå med 
kommunens målsättning om högst 4,5 procent. 

Mått för god ekonomisk hushållning Mål Resultat

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar  
(högsäsong sepember–april).

90 procent. 74 procent – målet uppfylls inte.

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar  
(lågsäsong maj-augusti).

40 procent. 50 procent – målet uppfylls.

Nyttjandegrad i övriga idrottshallar. 50 procent. 46 procent – målet uppfylls inte.

Antal besök hos Faluns bibliotek. > 400 000 besökare per år. 347 853 besökare - målet uppfylls inte. 

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie 
arbetstid.

< 4,5 procent.  4,6 procent, målet uppnås inte.

Timanställdas tid i relation till total tid. < 5 procent.  9,3 procent, målet uppnås inte.
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I samband med omställningsarbete gavs en medarbetare möjlig-
het till förtida pension.

Åldersstruktur 2016-12-31

–29 30–39 40–49 50–59 60–

9 28 38 49 38

Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 162 164

Antal timmar ** 233 676 254 663

varav timmar utförda av timanställd  
personal %

9,3 9,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie  
arbetstid

4,6 3,9

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

Utveckling/framtid
Arbete pågår med att anpassa förvaltningens verksamhet utifrån 
politiska uppdrag och tilldelade resurser.

Det ska genomföras ett treårigt pilotprojekt kring fritids-
gårdsverksamheten i Enviken. Det innebär bland annat att det i 
fritidsgårdens lokaler ska bedrivas verksamhet för 10–12-åringar 
(inte den lagstadgade 10–12-årsverksamheten) tre eftermid-
dagar i veckan, där PRO Enviken kommer att ansvara för en. 
Förvaltningens förslag att minska antalet fritidsgårdar till fem 
antogs inte av kommunfullmäktige. Att inom befintlig ram, med 
oförändrad personalstyrka, fortsätta driva åtta fritidsgårdar kom-
mer att medföra ett något minskat öppethållande.

Arbetet med att utveckla bokbussverksamheten på lands-
bygden fortsätter under 2017.

Under augusti 2017 flyttar kulturskolans verksamhet in i de 
2 500 kvadratmeter av Kulturhuset tio14 som byggts om i etapp 1. 

Projektering av etapp 2 pågår och i de lokalerna inkluderas nu 
även kommunens nya Kontaktcenter och en träffpunkt för äldre. 
Tack vare det förväntas tidigare beräknade 3 000 besök per vecka 
öka rejält för dessa 5 000 kvadratmeter. 

Gemensam planering av lokaler och anläggningar för idrott 
och kulturverksamhet med Borlänge kommun kan ge förut-
sättningar för framtida hög kvalitet på anläggningar i Falun-
Borlänge området.

I januari 2017 fattade kultur- och fritidsnämnden ett inrikt-
ningsbeslut kring Falu kommuns framtida simhall på Lugnet. 
Utifrån inriktningsbeslutet utarbetas nu underlag för ytterligare 
politiska beslut under 2017.

Samarbetet med arbetsmarknads-, integrations- och kompe-
tensförvaltningen utvecklas vidare, bland annat genom ett in-
tegrationsprojekt inom Världsarvet med Högbo i Sandviken som 
förebild. Inom kulturarvet ska nyanländas kompetens valideras 
och höjas och det ska genomföras insatser som ger dessa per-
soner en bättre ställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta 
förutsätter dock att frågan kring världsarvsskötselns finansiering 
får en lösning. 

Världsarvsrådet, där Falu kommun utgör en part, har antagit 
en förvaltningsplan för Världsarvet för åren 2014–2019. Förvalt-
ningen arbetar enligt planen vidare med att på olika sätt bidra 
till att höja kunskapen om kulturvärdenas betydelse för miljön 
samt om hur kulturvärdena ska tillvaratas på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Bland annat ska Falu kommuns kulturmiljöprogram 
”Falubygden berättar”, som omfattar cirka 70 områden inom 
kommunen, revideras inom förvaltningsplanens period. 

Om köp av Stångtjärnsstugan genomförs kan förvaltningen 
medverka till driften av Stångtjärnsområdet. I linje med det kan 
till exempel arbetet med att bygga en plattform för funktions-
nedsattas tränings- och rekreationsmöjligheter fortsätta enligt 
den utredning som sedan tidigare finns redovisad. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Organisation
Tre nämnder och styrelser ansvarar för miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningens verksamhet. Myndighetsnämnden för bygg- 
och miljöfrågor har en egen budget och lämnar in en egen 
verksamhetsberättelse. I denna verksamhetsberättelse redovisas 
både kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens ansvarsområden. Budgeten ligger i sin helhet under 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Verksamhet – väsentliga händelser 
 under perioden
Under 2016 har ett förslag till Fördjupad översiktsplan för Falu 
tätort och området runt Varpan tagits fram. I det arbetet har 
också förslag till Parkeringsstrategi, Trafiknätsplan och Eko-
systemtjänster tagits fram. Förslaget kommer att skickas ut på 
samråd under 2017. 

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 135,2 135,2 0,0 132,5 132,5 0,0

100 Politisk verksamhet -1,3           -0,9 -0,4 -1,4 -0,9 -0,5

215 Detaljplanering -.3,0            -4,1 1,1 -2,1 -3,9 1,8

215 Handikappverksamhet -1,9 -1,6 -0,3 -1,3 -1,5 0,2

215 Fysisk planering -5,0 -3,0 -2,0 -2,3 -2,9 0,6

215 Mark- och exploatering          -2,1 -6,5 4,4 -3,9 -6,0 2,1

215 Mät- och kartverksamhet -7,0 -6,0 -1,0 -3,9 -5,4 1,5

215 Näringslivsfrämjande åtgärder -5,5 -3,9 -1,6 -5,3 -4,2 -1,1

249 Gator och trafik -70,8 -81,3 10,5 -70,0 -81,3 11,3

250 Park och rekreation -19,7 -18,6 -1,4 -17,2 -18,7 1,5

263 Hållbar utveckling -7,7 -9,3 1,6 -6,3 -7,7 1,4

RESULTAT 10,6 0,0 10,6 18,8 0,0 18,8
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Mått för god ekonomisk hushållning Mål Resultat 

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie 
arbetstid.

< 4,5 procent. Målet uppfyllt, 4,4 procent.

Timanställdas tid i relation till total arbetstid. < 5 procent. Målet uppfyllt, 0 procent.

Mark- och planberedskap enligt ÖP Falun 
Borlänge.

Möjlighet till byggrätter för 250 bostäder 
per år.

Målet uppfyllt.

Antal producerade bostäder per år. 200 nya bostäder per år. Målet uppfyllt.

Antal dödsfall och svårt skadade på det kom-
munala vägnätet.

Noll dödsfall. Noll dödsfall, två allvarligt skadade. Målet 
delvis uppfyllt.

Ranking i Svenskt Näringslivs attitydsundersök-
ning.

Förbättra placeringen från nuvarande ranking-
plats 191.

Målet uppfylls inte, plats 212.

Projektplan för motsvarande arbete på landsbygden, Fördjupad 
översiktsplan för delar av landsbygden, är beslutad och arbetet 
påbörjas 2017. Parallellt med detta arbete håller ett landsbygds-
program på att tas fram. Detta jobb ligger lite före översikts-
planearbetet och ett stort antal välbesökta dialog möten har 
genomförts i kommundelarna. 

Under året har 19 detaljplaner vunnit laga kraft, varav nio 
för bostadsändamål. Dessa bostadsplaner har gett 515 nya 
byggrätter för lägenheter eller småhus. Samtidigt har elva 
planbesked/planuppdrag beslutats och tre av dem syftar till 
bostadsbebyggelse.

Det är stor brist på bostäder i Falun. Förvaltningens framåt-
syftande arbete, att locka fler exploatörer till Falun, har fortsatt 
även detta år med deltagande i Almedalen och Stockholm Busi-
ness Arena. Aktiviteterna har gett resultat, ett mycket större 
intresse finns för Falun och MEX-lotsen (mark- och exploatering) 
har haft många inbokade möten där förutsättningarna för byg-
gande på ett visst område gås igenom med exploatören. 

Det är stor efterfrågan på villatomter och Herrhagsskogen etapp 
1 och Lilla Källviken etapp 2 har byggts ut och tomter släppts.

Resecentrumprojektet har färdigställts förutom några mindre 
åtgärder som beläggningsarbete för p-platser vid Magasinet och 
montering av ett skärmtak vid Knutpunkten. Detta färdigställs 
under 2017 då projektet kommer att slutredovisas. 

Skateparken etapp 2 färdigställdes och förberedelser pågår 
för etapp 3.

Projektering av Å-rummet, etapp 1 och 2, har gjorts för byg-
gande under 2017. Upphandling av projektet pågår.  

Kommunen behöver mer mark för bostäder och verksamhets-
områden och förhandlingar har inletts med målet att säkerställa 
kommande exploateringsbehov för Falun på 10–20 års sikt. 

Bildandet av Isalanäset naturreservat är färdigt för beslut i 
fullmäktige och invigning kommer att ske under 2017. 

Vecka 39 – en vecka med aktiviteter för att få Faluborna 
att konsumera hållbart har genomförts liksom arrangemanget 
Återbruksfesten.

Företagarveckan genomfördes i ett samarbete med 20 
partners. Temat var Kompetensförsörjning, en av näringslivets 
hetaste tillväxtfrågor, och det blev besöksrekord.  

Företagsbesök, företagsfrukostar och e-brev kompletteras 
nu också med Falupodden där ett företagarporträtt presenteras 
varannan gång. 

Roligaste sommarjobbet genomfördes under sommaren med 
40 deltagare och ett Innovationscamp genomfördes. 

Falu kommun kom på plats 212 i Svensk Näringslivs ranking. 
Det är fem platser bättre på rankinglistan än föregående år. Till-

sammans med Svenskt Näringsliv bjöd vi in till ett dialogmöte 
om företagsklimatet i Falun.

Fyra driftavtal tecknades med tre olika driftentreprenörer för 
gator och parker i tätorten samt parkområden i Danholn, Vika 
och Sundborn. Täta kontroller och uppföljningar har gjorts för att 
komma tillrätta med de inkörningsproblem som har förekommit. 

Avtal har tecknats med en entreprenör gällande beläggnings-
arbeten. Beläggningar enligt beläggningsprogrammet kunde 
utföras under året. 

Ett nytt kollektivtrafikavtal för hela länet trädde i kraft under 
året vilket för Faluns del innebar omläggning av vissa busslinjer 
och också nya hållplatser som byggdes. 
Ramavtal har tecknats med Skogssällskapet för skötsel av 
tätortsnära skog i enlighet med kommunens skogsvårdsplan. 
Alla planerade insatser kunde inte genomföras då det saknades 
infrastruktur för utforsling av virke. 

Arbete har startat för att kunna presentera skogliga planer 
på webben och en rutin för information till närboende i ett 
område som berörs av skogliga åtgärder har utvecklats. 

Planteringar och gångar i Läroverksparken och Ölandsparken har 
renoverats. Ett antal bollplaner/islekbanor har fått nytt slitlager. 
Belysningen är renoverad på ett antal islekbanor och pulkabackar 
och 21 islekbanor är uppspolade och sköts inom koncernen.

Lekplatserna har statusbedömts av en besiktningsman och 
en åtgärdsplan har upprättats. Åtta lekplatser har renoverats 
helt eller delvis, tre lekplatser har avvecklats och för ytterligare 
tre har avvecklingen börjat. 

Falu kommuns kontaktcenter öppnade och förvaltningen var 
den första, och enda, förvaltningen vars kontakter med Falu-
borna sker via denna nya funktion. 

 Ansökan om att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet 
lämnades in till regeringen. 

Ekonomi
Nämnden lämnar ett överskott om 11 mnkr. Några punkter som 
kraftigt avviker mot budget är följande:  

Gator och trafik visar ett positivt resultat med 11 mnkr på 
grund av lägre vinterunderhåll med mild vinter, ej utförda arbe-
ten med dagvatten och utbyten av trummor, försenad överläm-
ning av vägföreningar i Vika, Grycksbo och Svärdsjö. 

Park och rekreation erhöll ett negativt resultat på grund av att 
stort eftersatt underhåll av parkerna genererade extra engångsin-
satser i samband med att ny entreprenör tog över driften.

Hållbar utveckling/detaljplanering genererade ett positivt re-
sultat främst på grund av vakanser och svårigheter att rekrytera 
vissa personalgrupper.
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Mark- och exploatering gjorde ett positivt resultat på 4 mnkr på 
grund av högre försäljning av tomtmark mot budgeterat.

Ökat fokus på parker och beläggningar ger falubon en bättre 
standard på offentliga ytor. Självklart är personalbrist och rekry-
teringsproblem något som även påverkar falubon, då politiskt 
utlovade och beslutade uppdrag inte genomförs enligt plan. 

Investeringar
Investeringar gjordes för totalt 45 mkr mot budgeterat 56 mkr. 
Resecentrumprojektet fortsatte i en avslutande etapp, detta år 
bland annat med parkeringar vid Magasinet, Åsgatstrappan och 
digitala informationspelare. Skateparken etapp 2 invigdes under 
året. Herrhagsvägen, villaområde etapp 1, byggdes ut och en 
gång- och cykelväg vid Hosjöskolan byggdes. 

Medarbetare
Stort fokus har även under 2016 legat på rekryteringar och 
medarbetarfrågor. Vissa yrkeskategorier är mycket svårrekryterade 
vilket också inneburit att förvaltningen haft vakanser som i 
sin tur påverkar både volymer och kostnader för åtgärder som 
planerats. 

Ledarskapet för bygg- och miljöavdelningen kommer att 
delas och rekrytering av en miljöchef pågår. 

Sjukskrivningstalet har legat på en stabil nivå och ligger 
under målvärdet för hela Falu kommun.

Friskvårdsinspiratörer och friskvårdsplan finns.

Åldersstruktur 2016-12-31

–29 30–39 40–49 50–59 60–

12 23 36 19 18

Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 108 110

Antal timmar ** 148 167 154 135

varav timmar utförda av timanställd 
 personal, %

0 1,2

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie  
arbetstid

4,4 5,4

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

Utveckling/framtid
Drift och underhåll av gator, vägar, parker samt beläggnings-
arbeten är de i särklass tyngsta uppdragen sett till förvaltning-
ens budget. Det är också sådan verksamhet som berör falubon i 
vardagen och brister uppmärksammas gärna av media. Driftavtal 
tecknades under 2016 och kommer följas upp löpande för att ge 
bättre information om uppdragets omfattning kontra budget. 

Ansvar för dagvatten inom kommunkoncernen måste klar-
läggas och beslutas. 

Fortsatt fokus på bostadsbyggande krävs för att möta den 
bostadsbrist som finns. 

Om regeringen beslutar att Falu kommun får inrätta en kom-
munal lantmäterimyndighet ska en sådan enhet organiseras och 
bemannas. Ett stort arbete i förvaltningen men som kommer att 
ge betydligt bättre service till falubon. 

Kommundirektören har initierat ett arbete kring begreppet 
Smart Cities. Digitaliseringen kommer definitivt att påverka och 
förändra medborgarens förväntningar på kommunen och arbets-
sättet inom kommunen. Hur kan vi på bästa sätt ta till oss de 
möjligheter som ges och utveckla vår verksamhet? 
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Myndighetsnämnden  
för bygg- och miljöfrågor

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 10,2 10,2 0,0 9,7 9,7 0,0

Politisk verksamhet -1,2 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 0,0

Bygglov – tillsyn -2,0 -1,0 -1,0 -2,5 -3,6 1,1

Myndighetsutövning -3,3 -5,8 2,5 -4,5 -5,4 0,9

Utredning/utv, info-rådg-miljö -2,5 -2,8 0,3 -0,8 -0,0 -0,8

RESULTAT 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
Antal ärenden (både bygglov och små enskilda avlopp) ligger 
fortfarande på en hög nivå sen 2015.

Flera stora byggprojekt, exempelvis förarbeten för byggna-
tion av flerbostadshus och verksamheter i kvarteren Västra Falun 
och Teatern, belastar både bygglov- och miljösidan ganska 
markant framför allt tidsmässigt.

Byggsidan har jobbat systematiskt med befintliga och nya 
tillsynsärenden.

Förberedelserna för miljö och livsmedels nya verksamhet-
system (Ecos2) har pågått även om nytt driftsdatum har flyttats 
från januari 2017 till april 2017.

Nämnden har lagt ner många arbetstimmar med att få fram 
rätt underlag inför införandet av kommunens kontaktcenter. 

Kontaktcenter har införts och en mycket stor del av det som 
kommer in i kontaktcenter berör nämndens ansvarsområden.

Nämnden har aktivt deltagit i ansökan om kommunalt lant-
mäteri hos regeringen.

Ekonomi
Nämnden gör ett överskott om 1 mnkr vilket beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat, cirka 0,6 mnkr. Nämnden hade 

även budgeterat för något högre kostnader för de administrativa 
tjänsterna som man köper av miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, 0,3 mnkr. Ytterligare en förklaring till överskottet 
är något högre intäkter för tillsyn- och kontrolluppgifter mot 
budgeterat, 0,1 mnkr. 

Medarbetare
Nämnden har endast en person anställd, bygg- och miljöchefen. 
Övrig personal är anställd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden. 

Utveckling/framtid
Ledarskapet för avdelningen kommer att delas och rekrytering 
av en miljöchef pågår. Det ger möjlighet att fokusera mer på 
både bygg- och miljöfrågor. 

Under 2017 tas Ecos2 i drift vilket kommer att underlätta för 
både kund och medarbetare. 

Rutinerna vid ärenden som startar i kontaktcenter kommer 
att utvecklas och förhoppningsvis kan fler frågor få ett svar 
redan i kontaktcentret. 

Bygglovsdelen kommer att påbörja ett projekt i samarbete 
med Borlänge med syfte att kunna hantera ett bygglov helt 
 papperslöst (från start till mål) senast 2019.

Mått för god ekonomisk hushållning Mål Resultat

Nöjdhetsgrad hos kunder som nyttjat nämndens 
tjänster.

Förbättra rankingplats i SKL:s nöjd-kunden-
kät.

Resultatet från enkäten har ej erhållits.

Handläggningstid för bygglov (villa). Sju veckor (i genomsnitt). Målet uppfyllt.

Andelen överklagade ärenden med formella fel. < 0,5 procent. 0,5 procent, målet uppfyllt.

Hela tillsyn/kontrollområdets kostnadstäckning. > 50 procent. 54 procent, målet uppfyllt.

Kostnadstäckning för regelbunden tillsynsverk-
samhet (årsavgift).

> 80 procent. 83 procent, målet uppfyllt.

Antal utförda tillsynstimmar i relation till 
behovet.

> 90 procent. Går ej att beräkna på grund av att nya 
 behovsutredningen ej var antagen.
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Omvårdnadsnämnden
Verksamheten – viktiga händelser  
under perioden
Den revision som omvårdnadsförvaltningen initierade och den 
handlingsplanen som togs fram utifrån den, har till största de-
len genomförts och aktiviteterna har medfört en minskad kost-
nad inom förvaltningen, då antalet hemtjänsttimmar totalt har 
minskat mot föregående år. Minskningen är totalt cirka 18 000 
timmar (cirka 3,5 procent). Det är värt att notera att omvård-
nadsförvaltningens utförare minskade med cirka 28 000 timmar 
(7 procent medan de privata ökade med cirka 10 000 timmar). 

Kostnaden för utskrivningsklara har varit hög under året och 
underskottet mot budget blev 3 mnkr. 

Minskning av 14 platser på korttidsboendet Lunden som om-
vårdnadsnämnden beslutade, fick inte den beräknade kostnads-
minskningen som var planerad. Arbetet går vidare med att 
anpassa kostnaderna till det nya läget.

Träffpunkterna och anhörigavlösarna har ökat antalet besök 
jämfört med 2015. Dagverksamheterna hade inte möjlighet att 
ta emot alla kunder med beslut om dagverksamhet. Flytten av 
dagverksamheten från Smedjan till nya lokaler i Slussen ökade 
antalet platser med ytterligare tio stycken.

Löneöversynen 2016 innebar betydligt högre utfall än budge-
terat. Omvårdnadsnämnden fick fördyrade kostnader på grund av 

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 669,8 668,8 1,0 652,2 652,1 0,1

Hemtjänst -250,1 -252,2 2,1 -249,7 -245,0 -4,7

Hemsjukvården -32,9 -32,9 0 -33,2 -33,6 0,4

Trygghetscentralen (larm) -2,8 -3,9 1,1 -3,6 -3,9 0,3

Matdistribution -0,6 -1,4 0,8 -0,9 -0,9 0,0

Dagverksamhet -5,6 -5,2 -0,4 -5,2 -5,0 -0,2

Korttidsvård -43,1 -34,1 -9 -43,9 -39,5 -4,4

Vård- och omsorgsboende -322,8 -326,1 3,3 -313,4 -311,2 -2,2

Öppen verksamhet -2,8 -4,8 2 -2,8 -4,7 1,9

Bostadsanpassning, nämnd m.m. -8,3 -8,2 1,4 -8,1 -8,1 0,0

RESULTAT 0,8 0,0 0,8 – 7,4 0,0 – 7,4
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Mått för god ekonomisk hushållning Mål Måluppfyllelse 2015

Mål 1: Kostnad/inledd utredning/uppföljning. < 2 500 kronor. Uppfyllt, utfall 2 200 kronor.

Mål 2: Nettokostnad för utförd hemtjänsttimme < 462 kronor. Uppfylls inte, utfall 492 kronor.

Mål 3: Nettokostnad för en plats i vård- och 
omsorgsboende.

< 1 729 kronor/dygn Uppfylls, utfall 1 729 kronor.

Mål 4: Beläggningsgraden vård- och omsorgs-
boende.

> 98 procent Uppfylls, utfall 98,4 procent.

Mål 5: Medarbetarnas tid hos kund. > 66 procent av arbetad tid. Uppfylls inte, utfall 63 procent.

Mål 6: Avvikelse standardkostnad äldreomsorg. ±0 mot beräknad standardkostnad i  
utjämningssystemet.

Uppfylls inte, utfall ±10 procent.

Mål 7: Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie 
arbetstid.

< 4,5 procent. 9,2 procent målet uppnås inte.

Mål 8: Timanställdas tid i relation till total tid. < 5 procent. 17,7 procent målet uppnås inte.

nytt transportavtal och nya interna priser för kosten. Hyreskost-
naden för det nya boende Hälsingebacken blev betydligt högre 
än budgeterat.

Vård- och omsorgsboende Smedjan har avvecklats och 
verksamheten har flyttat till det nybyggda Hälsingebacken. 
Hemtjänsten Lustigknopp har startat upp ett arbete med ett 
nytt arbetssätt ”Knoppenmodellen”, en modell som bygger på 
Lean och Skönsmons arbetssätt. Det innebär att medarbetarna 
och kunden är mer delaktiga i planeringen av insatserna i syfte 
att öka personalkontinuiteten för kunden samt förbättra arbets-
miljön för medarbetarna.

Kvaliteten inom vård- och omsorgsboende och i hemtjänsten 
är fortsatt hög och ligger i den övre delen bland landets kom-
muner enligt öppna jämförelser. En brukarrevision är genomförd 
på vård- och omsorgsboende Skoghem. Den visar att kunder och 
anhöriga trivs mycket bra på Skoghem.

Inom biståndsenheten har man genomfört ett omfattande 
arbete som utvecklat handläggningsprocessen och tillämpning 
av riktlinjer, rutiner och instruktioner. Det har inneburit en ökad 
rättsäkerhet och förbättrat utredningskvaliteten och därmed en 
mer ändamålsenlig och individuellt anpassad insats.

Omvårdnadsnämnden har gjort en satsning på sjuksköterskor 
som var nödvändig för att långsiktigt kunna göra verksamheten 
oberoende av bemanningsföretag och kunna minska behovet av 
semestervikarier till somrarna.

Omvårdnadsnämnden har fått statliga stimulansmedel, dels 
”Fler händer i vården” dels en ”Kunskapssatsning inom äldre-
omsorgen”. Förvaltningen har utvecklat arbetet för att motverka 
våld i nära relationer.

Ny modul i verksamhetssystemet Hypergene som innebär att 
hemtjänstens verksamheter ska få bättre och snabbare nyckeltal 
som gör att verksamheten snabbare ska kunna anpassa beman-
ningen utifrån kundernas behov.

IBIC (individens behov i centrum) är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av 
behov, mål och resultat i handläggning, genomförande och upp-
följning. Omvårdnadsnämnden har investerat i ett stöd system 
för detta.

Vård- och omsorgsboende och hemtjänsten har infört mobil 
dokumentation, vilket innebär att medarbetarna dokumenterar 
direkt i mobilen. Syftet är att underlätta för medarbetaren att 
komma åt information direkt när man är hos kund så att kunden 
får sina behov tillfredställda på bästa möjliga sätt.

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål 1 Omvårdnadsförvaltningen har gjort en förstärkning av 
personal inom biståndsenheten och resultatet visar på att man 
arbetar effektivt.
Mål 2 och 3 Resultatet för nettokostnaderna för utförd hem-
tjänsttimme överstiger omvårdnadsnämndens kostnadsmål.

När verksamheten jämför sig med nationella jämförelser till 
exempel kostnad per brukare (KPB) ligger kostnaderna bland de 
25 procent lägsta i landet gällande hemtjänst. En översyn av 
hemtjänstens ekonomiska styrning är genomförd och förutsätt-
ningarna är förändrade inför 2017.

De stora utmaningarna är att nämndernas budget årligen  
inte räknas upp med de kända kostnaderna till exempel personal-
kostnaderna, vilket innebär för omvårdnadsnämnden en årlig 
effektivisering motsvarande cirka 10 mnkr.
Mål 4 Beläggningsgraden i KPB (kostnad per brukare) har ett 
medel på 96,4 procent och sektion vård- och omsorgsboende 
ligger på 98,4 procent.
Mål 5 66 procent har varit målet för utförd tid i många år. Revi-
sionen påtalar att det målet är möjligt att uppnå och då utfallet 
för 2016 är 63 procent, så kan det konstateras att sektionen 
ändå relativt effektivt även om inte målet uppnåtts. Inför 2017 
har förvaltningen gjort en genomlysning och förändrat hem-
tjänstens ekonomiska styrning, för att möjliggöra att enheterna 
får en bättre förutsättning att klara sin budget. Arbetet ska 
fortsätta gällande översyn av målet 66 procent, och den plane-
ringsmodellen som personalen arbetar efter.
Mål 6 Avvikelse mot standardkostnaden mäter Faluns totala 
kostnader för äldreomsorg i förhållande till kommunens beräknade 
strukturkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Utfallet 
beror på många olika parametrar bland annat att omvårdnads-
nämnden har många invånare 80+ som har hemtjänst och de 
har många beviljade hemtjänsttimmar per månad. Falu kommun 
har också många fler kunder 65+ som har hemtjänst med 0–9 
beviljade timmar per månad, än övriga kommuner i landet och i 
Dalarna. Det indikerar många och korta insatser, vilket i sin tur 
ger en ökad kostnad.
Mål 7 Minskad sjukfrånvaro, kommunens målnivå ligger på 4,5 
procent medan omvårdnadsnämndens målnivå ligger på högst 
7,0 procent – Målet är inte uppfyllt, utfallet blev 9,2 procent. 
Resultatet ligger långt ifrån målet, ändå är det första gången 
på flera år som man kan notera en minskning. Förvaltningen har 
ett tvåårigt projekt tillsammans med Previa som vi hoppas ska 
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ge resultat. Fortsätter att nogsamt följa utvecklingen.
Mål 8 En svag minskning av andelen timavlönade från nästan 21 
procent ner till cirka 18 procent Målet totalt i kommunen ligger 
på fem procent.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2016 blev ett överskott på cirka 
800 tkr. Prognosen har under sista sju månaderna varit minus 10 
mnkr och orsaken till den felaktiga prognosen är att intäkterna 
blev 7 mnkr mer än budgeterat på grund av höjd maxtaxa, ökad 
betalningsförmåga, ökade intäkter vid extern försäljning av 
dietist och sjuksköterska. Omvårdnadsförvaltningen har av olika 
anledningar inte haft fullständig kontroll på detta.  

Stimulansmedlen för ”Fler händer i vården” cirka 11 mnkr 
och en ettårig kunskapssatsning 0,6 mnkr har bidragit till det 
positiva resultatet. Kunskapssatsningen innebär att vi har 
kunnat utbilda personal men det innebär också en kostnad för 
vikarier när personalen är på utbildning.

Kostnaderna för betalningsansvaret har varit höga under 
året. Den största orsaken är bristen på platser i vård- och 
omsorgsboenden vilket dock lättade, efter flera månaders för-
sening, när Hälsingebacken öppnades.

Förvaltningen har satsat och investerat på sjuksköterskor 
och biståndshandläggare, med den dubbla målsättningen att 
både rekrytera och behålla personal. För sjuksköterskornas del 
var det nödvändigt för att göra verksamheterna oberoende av 
bemanningsföretag och för att minska behovet av semestervika-
rier till somrarna. För biståndshandläggarnas del var problemet 
en stor arbetsmängd vilket gjorde det nödvändigt att anställa 
fler personer för att kunna rekrytera och behålla personal.
 

Investeringar
3 mnkr har investerats i det nya vård- och omsorgsboende 
Hälsinge backen. 1 mnkr är reinvesteringar i omvårdnads-
nämndens verksamheter.

Medarbetare
Omvårdnadsförvaltningen har under året lagt ett stort fokus 
på sjuktalen och driver ett tvåårigt projekt tillsammans med 
Previa. Förvaltningen fortsätter att öka andelen undersköterskor. 
Enheterna har handlingsplaner för friskvård och handlingsplaner 
utifrån resultaten i medarbetarundersökningen. Handledning har 
genomförts både enskilt och i grupp.

Strategiska målet: Attraktiv arbetsgivare där medarbetaren 
upplever meningsfullhet, delaktighet och glädje i arbetet.
• Medarbetarindex lägst som kommunens medelvärde – ingen 

medarbetarundersökning genomförd 2016.
• Öka andelen medarbetare med omvårdnadsprogrammet som 

basutbildning till 75 procent – uppfyllt.
 

AIK kommer under 2017 fortsätta att erbjuda personer som är 
anställda inom förvaltningen och som är vikarier via beman-
ningscenter, att utbilda sig. 

Åldersstruktur 2016-12-31

–29 30–39 40–49 50–59 60–

193 278 281 279 138

Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 1 169 1 206

Arbetade timmar** 1 285 1 463

varav timmar utförda av timanställd 
 personal i procent

17,7 18,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinare arbetstid 9,2 9,6

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

Pensionsavgångar (beräknad på pension vid 65)

2017 2018 2019 2020 2021

14 21 21 28 32
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Utveckling/framtid
Omvårdnadsnämnden arbetar enligt verksamhetsplanen 2017–
2019, med de av kommunfullmäktige beslutade resultatmål och 
indikatorer och omvårdnadsnämndens beslutade verksamhetsmål 
med indikatorer.

Alla nedanstående utvecklingsområden har sin utgångspunkt 
i kundfokus, effektiviseringar och arbetsmiljöförbättringar. 
Genom att ta del av andras erfarenheter och exempel, bedriver 
förvaltningen ett aktivt arbete för att utveckla omvårdnads-
nämndens verksamheter.

Den viktigaste och största utmaningen nu och i framtiden, 
både nationellt och för Falu kommun handlar om att kunna ta 
hand om det ökade antalet personer som behöver omvårdnad 
och hälso- och sjukvård. Vi måste effektivisera, förbättra och 
arbeta förebyggande och rehabiliterande i allt det vi gör. Boen-
deplanen är ett viktigt dokument för att förbereda Falu kommun 
för behovet av bostäder för äldre. 

Den kvalitetsplan för äldreomsorgen som är under utform-
ning och som tar sikte fram till 2030 kommer att fånga upp, om 
inte allt, så mycket av det som vi vill och behöver arbeta med 
inför framtiden. Det kommer att vara ett viktigt styrdokument 
för hur verksamhet bör utformas inför framtidens utmaningar.

Arbetet med att individualisera insatserna i verksamheterna 
kommer att vara föremål för utvecklingsarbete de närmaste 
åren. Det kommer bland annat till uttryck i arbetet med införan-
det av IBIC (individens behov i centrum) och utvecklingen av 
personcentrerad vård.

Arbetet med att utveckla det förebyggande och rehabili-
terande förhållningssättet kommer att kunna bidra till att 
den hjälp vi ger i framtiden kommer att ge människor bättre 
förutsättningar att kunna bli mer självständiga och oberoende i 
sitt dagliga liv.

Fortsatt utveckling av olika former av vårdkedjeförbättringar 
kommer att ske och bidra till att en trygg hemgång kan erbjudas 

allt fler. Här kommer införandet av den nya lagstiftningen runt 
utskrivningsklara att bidra på ett positivt sätt till den utveck-
lingen.

Digitaliseringen och teknikutvecklingen i olika former kom-
mer att kunna bidra till att utveckla innehållet i verksamheterna 
på ett sätt som vi ännu inte riktigt har förstått vidden av. Här 
ligger Falun långt framme i tillämpningen och utvecklingen av 
innovationer i verksamheten. Införa ny teknik där det är ekono-
miskt, effektivt och kvalitetsmässigt motiverat. ”Teknik där det 
är möjligt och personligt där det behövs”.
Omvårdnadsnämnden kommer dels att satsa på arbete med fall-
prevention som bland annat handlar om läkemedelsgenomgångar, 
fysisk aktivitet och träning samt åtgärder för att förebygga 
undernäring. Dessutom arbetar förvaltningen med inriktning på 
att bekämpa psykisk ohälsa och sist men inte minst, arbete med 
att skapa effektiva team runt den enskilde.

Personalfrågorna är en framtidsfråga där kommunen måste 
vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och 
behålla personal av alla kategorier. Ett exempel är projekt 
”Knoppen modellen” där man efter ganska kort tid ser positiva 
föränd ringar både gällande tid hos kund, hur många personal 
kund möter och sjuktal. Under våren kommer det att göras en 
upp följning och beroende på resultat, se hur arbetssättet ska 
spridas. Omvårdnadsförvaltningen deltar i projekt ”Breddad 
rekrytering” som är ett projekt för att utveckla och implemen-
tera en modell som bidrar till integration av nyanlända i Falu 
kommun, kommunens kompetensförsörjning och att stärka 
arbetsplatserna inom omvårdnad, kost och service att bli mer 
attraktiva och inkluderande.

2017–2018 års tema för omvårdnadsförvaltningen är rehabili-
terande förhållningssätt. Under åren kommer olika aktiviteter 
att genomföras till exempel föreläsningar, informationskampanjer 
och utbildningsinsatser. 



STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

67

Socialnämnden

Socialnämnden
Verksamhet – väsentliga händelser  
under perioden
Efterfrågan av Socialförvaltningens olika tjänster och insatser 
har ökat under året. Det gäller särskilt inom områdena barn- och 
familj, missbruk, socialpsykiatri samt LSS. Inom ekonomiskt 
bistånd har antal biståndshushåll fortsatt att minska.

Efterfrågan har ökat inom området socialpsykiatri, när det 
gäller boendestöd i ordinärt boende samt boendeplatser i sär-
skilt boende. Då förvaltningens egna resurser inte har räckt till 
att täcka behovet har externa tjänster köpts och i något ärende 

har förvaltningen varit tvungen att ersätta landstinget för vård-
kostnad enligt Betalningsansvarslagen då brukarens hemgång 
inte varit möjlig att genomföra på grund av brist på boende.

Statliga bidrag som tillförts socialpsykiatrin har under 
2016 använts till utvecklings- och kompetenshöjande insatser 
som exempelvis handledning och vård- och stödutbildning via 
Högskolan. Utifrån målgruppens behov har daglig sysselsättning 
utvecklats och utökats med nya verksamheter.

En samverkansöverenskommelse inom missbruks- och 
beroendeområdet har antagits på regional nivå som innehåller 

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 558,2 558,2 0,0 546,1 546,1 0,0

Politisk verksamhet -2,0 -1,4 -0,6 -1,6 -1,4 -0,2

Bostäder LSS -123,2 -124,4 1,2 -120,8 -119,6 -1,2

Personlig assistans -54,5 -51,3 -3,2 -52,1 -48,2 -3,9

Övriga insatser LSS -65,0 -65,4 0,4 -62,0 -61,9 -0,1

HVB, barn och vuxna -44,8 -32,9 -11,9 -51,4 -32,4 -19,0

Familjehem, barn och vuxna -30,8 -24,3 -6,5 -26,1 -24,1 -2,0

Övriga insatser, barn och vuxna -77,0 -78,4 1,4 -74,4 -75,5 1,1

Ekonomiskt bistånd -82,1 -88,8 6,7 -86,9 -92,8 5,9

Socialpsykiatri -36,1 -33,5 -2,6 -32,1 -32,6 0,5

Gemensam verksamhet -46,6 -58,0 11,4 -57,9 -57,6 -0,3

RESULTAT -3,8 0,0 -3,8 -19,2 0,0 -19,2



68

STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Socialnämnden

Mål för god ekonomisk hushållning Mått Resultat

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie 
arbetstid.

< 4,5 procent. Målet uppfylls inte (7,2 procent).

Timanställdas tid i relation till total arbetstid. < 5 procent. Målet uppfylls inte (10,3 procent).

Andel ej återkommande barn 0–12 år. Genomsnittlig nivå för Sverige (77 procent).  Målet uppfylls inte (74 procent).

Andel ej återkommande barn 13–20 år. Genomsnittlig nivå för Sverige (78 procent).  Målet uppfylls inte (55 procent).

Andel ej återkommande missbrukare 21+. Genomsnittlig nivå för Sverige (74 procent).  Målet uppfylls inte (69 procent).

Antal biståndshushåll ska minska. Lägre nivå än 2015 (snitt 857 stycken).  Målet uppfylls (snitt 795 stycken).

Boendekostnaden per dygn LSS ska minska. Lägre kostnad per dygn boende LSS  Mäts ej, definition saknas.

ansvarsfördelning mellan länets kommuner och landstinget. Det 
har även utarbetats ett gemensamt vårdprogram. Socialnämnden 
har beslutat om riktlinjer på området för att säkerställa en 
rättssäker myndighetsutövning. Bristen på bostäder i kommunen 
har ökat efterfrågan på olika former av stödboenden inom miss-
bruksområdet. Bostadsbristen fördröjer även i vissa situationer 
hemgång från HVB med ökade placeringskostnader som följd. 
Även boende på förvaltningens egna stödboenden förlängs på 
grund av bostadsbristen. Antal tvångsplaceringar och vårddygn 
på SIS hem (Statens Institutionsstyrelse) enligt LVM (lagen om 
vård av missbrukare) har också ökat under året medan vård-
dygn enligt SoL (Socialtjänstlagen) har minskat jämfört med 
föregående år.

Inom området ekonomiskt bistånd har antal biståndshushåll 
fortsatt att minska (795 i genomsnitt 2016 mot 854 år 2015). 
Ett projekt inom området avslutades och utvärderades och en 
uppenbar framgångsfaktor med att brukarna ska kunna försörja 
sig själva är att samverkan med övriga aktörer i samhället fun-
gerar. ESF-projektet Framgången inleddes under året i samverkan 
mellan Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvalt-
ningen AIK, Arbetsförmedlingen samt socialförvaltningen i syfte 
att bistå fler till egen försörjning. Under året har ett större 
antal handläggartjänster varit vakanta på grund av svårigheter 
att rekrytera socionomer.

Antal orosanmälningar avseende barn som far illa har legat 
på en fortsatt hög nivå under året (2 071 stycken år 2016 mot 
2 178 stycken år 2015). Detta har bidragit till att antalet place-
ringar på familjehem och HVB-hem fortsatt varit på en hög nivå 
under året (familjehem 28 435 vårddygn år 2016 mot 26 484 år 
2015, HVB 8 648 vårddygn år 2016 mot 8 208 år 2015).

En omorganisation inom LSS daglig verksamhet har genom-
förts och implementerats under 2016 med syfte att få mer 
anpassade brukargrupper, möta brukarnas behov på ett bättre 
sätt och skapa utrymme för fler platser. Detta har fått till följd 
att det under 2016 har verkställts 42 beslut om daglig verksam-
het att jämföra med 18 år 2015.

Sedan år 2014 finns en samverkansöverenskommelse med 
FINSAM, skola, Landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen där syftet är att hitta en smidig övergång mellan olika 
skolformer samt mellan gymnasieskola till vuxenliv/arbetsliv,   
ge ett stöd som leder till ökad möjlighet för individen att kunna 
utföra ett förvärvsarbete eller bedriva studier samt delta i ett 
fullvärdigt vuxenliv. 

Inom LSS har det jobbats aktivt med att korta hand-
läggningstiden och minska antal obehandlade ansökningar. 
Ökningen av LSS-insatser har pågått under flera år och trenden 
fortsätter. För att minska ärendemängden och handläggnings-

tiden för LSS-insatser har socialförvaltningen aktivt jobbat med 
prioriteringar och översyn av riktlinjer och rutiner för handlägg-
ning. Arbetet har gett positiv effekt och socialförvaltningen ser 
därför att det är av vikt för en god planering av verksamheten, 
samhällsservice och för att uppnå de krav som ställs i lagstift-
ningen, att ha kontroll över ärendemängd och handläggningstid 
på ansökningsärenden inom LSS. I januari 2016 fanns det 157 
stycken obehandlade ansökningar att jämföra med 42 stycken i 
december 2016.

Personalsituationen inom främst myndighetsutövningen 
inom området barn och unga har fortsatt varit mycket ansträngd 
under året, även om det i slutet av året visade på en något 
förbättrad situation där flera nyanställningar blivit klara.

Mål för god ekonomisk hushållning
Sjukfrånvaron uppgick under 2016 till 7,2 procent. Ökningen var 
stor men ska ställas i relation till att 2015 års nivå var histo-
riskt låg (5,4 procent) samt att sjuktalen ökar i hela samhället. 
Tillsammans med företagshälsovården har ett arbete startats 
upp inom delar av förvaltningen i syfte att förebygga långtids-
sjukskrivningar genom att fånga upp tidiga tecken på ohälsa. 
Även andra åtgärder pågår, till exempel förstärkt introduktion av 
nya medarbetare, utbildning i hot och våld, grupphandledning 
för nya socialsekreterare.

Målen för ej återkommande barn och unga uppfylls inte. 
Gällande barn 0–12 år är avvikelsen endast tre procentenheter, 
medan det för ungdomar 13–20 år är 23 procentenheter. En del 
av förklaringen antas ligga i den mycket ansträngda personal-
situation som förvaltningen har haft med bland annat stor per-
sonalomsättning. Även andel ej återkommande missbrukare visar 
en minskning. Åtgärder är påbörjade för att analysera orsakerna 
och sätta in rätt insatser. Antal biståndshushåll sjunker så här 
uppfylls målet. Målet rörande boendekostnaden per dygn inom 
LSS går inte att mäta då en säkerställd definition saknas. Målet 
har även utgått ur Kolada.

Ekonomi
Ett statligt tillskott för att förstärka flyktingarbetet har tillförts 
socialnämnden med 10 mnkr vilket påverkar budgetavvikelsen i 
positiv riktning.

De underskott som påverkar budgetavvikelsen mest härrör 
till placeringskostnader för familjehem och HVB-hem för barn 
och unga samt vuxna. Dock har det skett en förskjutning där 
underskottet på institutionsplaceringar för barn och unga har 
minskat, medan underskottet för familjehemsplaceringar har 
ökat.
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Det sjunkande antalet biståndshushåll (795 i genomsnitt mot 
854 år 2015) samt vakanta tjänster gör att även kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd sjunker med överskott på 7 mnkr som följd.

Personlig assistans visar ett underskott på 3 mnkr främst 
på grund av att utbetalda sjuklöner till upphandlad leverantör 
överstiger budget. Även Försäkringskassans beslut om in-
dragningar och minskningar av personlig assistans enligt SFB 
(SocialFörsäkringsBalken) har medfört ökande antal beslut om 
personlig assistans enligt LSS, vilket medför ökade kostnader för 
kommunen.

Medarbetare
Nya boendekategorier har uppkommit inom LSS med missbruk, 
kriminalitet, våld, självskadebeteende och psykiatriska diagnoser. 
Detta gör att insatser i form av utbildning och handledning 
är nödvändigt för att möta brukarnas behov och göra arbets-
miljön och boendena säkrare. Under 2016 har verksamheten 
satsat riktade kompetensmedel på utbildning för baspersonalen 
i lågaffektivt bemötande, en insats som kommer att fortsätta 
under 2017. Föreläsning inom psykisk ohälsa inom området 
personer med utvecklingsstörning genomfördes för baspersonalen 
i november 2016.

Chefer och skyddsombud har under 2016 utbildats i kommu-
nens samverkansavtal i syfte att utveckla dialogen och delak-
tigheten på arbetsplatserna. Planerad medarbetarenkät har inte 
genomförts under 2016 utan väntas ske under våren 2017.

Kompetensförsörjningen är alltjämt den stora utmaningen på 
personalsidan. Konkurrensen om socialsekreterare och omvård-
nadspersonal/omsorgsassistenter är stor, såväl den offentliga 
som den privata marknaden tar en stor del av den kompetens 
som finns då de erbjuder högre löner och andra personalförmå-
ner. En instabil situation kring bemanningen antas leda till högre 

belastning på befintlig personal och risk för kvalitetsförsäm-
ringar inom verksamheten. För att motverka denna trend arbetar 
förvaltningen utifrån en upprättad kompetensförsörjningsplan 
som kommer att ses över under 2017. Kompetensförsörjningen 
för handläggare och chefer har stabiliserats inom flera områden. 
Arbete pågår med en handlingsplan för de enheter som fortfa-
rande har en hög personalomsättning.

Åldersstruktur 2016-12-31

–29 30–39 40–49 50–59 60–

85 160 150 165 82

Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 630 620

Arbetade timmar** 900 427 956 885

varav timmar utförda av timanställd 
 personal i procent

10,3 9,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinare arbetstid 7,2 5,4

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

Utveckling/framtid
De viktigaste och för verksamheten mest strategiska utmaning-
arna är kompetensförsörjningen, bostadsförsörjningen för alla 
målgrupper, effektiva vägar till självförsörjning, förebyggande 
och tidiga insatser när det gäller missbruk och beroende.

Inom ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklingsarbetet bland 
annat i samverkan med ESF-projektet Framgången i syfte att 
bistå kommuninvånare till egenförsörjning. Inom missbruks-
området kommer analyser av ytterfall att genomföras och med 
ledning av denna utforma en handlingsplan som syftar till verk-
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samhets- och kvalitetsutveckling. Inom socialpsykiatrin fortsät-
ter verksamhets- och kompetensutveckling med hjälp av statliga 
bidrag. Förslag till riktlinjer kommer att föreslås socialnämnden. 
Utvecklingsarbetet fortsätter inom daglig sysselsättning utifrån 
anpassning till en yngre målgrupp och uppdraget att stödja 
brukare i att närma sig arbetsmarknaden.

Bostadsbristen drabbar utsatta grupper särskilt hårt. Tillgång 
till bostad och arbete/sysselsättning är en förutsättning för 
att övriga stödinsatser ska kunna erbjudas eller uppnå avsedd 
effekt för samtliga målgrupper. Bostadsbristen finns såväl inom 
LSS som inom den kommunala psykiatrin och missbruksområdet. 
Inom LSS finns behov av specialiserade boenden för personer 
med komplex och sammansatt problematik varför boendeplatser 
har köpts och kommer att behöva köpas externt.

En ny gruppbostad inom LSS har uppförts under året. 
Gruppbostaden innehåller sex platser med inriktning inom 
autism och kommer att tas i bruk i början av 2017. Även en ny 
service bostad med åtta platser öppnar under 2017. Inflödet av 
ansökningar om bostad med särskild service enligt LSS tenderar 
att öka, i december 2016 fanns nio ej verkställda beslut om 
särskilt boende.

Förvaltningen kommer att verka för att digitalisera de 
områden där kontakten med socialförvaltningen och brukarna 
kan göras enklare och snabbare. Ett exempel är att möjliggöra 
ansökan av ekonomiskt bistånd via en webbansökan.

Under 2016 har staten beslutat om olika åtgärder för att 
minska antalet asylsökande som kommer till Sverige och sam-
tidigt begränsa möjligheten till uppehållstillstånd. Även om de 
asylsökande ensamkommande barn som kom hösten 2015 har 
medfört en hög arbetsbelastning under hela 2016, har de nya 
direktiven från riksdagen gjort det svårare att planera och orga-
nisera arbetet med ensamkommande barn då vi nu står inför en 
kraftig minskning av ärenden samt betydligt lägre ersättningar. 
Detta kommer att medföra behov av en snabb omställning av 
verksamheterna. Framtiden på området är oviss då det finns 
många faktorer som kan påverka kommunens behov av bered-
skap och organisation samtidigt som det inte går att utesluta 
ytterligare regleringar på nationell nivå.

Under 2019 börjar de nya behörighetskraven för handläggare 
inom barn och ungdom gälla. Under 2018 kommer ett natio-
nellt förtydligande kring hur behörighetskraven ska tolkas och 
utifrån det behöver olika satsningar göras för att säkerställa 
kompetens försörjningen på området.

Antal orosanmälningar antas fortsätta ligga på en hög nivå 
och ytterligare satsningar behöver göras i samhället för att 

fler barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid. Socialförvalt-
ningen deltar i olika satsningar för att skapa bättre förutsätt-
ningar för tidigt och bra stöd. Falu kommun har även gjort en 
särskild satsning inom skolan kring barn och unga som bland 
annat innebär en ökning av antalet skolkuratorer. En sådan 
satsning bör även på sikt leda till att fler barn kan få bättre 
hjälp i tidigt skede, även om det också kan resultera i att oro 
kring fler barn uppmärksammas och att oron då anmäls till 
socialtjänsten.

För att höja kvaliteten kring placeringar och minska place-
ringstiden och säkerställa att målen uppnås med placeringarna 
kommer en funktion som kvalitetsutvecklare att inrättas inom 
området för barn och unga.

Som en åtgärd för att på sikt försöka minska antalet barn 
som får behov av omfattande insatser från socialtjänsten har 
en satsning gjorts på tidiga insatser för att verka för att fler 
barn får rätt hjälp i rätt tid. Ett konsultationsteam i samverkan 
mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
och Landstinget är under uppbyggnad och en samordnare för 
arbetet har rekryterats för att starta upp verksamheten under 
2017. Förvaltningen har även rekvirerat ekonomiskt stöd genom 
Socialdepartementet för satsningar för att stärka den psykiska 
hälsan i samhället. Förvaltningen har där tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen och Landstinget påbörjat ett 
arbete med utgångspunkt i den så kallade Skottlandsmodellen för 
att se hur arbetet kring tidiga insatser och förbättrad samverkan 
kan bidra till en ökad psykisk hälsa i samhället, med fokus på 
barn och unga. 

Förslag finns om förändringar i den så kallade Betalnings-
ansvarslagen vilka förväntas träda i kraft från 2018. Lagen 
reglerar de situationer när personer bedöms vara färdigvårdade 
inom slutenvård och som bedömts ha rätt till insatser från 
kommunen. I det fall personen inte kan skrivas ut på grund av 
att kommunen inte kan verkställa beviljade insatser inträder 
kommunens betalaningsansvar för fortsatt vård inom sluten-
vården. Enligt förslaget kommer tidsgränsen att ändras från de 
nuvarande 30 dagarna till tre dagar även inom psykiatriområdet 
vilket kan leda till ökade kostnader då boendeplatser saknas i 
kommunen.

Förslag finns om att spelberoende ska jämställas med alkohol- 
och drogberoende vilket kan innebära ett utökat ansvar för 
kommunen att tillhandahålla stödinsatser. Kompetens saknas för 
närvarande på området inom kommunen och anledning finns att 
föra dialog med Landstinget beträffande ansvarsfördelning och 
vårdprogram.



STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

71

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 0,8 0,8 0,0 0,7 0,7 0,0

Nämnd och styrelseverksamhet -0,8 -0,8 0,0 -0,6 -0,7 0,1

RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
• Uppstart av valorganisationen inkluderat anställning av 

 konsult som projektledare.
• Framtagande av Falu dialogguide – gemensamma spelregler 

för medborgardialog.
• Sammanställning av första återkopplingsrapporten till 

 kommunfullmäktige om nämnders och bolags demokrati-
insatser utifrån styrdokument Demokratikommun 2020.

• Samverkansavtal med Högskolan Dalarna har ingåtts kring 
 demokratifrågor.

Mål för god ekonomisk hushållning
Val- och demokratinämndens budget inkluderar den politiska 
verksamheten och ger också möjlighet till mindre insatser. 
Nämnder och förvaltningar har att traditionellt budgetera för 
sina särskilda insatser inom detta område. Val- och demokrati-
nämndens roll är då att coacha nämnderna att fatta priori-
terade personella och ekonomiska insatser som gagnar den 
deltagardemokratiska infrastrukturen eller det aktiva med-
borgarskapet.

Ekonomi
Avvikelsen mot budget för året är +48 tkr vilket beror på lägre 
utbetalda arvoden till förtroendevalda mot budget.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts under året.

Utveckling/framtid
• Förberedelser inför allmänna valen 2018 samt val till Europa-

parlamentet 2019 påbörjas.
• Fortsatt implementering av styrdokumentet Demokrati kommun 

2020 genom dialog och samarbete med nämnder, bolag och 
förvaltningar för att utveckla den direktdemokratiska infra-
strukturen i kommunen.

• Utveckla kompetensen i den egna nämnden i valfrågor och 
medborgardialog.

• Samarbete med Högskolan Dalarna utifrån samverkansavtal.
• Genomförande av aktiviteten Demokrativeckan 9-15  

september 2017.
• Utveckling av ett ungdomsråd.
• Ställningstagande kring projekt Beslut på distans.
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Överförmyndaren

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 4,4 4,4 0,0 4,0 4,0 0,0

Övrig politisk verksamhet -4,4 -4,4 0,0 -4,0 -4,0 0,0

RESULTAT 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Nämndens uppdrag
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.   

Verksamhet – viktiga händelser 
under perioden
Vid årets början fanns ett stort behov av att rekrytera gode 
män för ensamkommande barn. Många ärenden som inkom till 
verksamheten under andra halvan av 2015 stod fortfarande 
utan en förordnad god man. Det stora behovet medförde att 
verksamheten arbetade för högtryck med att rekrytera, utbilda 
och förordna gode män. Först i början av andra kvartalet 
hade verksamheten lyckats få en god man förordnad till alla 
ungdomar.

Antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har 
inte ökat under 2016. Snarare har överförmyndarens handlägg-
ning handlat om att kommuner har valt att flytta barn, som 
under 2015 placerats i andra kommuner, till den egna kommu-
nen. En flytt medför omfattande handläggning och i många fall 
medför det även att en ny god man måste rekryteras, utbildas 
och förordnas för ungdomen. Totalt i verksamheten under 2016 
handlar det om cirka 600 aktiva ärenden om ensamkommande 
barn som kontinuerligt hanteras. 

Under 2016 har överförmyndaren stärkt upp sin verksamhet 
med ytterligare två handläggare. En utökning av verksamheten 
har varit nödvändig för att möta den ökade belastningen som 

ärendetillströmningen 2015 medförde. Då ökningen av antalet 
ensamkommande barn under 2016 har avtagit ser verksamheten 
ej något behov av att tillföra ytterligare resurser inför 2017. 

Överförmyndare i samverkan har under 2016 varit represen-
terade i det projekt som Länsstyrelsen bedrev på uppdrag av 
regeringen med att ta fram ett system för att registrera och 
administrera nationell statistik inom överförmyndarverksam-
heterna. Projektet har nu resulterat i att det finns en nationell 
standard på statistik som årligen rapporteras in via  
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/.

Tillsammans med extern konsult har verksamheten arbetat 
med personalgruppen. Arbetet har syftat till att stärka grupp-
tillhörigheten för personalen samt att hjälpa personalen hantera 
de slitningar som hösten 2015 medförde för gruppen. 

Ekonomi
Avvikelsen mot budget för året är +65 tkr vilket beror på lägre 
utbetalda arvoden till förtroendevalda mot budget.

Investeringar
Inga investeringar.

Utveckling/framtid
Arbetet framledes handlar om att fokusera på processen med 
årsräkningar. Överförmyndare i samverkan kommer under 2017 
att arbeta med processen för att förenkla hanteringen, såväl för 
kommunmedlemmarna som för den egna verksamheten. Årsräk-
ningsprocessen är fundamentet i överförmyndarens gransknings-
arbete och är en stor del av den totala tillsyn som överförmyn-
daren årligen utför. 
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Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Alkoholtillstånd, tillsyner 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0

RESULTAT 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
Antal serveringstillstånd och detaljhandelsställen som säljer 
tobak, folköl och receptfria läkemedel ligger ungefär på samma 
nivå som när Gemensamma nämnden startade. Tillsynen på 
restauranger, samt inom detaljhandeln för försäljning av tobak, 
folköl och receptfria läkemedel har utförts enligt beslutad till-
synsplan. Utbildning för serveringspersonal har genomförts vid 
ett tillfälle under året. En extra satsning för att informera och 
utbilda detaljhandeln för de som säljer tobak och folköl har ge-
nomförts. Alla näringsidkare har fått en egen utbildningspärm.

Handläggningstiderna för de olika serveringstillstånden har 
följts enligt Gemensamma nämndens riktlinjer.

Den utförda yttre tillsynen inom samtliga områden har visat 
att ordningen i huvudsak är god. Vissa tillsyner har skett ihop 
med polismyndigheten enligt tillsynsplan. Vid enstaka tillfällen 
har tillsyn skett tillsammans med skatteverket.

Stadigvarande serveringstillstånd
Kommun Totalt antal Antal tillsyner

Borlänge 56 84

Falun 66 105

Gagnef 11 15

Hedemora 19 23

Ludvika 25 38

Smedjebacken 15 16

Säter 12 9

TOTALT 204 290

Ekonomi
Gemensamma nämnden har ändrat finansieringssystemet och 
övergått till nettokostnad från och med 2016. Intäkterna förs 
direkt till gemensamma nämnden och respektive kommun finan-
sierar deltagandet i organisationen genom medel motsvarande 

Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel
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sin nettokostnad i enlighet med samarbetsöverenskommelsen 
med tillägg för läkemedelstillsyn.

Tillsammans med nya gemensamma taxor som infördes under 
2015 har kommunerna kunnat höja sin täckningsgrad.

Tjänsten köps av socialförvaltningen vilket innebär att 
nämnden inte redovisar egna personalkostnader samt övriga 
kostnader vilka är nödvändiga för genomförandet av uppdraget.

Omsättningen uppgick till 3 mnkr. Kostnaderna uppgick till 
3 mnkr och resultatet visar ett överskott mot budget med 0,1 
mnkr. Överskottet regleras mot respektive kommun varför slut-
liga resultatet är noll kr.

Medarbetare
Verksamheten har fyra årsarbetare som är anställda på social-
förvaltningen och dessa alkoholhandläggare ställs till gemen-
samma nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt 
stöd tillhandahålls genom socialförvaltningen i Falun.

ATL-kontoret har haft omsättning av personal under året. 
Tre av fyra medarbetare har slutat under året och tre nya har 
anställts. Situationen har varit pressad under perioder då tre 
nya medarbetare skulle introduceras i arbetet. ATL-kontoret har 
haft stöd genom en erfaren extern handledare när det gäller 
introduktion och utbildning.

En utredning är tillsatt om svenska genomförandet av 
EU:s nya tobaksdirektiv, som bland annat innebär nya krav på 
märkning och reglering av e-cigaretter. Även frågan om behov 
av tillståndsplikt för försäljning av tobak ska analyseras och 
genomförs ett sådant krav får det direkt påverkan på personal-
dimensioneringen av ATL-kontoret.

Sjukfrånvaro i procent ska vara högst fyra procent och det 
målet har inte uppnåtts.

Åldersstruktur 2016-12-31
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Mål för god ekonomisk hushållning Mål Resultat

Samtliga kommuner ska höja sin täckningsgrad. Kostnadstäckningen i procent för 2016 jäm-
fört med 2015.

Målet uppfylls.

Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 4 4

Antal timmar ** 7 549 7 937

varav timmar utförda av timanställd  
personal %

0,0 0,0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie  
arbetstid

11,5 1,75

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

Utveckling/framtid
En ny tobakslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 (SOU 
2016:14). Förslagen innefattar i huvudsak tillståndsplikt för 
försäljning av tobak, utvidgning av rökförbudet till att om-
fatta fler miljöer och fler produkter, förbud mot exponering av 
tobaksvaror i butiker, förändringar i regleringen av snus samt 
förändringar i tillsynsorganisationen.

Den mest genomgripande förändringen som föreslås innefattar 
tillståndsplikt för försäljning av tobak. Utredningar liknande de 
som idag genomförs vid ansökan om serveringstillstånd kan  
komma att kräva utökning av personal. Även de näringsidkare 
som redan anmält försäljning av tobak måste göra en ny till-
ståndsansökan inom tre månader, vilket kommer att innebära 
en kraftig arbetstopp de tre första månaderna under 2018. Det 
föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer 
att medföra ökade hanteringskostnader för kommunerna redan 
under slutet av 2017. Dessa kostnader bedöms från och med 
2018 kunna finansieras fullt ut genom ansökningsavgifter enligt 
utredaren för lagförslaget.
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Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna

Gemensam hjälpmedelsnämnd  
i Dalarna
Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
Samarbetet och samverkan i Hjälpmedelsnämnden har fortsatt 
att utvecklats där intresset och uppslutningen är hög. Flera 
samverkansmöjligheter utifrån patientens perspektiv, att skapa 
och utveckla en hållbar hjälpmedelsförsörjning har identifierats. 
Exempel på hur skattekronans effekt maximeras är samarbetet 
kring den nya policyn för hjälpmedelsförskrivning, gemensamma 
avgifter för hjälpmedel inom länet samt det arbete som pågår 
inom hälsoekonomi/välfärdsteknik. Resultatet av samarbetet 
är ökad hushållning av respektive parts resurser, samtidigt som 
samtliga parter kan nyttja ”funktionen/produkten”.

Beslutet om ett utökat bastjänstuppdrag ger Hjälpmedel   Dalarna 
möjligheter att arbeta mer med utbildning och kompetensök-
ning i länet. Effekten förväntas ge en förbättring för hjälp-
medelsanvändaren och en samhällsekonomisk vinning i form 
av bättre utnyttjade hjälpmedel och ett effektivt förfarande i 
länets hjälpmedelshantering. Under året har också Hjälpmedel 
Dalarnas tjänstekatalog uppdaterats där bland annat tätare tur-
bilsleveranser erbjuds utan att några kostnader höjs.

Hjälpmedel Dalarna arbetar för att bli ett kunskapscentrum 
gällande utvecklingen av hälsoekonomiska/välfärdsteknologiska 
lösningar, förväntade effekter är att frigöra resurser som ger 
besparingar åt Dalarnas kommuner och landstinget.

LANDSTINGET DALARNA 2016 2015

Intäkter Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Intäkter 137,5 141,8 -4,3 137,6 134,1 3,5

Hjälpmedel Dalarna 2,6 2,6 0 2,7 0 2,7

SUMMA INTÄKTER 140,1 144,4 -4,3 140,3 134,1 6,2

Kostnader

Kostnader -112 -114,1 2,1 -111,1 -104 -7,1

-Löner exkl. soc avg -27,8 -30,3 2,5 -28,4 -30,1 1,7

SUMMA KOSTNADER -139,8 -144,4 4,6 -139,5 -134,1 -5,4

RESULTAT 0,3 0,0 0,3 0,8 0,0 0,8

FALU KOMMUN 2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag, Falu kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gem. Hjälpmedelsnämnd Dalarna -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2

RESULTAT -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2
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Ekonomi
Hjälpmedel Dalarna redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr. 
3 mnkr är återbetalt till förskrivande enheter utifrån fakturerade 
summor 2016. Enligt Hjälpmedelsnämndens avtal ska återbäring 
utbetalas vid resultat över en procent av budgetomslutning. 

Det positiva resultatet före återbetalningen beror till största 
delen på lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat. 
Personalkostnaderna var lägre till följd av vakanta ej tillsatta 
tjänster medan de lägre ”övriga” kostnaderna berodde på lägre 
leasingbilskostnader, ökade intäkter i form av viten samt lägre 
rese- och boendekostnader i samband med utbildning och 
konferenser.

Medarbetare
Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 73,4 75,6

Arbetade timmar** 123 905  127 001

varav timmar utförda av timanställd personal (%) 302 79

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 5,6 5,4

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

Utveckling/framtid
Regeringens politiska inriktning har tydliggjorts i och med de upp-
drag som lämnades till Socialstyrelsen under 2014. Arbetet med 
dem har fortsatt under 2016 och fler av resultaten kommer att 
presenteras under 2017. Senast publicerades utbildnings material 
rörande Förskrivningsprocessen, det materialet kommer bland an-
nat att användas i Hjälpmedel Dalarnas utbildnings insatser. 

Hjälpmedel Dalarna måste fortsätta att arbeta aktivt med att 
behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 

Behovet av att använda och få tillgång till ny teknik både 
inom verksamheten och för våra kunder blev även under 2016 
tydligare. Hjälpmedel Dalarna ser också detta som en nyckel-
faktor för att möta exempelvis den demografiska utvecklingen 
som nu sker i Dalarna. 

I slutet av 2016 beviljades LD Hjälpmedel medel via Vinnova 
att utveckla en holistisk organisationsmodell för att på ett nytt 
sätt kunna leda, fånga upp och implementera innovationer (som 
till exempel nya arbetssätt eller nya hjälpmedel), detta projekt 
kommer att genomföras tillsammans med Leksands kommun och 
Habiliteringens verksamhet inom Landstinget Dalarna. Det ger 
spännande möjligheter att utveckla och utmana verksamheten. 

I och med de förändringar som skett kring lagerhantering, 
återanvändning, ökade volymer, sortimentsarbete och andra 
förändrade förutsättningar ställs nya krav på andra och mer 
 effektiva flöden i de befintliga lokalerna. Det handlar till 
exempel om mer ändamålsenliga arbetsplatser för tekniker, nya 
arbetssätt, uppställnings- och avlastningsytor för att undvika 
tillbud och skador samtidigt som verksamheten säkerställer 
befintliga leveranskrav.

Ett annat exempel på nya förutsättningar och utmaningar 
som för förvaltningen och dess samverkansparter står inför är 
den nya betalningsansvarslagen, vilken kommer att kräva nya 
arbetssätt och ökad samverkan mellan kommun och landsting. 
Hjälpmedelsnämnden har i och med sin uppbyggnad goda förut-
sättningar att skapa en för Dalarna vinnande väg. 

Under 2017 och 2018 kommer Hjälpmedelstjänst (artikel-
databas) att byta plattform, Hjälpmedel Dalarna kommer bevaka 
detta arbete.
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Gemensam nämnd upphandlingssamverkan

Gemensam nämnd  
upphandlingssamverkan
Nämndens uppdrag
Den gemensamma nämnden består av Falun, Borlänge, Ludvika, 
Gagnef, Hedemora och Säters kommuner.

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av 
samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam upphand-
lingspolicy 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, tjänste-
kategori 25 Hälsovård och socialtjänster, samt tjänstekategori 
26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där 
medverkan från föreningslivet är aktuell.

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en ledamot från 
varje kommun och chef UhC.

Affärsnytta för våra samverkande kommuner, goda affärer 
och samtidigt undvika att samma arbete utförs på flera ställen. 
Det är kortfattat målsättningen för kommunerna som samarbetar 
kring upphandling.

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkontor i 
Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora.

UhC har genomfört cirka 220 upphandlingar/uppdrag inklu-
sive direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2–3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från 
kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon 
och fastighetstjänster.

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
• UhC har haft en ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. Under 

året har fokus varit operativt upphandlingsarbete, leverans av 
upphandlingar och avtal. 

• Nytt ärendehanteringssystem (Efecte) och verksamhetssystem 
med nya rutiner och mallar för upphandlingsprocessen har im-
plementerats. Modell för arbete med Mål & Samhällsnytta och 
effektivitetsberäkning av genomförd upphandling har tagits 
fram.

• Genomförande av UhC-dagen 2016 för beställare, sakkunniga 
och politiker i sex samverkande kommuner samt leverantörs-
träffar och dialogmöten i kommunerna med lokala leverantörer. 

• Utbildningsinsatser inom direktupphandling och till diplomerad 
beställare har genomförts för några kommuner.

• UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Dalarna som ska 
vara ett forum som utifrån regionala behov och förutsättningar 
förmedlar kunskap, ger information om goda exempel och ger 
metodstöd vid upphandling, främst till mindre företag och 
målområde Regional tillväxt.

• Organisationsöversyn med nya större upphandlingsteam samt 
utvecklad roll som kommunansvarig upphandlare. 

• GNU har haft fyra sammanträden under året. Samrådsgrupp 
för UhC har haft fyra sammanträden under året och Lokala 
upphandlingsgrupper (LUG) har sammanträtt 4–8 gånger per 
kommun. Inom ramen för LUG diskuterar företrädare för res-
pektive kommunkoncern gemensamma upphandlingsfrågor och 
utveckling med företrädare för UhC.
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Ekonomi
Ekonomiskt resultat
Totalt för nämnden, mnkr 2016

Intäkter Utfall Budget Utfall 2015

Kommunbidrag 12,9 13,0 11,4

Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0

Externa intäkter 1,7 0,9 0,9

SUMMA INTÄKTER 14,6 13,9 12,3

Kostnader

Löner och PO -9,6 -10,9 -8,1

Övriga personalkostnader -0,4 -0,5 -0,4

Hyra -0,3 -0,3 -0,3

Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1

Övriga kostnader -4,2 -2,1 -3,4

SUMMA KOSTNADER -14,6 -13,9 -12,3

RESULTAT 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%

Ekonomisk analys
Det blev ett mindre överskott i 2016 års verksamhet med 
0,1 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna enligt 
samarbets avtalet. 

Högre externa intäkter på grund av mer sålda tjänster avse-
ende direktupphandling och annonsering. Lägre lönekostnader 
på grund av vakanser och föräldraledighet. Externt konsultstöd 
har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader.

Medarbetare
• Rekrytering har skett av fyra nya medarbetare varav två var 

ersättningsrekryteringar.
• Antal anställda: 18 medarbetare varav 15 taktiska/strategiska 

upphandlare, två verksamhetsstöd/upphandlingschef samt en 
chef. Ledningsgrupp: sex medarbetare varav 50 procent kvin-
nor och 50 procent män.

• Kompetensdelningsdagar och riktade utbildningar inom upp-
handlingslagstiftning har genomförts för hela personalen. 

• Fokus på arbetsmiljöarbete under 2016 samt balans och 
personlig effektivitet.

Åldersstruktur 2016-12-31
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Personalnyckeltal 2016 2015

Antal anställda* 18 16

Antal timmar ** 25 758  22 365

varav timmar utförda av timanställd  
personal %

0,0 0,0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie  
arbetstid

9,93 10,63

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Upphandlingar/uppdrag
Viss produktivitetsökning. Under 2016 har UpphandlingsCenter 
genomfört 185 upphandlingar/uppdrag (2015 180, 2014 162 
och 2013 81 upphandlingar/uppdrag). 

Totalt har 221 upphandlingar/uppdrag genomförts inklusive 
36 genomförda direktupphandlingar.

Viss ökning i kvalitetstal. 89 procent upphandlingar har 
avslutats enligt upphandlingsplan (2015 87 procent, 2014 81 
procent och 2013 41 procent).  

Överprövningar
Fortsatt lågt antal överprövningar. Antalet överprövningar 
under 2016 uppgår till sex vilket motsvarar en andel om 3,3 
procent upphandlingar som överprövats (2015 4,4 procent, 
2014 9,8 procent, 2013 6,2 procent, riksgenomsnitt 2015 7,5 
procent). En av dessa sex är ännu ej avgjord, tre är avgjorda 
till UhC:s fördel och i två överprövningar har första instans 
förordnat om att upphandlingen ska göras om. Inget mål har 
nått högre instans.

Anbud och regional tillväxt 
Ökad andel anbudsgivare. Under 2016 inkom i snitt 3,9 anbud 
per upphandling (2015 3,5 anbud per upphandling, 2014 3,5 
anbud per upphandling, 2013 3,0 anbud per upphandling). 

Utveckling/framtid
• Ny upphandlingslagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2017 

och är den största förändringen inom upphandling på ett 
decennium. Vidare har regeringen beslutat om den nationella 
upphandlingsstrategin med sju inriktningsmål för att utveckla 
de offentliga affärerna. Hur vi anpassar oss till nya LOU samt 
för att nå målen i strategin är en utmaning 2017. 

• Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbildning och 
direktupphandling bedöms komma att öka.

• Förtroendet för de samverkande kommunerna som upphand-
lande myndighet ska vara högt. UhC ska verka för att rele-
vanta sociala, etiska och miljökrav ställs i varje upphandling. 

• För att nå resultat och metodutveckling framåt i vår region 
är UhC en viktig aktör för utvecklingen kring både dialog i 
upphandling och hållbar upphandling.
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Språktolknämnden i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna
Nämndens uppdrag
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Lands-
tinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kom-
mun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedje backens 
kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun 
med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten 
regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkans-
avtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten 
har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess 
organisation.

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att par-
terna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompe-
tensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 
resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmed-
lingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar 
och videowebbtolkar.

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett 
händelserikt år för Tolkförmedlingen. Många asylsökande har 
kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett 
kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2016 har antalet 
förmedlade tolkuppdrag ökat till drygt 77 500. Som jämförelse 
fördelades drygt 58 000 uppdrag under 2015.

För att möta den kraftiga ökningen har tolkförmedlingen under 
december månad lanserat en ny tjänst för korta och akuta 
samtal. Tjänsten heter tolk-online och finns i dagsläget under 
begränsat antal timmar och på de två största språken.

Utveckling antal tolkuppdrag
2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 609 16 338 30 111 42 451 58 192 77 602

Ekonomi
Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt 
självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 
2016 till 44,2 mnkr.

Medarbetare
För att möta den stora efterfrågan på tolkar har tolkförmedling-
en förstärkt bemanningen under 2016 och rekryterat 52 tolkar.

Utveckling/framtid
Verksamheten har fått i uppdrag att undersöka intresse bland 
icke medlemskommuner att ingå i den gemensamma nämnden. 
I uppdraget ingår också att pröva verksamhetsmässiga och 
ekonomiska förutsättningar för en utökad nämnd. Utredningen 
kommer att pågå under 2017.
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

2016 2015

Tjänster, mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Kommunbidrag 2,1 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0

Revision -2,2 -2,1 -0,1 -2,5 -2,0 -0,5

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

Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kontroll-
instrument. Syftet är att pröva:
• om kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på 

ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt

• om verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och 
intentioner

• om 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 ekonomisk 
hushållning inom kommunen.

Revisorerna har under året biträtts i sitt arbete av 
 revisionsbyrån KPMG AB.

Verksamhet – viktiga händelser  
under perioden
Årets viktigaste händelser är avlämnandet av revisionsberättel-
sen för Falu kommun och granskningsrapporterna för kom-
munens  bolag. För att kunna avlämna revisionsberättelsen och 
granskningsrapporterna har bland annat följande granskningar 
genomförts:
• övergripande granskning av styrelse och nämnder i kommu-

nens organisation beträffande aktivitetsansvar
• upphandling av asfaltering
• uppföljning av tidigare granskning om kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt
• uppföljning av tidigare granskning om statsbidrag för 

 flyktingmottagning
• personalförsörjning inom äldreomsorgen
• kommunens sjukfrånvaro
• granskning av verksamheter inom LSS
• projekt Södra Centrum

• avtal om hyressättning för Spruthuset
• delårsrapport per 2016-08-31
• bokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

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

Lekmannarevision
Revisorerna granskar också, genom lekmannarevisorer, verksam-
heten i de kommunägda bolagen. I Falu kommun har lekmanna-
revisorerna i bolagen, med revisionsbyrån KPMG AB som biträde, 
genomfört följande granskningar under 2016:
• grunduppdrag med basgranskning
• upphandling vid Falu Energi och Vatten AB inklusive dotter-

bolag.

Ekonomi
Kommunfullmäktige beviljade kommunens revisorer en budget 
om 2 mnkr för verksamhetsåret 2016. Årets resultat blev ett 
underskott i förhållande till beviljad budget med 100 tkr vilket 
beror på behov av genomförande av granskning för fullgörande 
av revisionsuppgiften.

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

Utveckling/framtiden
Kommunen bedriver alltmer verksamhet tillsammans med andra 
kommuner. För att utveckla revisionsarbetet kommer kommunens 
revisorer att fortsätta utveckla sina interna arbetsformer och 
samarbetet med andra kommuners revisorer.
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FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENFöretag i den sammanställda redovisningen

Här lämnas en kortfattad information om de bolag som ingår i 
kommunens koncernredovisning. 

I den sammanställda redovisningen 2016 ingår följande 
enheter:
• Falu kommun 
• Falu Stadshus AB, med dotterbolag.
• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunalförbund med 44,3 

procent (44,5 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. Dotter-
bolag 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 dotterbolaget Kopparstaden 
 Förvaltning 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 redovisning. Den 
sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen 
för de företag som undantas får inte överstiga 5 procent av 

Företagen i den sammanställda 
 redovisningen

skatteintäkter och generella statsbidrag. Med utgångspunkt från 
rekommendationen ingår inte ett antal mindre bolag i den sam-
manställda redovisningen. 

Dessa bolag ingår inte i den sammanställda redovisningen 
för 2016: 
• Västra Falun Fastighets AB, 100 procent. Utgår på grund av 

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

storlek.
• Skid-VM i Falun 2015 AB, 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 49 procent, ingår 
inte i den sammanställda redovisningen på grund av bolagets 
marginella resultatpåverkan i förhållande till koncernen.

• Beyond Skiing 2015 Foundation AB, 10 procent.
• Visit Södra Dalarna AB, 7 procent. Bolaget äger i sin tur 20 

procent i Beyond Skiing 2015 Foundation AB och 25 procent 
Visit Dalarna AB. 

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

Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgår till 235 mnkr. Förutom de enskilda 
bolagens/kommunens resultat innehåller koncernbokslutet 
ett antal ytterligare transaktioner, bland annat eliminering av 
koncerninterna vinster och förluster. Föregående års koncern-
resultat, exklusive kommunens resultat, uppgick till 109 mnkr.
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Organisationen
FALU KOMMUN

FALU STADSHUS AB FÖRVALTNINGSBOLAGET 
 HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT 
(44,3 %, 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)

Lugnet i Falun AB4) 

KOMMUNALFÖRBUND
Räddningstjänsten Dala Mitt (44,3 %)

ÖVRIGA HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Förvaltningsbolaget Högskole  - 
fastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB
Skid-VM i Falun 2015 AB1)

DELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Falu P AB (49 %)
Falun Borlänge Regionen AB (34,0 %)5) 
Visit Södra Dalarna AB (6,9 %)6) 
Dala Airport AB (20,8 %)7)

AB Dalaflyget (11 %)8)

Beyond Skiing 2015 Foundation AB (10 %)
Svenska Skidspelen AB (9 %)

1) Vd Dan Nygren
2) Vd Per Dahlberg
3) Vd Pernilla Wigren
4) Vd Liselotte Jonsson
5) Vd Peter Berglund
6) Vd Carl-Johan Ingeström
7) Vd Jon Persson
8) Vd Henrik Johansson
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FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENBolagens verksamhetsberättelser

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 13,0 mnkr från Falu Kommuns Förvaltning AB för att täcka 
löpande kostnader och räntekostnader.

Bolagets ekonomi baseras på de resultat som dotterbolagen 
 presterar. Kostnaderna i bolaget består av räntor på den kö-
peskilling, 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) 2016 2015

Intäkter

Rörelsekostnader -0,4 -0,5

Avskrivningar

Rörelseresultat -0,4 -0,5

Resultat från andelar 0,2 0,2

Räntekostnader -12,6 -14,0

Resultat efter finansnetto -12,8 -14,3

Bokslutsdispositioner 13,0 14,4

Skatt

ÅRETS RESULTAT 0,2 0,2

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 450,0 450,0

Omsättningstillgångar 13,2 14,6

Summa tillgångar 463,2 464,6

Eget kapital 0,8 0,8

Långfristiga skulder 460,8 460,3

Kortfristiga skulder 1,5 3,5

Summa skulder och eget kapital 463,2 464,6

Falu Stadshus AB
Koncernen
Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 1 186,3 1 167,1

Rörelsekostnader -737,5 -709,7

Avskrivningar -227,1 -248,8

Rörelseresultat 221,7 208,6

Finansnetto -83,7 -119,1

Resultat efter finansnetto 138,0 89,5

Uppskjuten skatt -13,1 -7,4

Skatt -16,9 -9,3

ÅRETS RESULTAT 108,0 72,8

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 4 925,1 4 710,4

Omsättningstillgångar 294,1 239,6

Summa tillgångar 5 219,2 4 950,0

Eget kapital 798,7 691,0

Avsättningar 235,5 217,2

Långfristiga skulder 3 704,8 3 456,1

Kortfristiga skulder 480,2 585,7

Summa skulder och eget kapital 5 219,2 4 950,0
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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 har dotterbolaget Kopparstaden Förvalt-
ning 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 
 Förvaltningsbolaget 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 moder-
bolaget Falu Stadshus AB.

Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter

Rörelsekostnader -0,2 -0,2

Avskrivningar

Rörelseresultat -0,2 -0,2

Finansnetto -0,3 -0,3

Resultat efter finansnetto -0,5 -0,5

Bokslutsdispositioner 5,0 0,7

Skatt -1,0

ÅRETS RESULTAT 3,6 0,2

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 81,0 81,0

Omsättningstillgångar 18,2 18,7

Summa tillgångar 99,2 99,7

Eget kapital

Långfristiga skulder 54,4 51,1

Kortfristiga skulder 31,2 30,6

Summa skulder och eget kapital 13,5 18,0

99,2 99,7
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Falu Energi & Vatten – koncernen
Falu Energi & Vatten AB med dotterbolag är en helägd kommu-
nal energibolagskoncern. Våra samhällsnyttiga verksamheter är 
en viktig del i utvecklingen av Falu kommun. 

Vår största drivkraft är att skapa en framtidssäker infra-
struktur och erbjuda tjänster som gör vardagen bekväm i Falun 
för innevånarna 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 för oss en självklarhet och vi strävar mot vår 
vision ”100 procent nöjda kunder – i dag och i morgon”. 

I följande verksamhetsberättelse anges föregående års utfall 
inom parentes.

Väsentliga händelser under året
Efterfrågan på fiberanslutningar har ökat under året och Stads-
nätsverksamheten är den del som har haft kraftigast tillväxt. 
Detta har inneburit ökade investeringar i fibernät men också i 
elnät då samförläggning gjorts för att uppnå synergieffekter vid 
ledningsförläggning.

Under februari och augusti 2016 drabbades vårt elnät av 
större strömavbrott. Vid båda tillfällena låg orsaken till av-
brotten på regionnätsnivå, det vill säga på den nivå som förser 
vårt eget nät med el. Det vi ser blir allt viktigare vid alla typer 

av störningar är att snabbt få ut information via olika media. 
Markexploateringen som möjliggör en datacenteretablering i 
Falun färdigställdes under hösten. Den 2 februari 2017 såldes 
den första tomten till Eco DC AB.

Den 24 oktober 2016 verkställdes fusionen av dotterbolaget 
Falu Kraft AB. Kraftproduktion, pelletstillverkning och elhandel 
hanteras därmed i Falu Energi & Vatten AB.

Laddinfrastrukturen för elbilar har ytterligare byggts ut och 
nu är det max 25 kilometers avstånd till en laddstation inom 
kommunen. Antalet laddningar på årsbasis har fördubblats från 
4 000 till 8 000 stycken under året och nytt betalsystem planeras 
under 2017.

Samarbetet med Borlänge Energi AB fortsätter att utvecklas 
och beslut togs strax innan årsskiftet att vi kommer att gå över 
till samma typ av kundinformationssystem som de har. Det ger 
möjlighet till gemensamma arbetssätt och gemensam system-
förvaltning.

Verksamhet
Koncernen bedriver verksamhet inom områdena, el, kraft, värme 
& kyla, stadsnät, återvinning och vatten utifrån affärsidén - ”Vi 
ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda 
produkter för att bidra till en uthållig utveckling av Falun som 
en attraktiv kommun att bo och verka i”. 
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Koncernens nettoomsättning 2016 uppgår till 718 mnkr (693), 
vilket är en ökning med 3,5 procent jämfört med föregående 
år. Totalt nedlagd kostnad för investering uppgår till 229 mnkr 
(195).

Verksamheten är indelad i olika områden. Nedan presenteras 
de var för sig.

Kraft
Område Kraft samlar all vår elkraftproduktion samt pellets-
tillverkning och elhandel. Vi producerar lokal förnyelsebar energi 
genom vatten- och vindkraftverk, kraftvärmeverk, gasmotor och 
solceller. 2016 producerades 13,8 procent MWh mindre än bud-
geterad volym, men en ökning av elpriset i slutet av året hjälpte 
till att hålla resultatet uppe. Pelletsfabriken levererar miljövänligt 
bränsle till externa kunder men används också i våra egna anlägg-
ningar. Konkurrensen på pelletsmarknaden är stor vilket pressar 
priset. Vi har avtal på större delen av våra volymer vilket innebär 
att vår risk i affären minskar. Elhandeln startades upp 2013 och 
har sedan dess stadigt växt. I slutet av 2016 köpte 7 600 kunder 
el från oss. Även på elhandelsmarknaden är konkurrensen stor. 
Vår geografiska marknad är i första hand Falu kommun, där vår 
strävan är att vara ett prisvärt alternativ till våra konkurrenter. 
Årets nettoomsättning uppgår till 103 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 308 GWh vilket är tre 
procent lägre än budgeterat. Konkurrensen på värmemarknaden 
är stor, framför allt när elpriset är så lågt. Det är viktigt att vi 
anpassar våra produkter så att kunderna ser de fördelar som 
fjärrvärmen har jämfört med andra alternativ, till exempel att 
våra värmeverk eldas till 100 procent med biologiskt bränsle och 
är Bra Miljöval-märkt. Vårt fjärrkylenät finns i centrala delarna 
av Falun och är ett viktigt komplement som vi kommer att 
utveckla vidare. Årets nettoomsättning uppgår till 196 mnkr.

Vatten
Vattenverket i Britsarvet är nu taget ur drift och faluborna får 
sitt dricksvatten från Badelundaåsen i Borlänge. Under 2016 har 
avveckling förberetts och personalen har flyttat in i huvud-
kontoret på Ingarvet. Vi tar också hand om och renar avlopps-
vattnet som sedan återlämnas i kretsloppet med minsta möjliga 
miljöpåverkan. Inom Vatten bedrivs viss affärsverksamhet som 
är skild från VA-kollektivets verksamhet. Främst hanteras indu-
strislam vilket vi förväntar oss att fortsätta med de närmaste 
åren framåt. Årets nettoomsättning uppgår till 127,6 mnkr. 

Återvinning
Återvinningscentralerna är de platser där vi främst möter våra 
kunder. Genom att källsortera allt avfall spar vi på jordens resurser 
och för att minska miljöpåverkan vid insamling kör vi några av 
världens modernaste sopbilar. På återvinningsanläggningen be-
arbetas och transporteras avfallet vidare för energi- och materia l-
återvinning. Årets nettoomsättning uppgår till 70 mnkr.

Elnät
Vårt elnät täcker nästan hela Falu kommun, förutom Enviken. 
Vi bygger ständigt ut elnätet för att ansluta nya villaområden, 

före tag och köpcentrum. Vi strävar efter en hög leveranssäkerhet 
och jobbar med att vädersäkra nätet, främst genom att ersätta 
luftledningar med kablar i marken. Den genomsnittliga avbrotts-
tiden per kund uppgick 2016 till 151 minuter, att jämföra med 
41 minuter föregående år. 77 procent av avbrottstiden 2016 
berodde på avbrott i överliggande regionnät, vilket vi inte har 
rådighet över. Årets nettoomsättning uppgick till 173 mnkr.

Stadsnät
Behovet av snabbare kommunikation växer. Vi har nu anslutit cirka 
5 900 kunder till Falu Stadsnät och expansionen kommer att fort-
sätta de närmaste 3–5 åren. Verksamheten bedrivs på en konkur-
rensutsatt marknad. Årets nettoomsättning uppgick till 42 mnkr

Ekonomi
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 101 
mnkr (75), vilket är en förbättring med 19 procent jämfört med 
budget och 34 procent jämfört med föregående år. Det för-
bättrade resultatet beror främst på ökad nettoomsättning och 
förbättrat finansnetto, samt att fjolårets resultat påverkades av 
en engångsnedskrivning av vindkraft på 17 mnkr.

Nettoomsättningen har under året ökat med 3,4 procent 
vilket hänförs till ökat antal elhandelskunder, ett något bättre 
elpris, återförda överuttag från VA-kollektivet, ökad industri-
slamhantering samt ökade abonnemangsintäkter i vårt stadsnät.

Kostnader för inköp av kraft och bränsle i proportion till 
ökad försäljning. Övriga kostnader minskar då stor del aktiveras 
i investering. 

Koncernens finansnetto har förbättrats med 35,4 procent. 
Det fortsatt gynnsamma ränteläget påverkar vår räntekostnad 
positivt med fyra mnkr, då vår genomsnittliga kostnadsränta 
uppgår till 2,0 procent (2,3). Vi har under året löpande sålt el-
certifikat och utsläppsrätter och intressebolaget Grundledningen 
HB visar ett bättre resultat än förväntat.

Koncernen har under året investerat för 235 mnkr (varav 6 mnkr 
avser Lennheden Vatten AB), vilket är i nivå med lagd budget för 
året. De största enskilda investeringarna är i mark exploatering för 
datacenter, VA-utbyggnad i Lilla Källviken, saneringsområden VA, 
elledning Liljan Svärdsjö och sträckan Östansjö-Österbyn-Hunsen. 
65 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 14,3 
procent (11,7), och ägarens krav på koncernbidrag för 2016 
uppgår till 18 mnkr (18).

Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 736,7 712,3

Rörelsekostnader -491,2 -468,5

Avskrivningar -122,9 -134,7

Rörelseresultat 122,6 109,1

Räntenetto -22,0 -34,0

Resultat efter finansnetto 100,6 75,1

Koncernbidrag -18 -18

Skatt -19,5 -10,7

ÅRETS RESULTAT 63,1 46,4
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Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 2 181,5 2 072,5

Omsättningstillgångar 198,9 220,9

Summa tillgångar 2 380,4 2 293,4

Eget kapital 704,5 641,4

Långfristiga skulder 1 338,4 1 158,5

Kortfristiga skulder 337,5 493,5

Summa skulder och eget kapital 2 380,4 2 293,4

Målavstämning
Vi arbetar med övergripande mål inom fyra olika områden – 
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. Kund-

enkät hösten 2016 visar ett kundnöjdhetsindex på 7,9.
• År 2020 ska företaget ha nått placering 50 i Nils Holgersson-

undersökningen. Vår placering 2016 är plats 92.

Medarbetarmål – En attraktiv arbetsgivare
• År 2020 ska företagets prestationsindex vara 8,0. Vid mät-

ning hösten 2015 var vårt index 7,4, ny mätning genomförs 
februari 2017.

• År 2020 ska andelen medarbetare som rekommenderar före-
taget som arbetsgivare vara 95 procent. Mätning hösten 2015 
visade på 90 procent, ny mätning genomförs februari 2017.

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

Andel fossilfria fordon vid mätning i 2016 är 32 procent.
• År 2020 ska 90 procent av företagets medarbetare aktivt 

verka för att cirkulär ekonomi används i verksamheten. Vid 
nollmätning i oktober 2015 kände 31 procent till begreppet 
cirkulär ekonomi, 80 procent tänker hållbarhet vid inköp och 
64 procent försöker laga istället för att köpa nytt. Ny mätning 
genomförs januari/februari 2017.

• År 2020 är Falun en nettoexportör av förnyelsebar el. 2016 
producerade vi 30 procent av den el som omsattes i vårt elnät.

Ekonomimål – Stabil ekonomisk tillväxt
• År 2020 ska företagets rörelsemarginal vara 20 procent. För 

2016 är utfallet 16,6 procent.
• År 2020 ska företaget ha en resultattillväxt på 5 procent per 

år. 2016 års tillväxt är +34 procent.
• År 2020 ska företaget ha ett positivt kassaflöde. 2016 års 

kassa flöde uppgår till -23 mnkr efter lämnat koncernbidrag.
• År 2020 ska företagets soliditet vara 30 procent. Per  

2016-12-31 är soliditeten 30 procent.

Medarbetare
Under 2016 har vi nyanställt 15 personer. Medelantal anställda 
är 179, varav 136 män och 43 kvinnor. Vi har fortsatt arbetet 
med att sätta tydliga mål i vardagen utifrån våra övergripande 
mål. Resultatet av den årliga medarbetarenkäten har med-
arbetarna tillsammans med sin chef jobbat vidare med och 
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införlivat i målarbetet. En stor del av året har ägnats åt arbetet 
med att ta fram en ny organisation, något som har tagit tid 
och kraft i anspråk. Ett av syftena med den nya organisationen  
är erbjuda medarbetarna större utvecklingsmöjligheter och 
öka den interna rörligheten vilket blir allt viktigare ur ett 
kompetensförsörjnings perspektiv.

Utveckling/framtid
Den största utmaningen vi har är att ständigt utveckla våra 
kärnverksamheter så att de är effektiva och konkurrenskraftiga, 
och att det vi gör ska uppskattas av våra kunder. Vi har också 
en utmaning i att underhålla vår infrastruktur så att avbrott 
 minimeras och att förnyelsetakten motsvarar den förslitning 
som blir, vi ska inte lämna en ”skuld” till de som kommer efter 
oss och för att klara detta krävs en god ekonomi. Vi ser fortsatt 
låga elpriser, vilket påverkar möjligheterna att investera i för-
nyelsebar elproduktion. Vi ser ett problem i detta då förutsätt-
ningen för att öka både vindkraft, kraftvärme och elproduktion 
från solceller finns och skulle behövas för att klara utmaningen 
med att minska mängden växthusgaser.

Vi lägger stor vikt vid att allt vi gör ska var positivt för 
klimatet och för nästa generation, våra barn och barnbarn. Vi 
har utvecklat ett energisystem ”i världsklass” som innebär att 
utsläppen av växthusgaser i Falun är bland de lägsta i Sverige. 
Genom försäljningen av den första tomten 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 datahallarna och därmed 
ansluter datacentret till ett redan hållbart energisystem och tar 
vara på all energi. 

Marknadens aktörer börjar förbereda sig för en elhandlar-
centrisk modell, vilket innebär att kunden i de allra flesta ären-

den enbart har kontakt med elhandelsbolaget och inte även med 
elnätsbolaget. Fakturering med mera kommer framöver också att 
ske enbart från elhandelsbolaget.

Vi ser denna förändring som positiv för kunderna då det 
förenklar att enbart ha ett gränssnitt vid kontakt gällande el-
frågor. På liknande sätt kommer vi framöver att se över hela vår 
produktportfölj för att eftersträva enkla och tydliga produkter 
som blir lätta att förstå och sälja in.

Att skapa bättre service till kunderna genom nyttjande av 
 digitala plattformar kommer öka möjligheten till självservice och 
skapa förutsättningar att uträtta ärenden, göra beställningar med 
mera större delen av dygnets timmar.

Nya regelverk med möjlighet till skattereduktion för egen-
producerad el kan göra att utbyggnad av dessa anläggningar 
kommer att öka. Med dagens låga elpriser blir tyvärr pay off-
tiderna ganska långa, vilket bromsar utvecklingen.

Falun och Dalarna bör satsa på att ha en laddinfrastruktur 
för att kunna tillgodose den ökande mängden elbilar. Här är det 
eftersträvansvärt att olika aktörer i Dalarna ser möjligheten att 
införa samma typ av betalsystem för att underlätta för resande 
mellan kommunerna. Inom Falun ser vi att vårt paketerade 
erbjudande till marknaden, samt det tillkommande paketet för 
säker hemmaladdning, kan möta detta lokalt. 

Inom stadsnät ser vi att nya tjänster håller på att växa fram, 
främst inom vård/omsorgssektorn samt i kategorin ”smarta 
hem”. Det ställer mycket höga krav på tillgänglighet och vi 
måste vara rustade att kunna hantera dessa tjänster när det blir 
aktuella i stadsnätet.

Solceller ses som ett kraftigt växande produktionsslag och vi 
kommer att bevaka utvecklingen både för egen del, men också 
för möjligheten att uppföra andelsägda anläggningar.



89

FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENBolagens verksamhetsberättelser

Kopparstaden AB, ett bostadsbolag verksamt i Falu kommun, är 
helägt av Falu Kommuns Förvaltnings 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 investe-
ringar utan ägartillskott.

Väsentliga händelser under året
• 2016 var sista året för den femåriga affärsplanen bolaget levt 

med och när året summeras kan det konstateras att målet, 
som populärt kallas Stjärnan, uppnåddes. Av alla underliggande 
mål var mer än 70 procent gröna, vilket var kriteriet för 
Stjärnan.

• Skåneinitiativet uppnåddes, vilket betyder en minskad för-
brukning med 20 procent från basåret 2007, och nyckeltalet 
för förbrukningar var det lägsta någonsin.

• Driftnettoförbättringen om fyra procent årligen uppnåddes 
inte, men driftnetto blev två mnkr högre än budgeterat.

• Kundnöjdhet, mätt i NPS (Net Promotor Score) baserad på 
sannolikheten att kunderna skulle rekommendera bolaget 
överträffade målet om 25 och landade på 29.

• Arbete med ny affärsplan 2017–2021 påbörjades.
• Kommunfullmäktige godkände en försäljning på upp till 850 

lägenheter vilket ledde till att styrelsen beslutade sälja delar av 
Bojsenburg och transaktionskonsult (Catella) upphandlades.

Verksamhet
Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stort, vilket märks på 
antalet intresseanmälningar vid omsättning på lägenheter. Även 
när den pågående nyproduktionen Glimmerstigen släpptes för 
avtalstecknande i september märktes marknadstrycket av, mer 
än 1 000 intressenter och samtliga lägenheter uthyrda långt 
innan de är klara.

Inflyttningen på Glimmerstigen kommer att ske i tre etapper, 
1 juni, 1 september och 1 december 2017.

Styrelsen fattade beslut att max 10 procent av omflyttning 
ska avsättas till förturer, förturer ges till näringsliv, socialtjäns-
ten, AIK/Falu kommun, serviceboende och Klarbo. Totala antalet 
förturer hamnade på 11 procent.

Den nya uthyrningspolicyn sjösattes i början av året, en 
anpassning för att möta behovet hos de sökande idag.

Att kunna leva upp till ägardirektivets krav att bidra till 
Faluns tillväxt genom att skapa fler bostäder ställer krav på 
att bolaget har markreserver och detaljplanerad mark. Detalj-
planeprocesser tar lång tid, och ett antal processer är under 
pågående.

Avtal om ytterligare köp av mark på regementsområdet har 
tecknats för att öka möjligheter till framtida byggande.

 

Ekonomi
Avkastningskrav enligt ägardirektivet är sex procent direktavkast-
ning och minst 15 procent soliditet. Direktavkastningen uppgick 
till 4,6 procent (5,1) och årets soliditet till 24 procent (22).

Räntabilitet före skatt 13,2 procent (11,3).

Kopparstaden AB
Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 471,0 468,5

Rörelsekostnader -293,9 -276,0

Avskrivningar -77,0 -88,5

Rörelseresultat 100,1 104,0

Finansnetto -37,8 -58,6

Resultat efter finansnetto 62,3 45,4

Bokslutsdisposition 8,8 13,4

Skatt -14,0 -11,7

ÅRETS RESULTAT 57,1 47,1

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 2 283,4 2 173,7

Omsättningstillgångar 78,4 37,9

Summa tillgångar 2 361,8 2 211,6

Eget kapital 554,3 506,2

Långfristiga skulder 1 691,0 1 601,0

Kortfristiga skulder 116,5 104,4

Summa skulder och eget kapital 2 361,8 2 211,6
 

Medarbetare
Kopparstaden AB har 113 anställda, varav 81 män och 32 kvin-
nor.

Sjukfrånvaron har ökat för andra året i rad till 4,72 procent 
(3,71), främst långtidssjukfrånvaron har ökat.

Sju personer slutade sin anställning, varav en gick i pension. 
Åtta nya medarbetare har tillsvidareanställts och fem personer 
har internrekryterats till nya tjänster.

Under sommarperioden hade vi 51 sommarjobbare och fyra 
aktivitetsledare.

Utveckling/framtid
En stor utmaning är att bedöma marknaden rätt. Nu är det ett 
mycket stort tryck men det är också många fler aktörer som byg-
ger. Dessutom gäller det att för varje projekt hitta rätt balans 
mellan nedskrivningsrisk (för låg hyra i förhållande till produk-
tionskostnaden) och vakansrisk (för hög hyra för marknaden). 

Det finns också en stor risk för att byggkostnaderna går upp 
och/eller för få anbud i takt med en överhettad byggmarknad. 
Det påverkar både underhållsprojekt och nyproduktion menligt.

Kommunens uppdrag att ta emot fler nyanlända flyktingar 
ställer fortsatt krav på Kopparstaden AB att tillhanda hålla 
lägenheter. Ambitionen är att ligga kvar på max 10 procent 
förturer. För att klara det är ett fortsatt gott samarbetet med 
kommunen den allra viktigaste nyckeln till framgång. 
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Kopparstaden Förvaltning AB
Kopparstaden Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Koppar-
staden som i sin tur är helägt av Falu kommun. 

Väsentliga händelser under året
Debitering av elhandel har flyttats över till moderbolaget 
 Kopparstaden AB, på grund av ändrade regelverk från Riksdagen 
avseende energiskatt. Energiskattebefrielsen på vindkraft-
producerad el för egen förbrukning togs bort från och med 1 juli 
2016. Beslut har tagits angående en tillbyggnation av kontors-
fastigheten Ingarvsvreten 3. 

Verksamhet
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av kontorsfastigheten 
Ingarvsvreten 3.

Ekonomi
Bolaget redovisar ett lägre resultat än föregående år främst med 
anledning av minskade intäkter avseende elhandel vilket ger 
mindre marginaler totalt sett. 

Bolagets avkastning på eget kapital är 14,1 procent.

Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 1,8 2,1

Rörelsekostnader -0,6 -0,8

Avskrivningar -0,4 -0,4

Rörelseresultat 0,8 0,9

Finansnetto -0,5 -0,5

Resultat efter finansnetto 0,3 0,4

Skatt -0,1 -0,1

ÅRETS RESULTAT 0,2 0,3

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 15,4 15,1

Omsättningstillgångar 0,4 0,2

Summa tillgångar 15,8 15,3

Eget kapital 2,2 2,0

Långfristiga skulder 13,0 13,0

Kortfristiga skulder 0,6 0,3

Summa skulder och eget kapital 15,8 15,3

Måluppföljning
Bolagets resultatmål enligt fastställd budget var ett positivt 
resultat på 303 tkr efter finansiella poster vilket bolaget kom 
upp till.

Medarbetare
Bolaget har ingen anställd personal.

Utveckling/framtid
Tillbyggnationen av kontorsfastigheten Ingarvsvreten 3 kommer 
att fortgå under 2017. 
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Lugnet i Falun AB
Bolagets huvuduppdrag är att äga, förvalta, drifta och hyra ut 
fastigheter och anläggningar inom Lugnetområdet i Falu kom-
mun. Bolaget är tillsammans med kommunstyrelsen en initia-
tivtagande aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom 
Lugnetområdet. Samtliga aktier ägs av Falu Kommuns Förvalt-
ning AB vilket i sin tur ägs av Falu Stadshus AB.

Väsentliga händelser under året
Anläggningen har sedan bolagets övertagande av fastigheterna 
en kraftigt eftersatt underhållsstandard med stora behov av 
åtgärder. Till nuvarande hyresnivå (Falu kommun), ingår ett 
begränsat utrymme för underhåll och investeringsåtgärder. 
Planering, upphandling och genomförande av beslutade inves-
terings- och underhållsarbeten har under året fullföljts. Några 
av de största åtgärderna har under året varit energibesparande 
investeringar i form av byte av belysning och undercentraler, 
andra åtgärder är ytskikt och brandskyddsåtgärder. 

Fastighetsutvecklingsprojekt, som det lagts stort fokus vid, 
har varit ishall och simhall. Ishallsprojektet har pågått under en 
tid och under 2016 slutfördes de sista delarna. Under 2016 gjor-
des förberedande arbete inför projektstart av simhallen. Grunden 
för en gemensam process arbetades fram vilket resulterade i en 
avsiktsförklaring mellan Lugnet i Falun AB (Lufab) och Falu kom-
mun med tydligt mål, tydliggjorda ansvarsområden och tidplan. 

Besöksmålet bergbanan/hopptornet/skidmuseum har för andra 
året varit öppet för besökare i bolagets regi. Antalet besökare 
under 2016 uppgick till 14 000, att jämföra med 2015 11 000.

Verksamhet
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 94 procent (93) av hyresintäkterna, som sker 
enligt självkostnadsprincipen. Ytterligare ett antal hyresgäster 
hyr lokaler till marknadshyra direkt från bolaget. 

Verksamheten består av traditionell fastighetsförvaltning. 
Bolaget har också ett utvecklingsuppdrag, med mål att enligt 
ägardirektivet, resultera i någon form av synergi och effektivi-
seringseffekter för Falu kommun. Genom att låta hållbarhet ge-
nomsyra vårt arbete når vi flera av våra mål. Det gäller allt ifrån 
arbete med planerat underhåll, reparationer och reinvesteringar, 
driftoptimering och effektiviseringsarbete, till uthyrning och 
olika former av utvecklingsarbete, som verksamhets- och fas-
tighetsutveckling. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Vi är ansvarsfulla och använder resurserna på ett affärsmässigt 
sätt. En ekonomi i balans är överordnat övriga krav och det 
handlar om att göra satsningar och investeringar som lönar sig 
på sikt. I såväl det dagliga arbetet som i enskilda projekt är det 
stort fokus på miljö och energieffektiviserande åtgärder. Härige-
nom tas hänsyn till såväl ekonomisk som ekologisk hållbarhet. 
Arbetet resulterar också i positiva effekter för Falu kommun. Av 
bolaget genomförda kostnadseffektiviseringar ger för Falu kom-
mun, vid oförändrad förbrukning, lägre energikostnader.

Ekonomi
Bolagets omsättning uppgår till 60 mnkr. Resultatet motsvarar 
en räntabilitet på 13 procent. Ett ökat driftnetto mot budgete-
rat vilket delvis beror på ökade hyresintäkter men även det låga 
ränteläget. Ränteläget har gett ett större utrymme för tidigare-
lagt underhålls- och investeringsarbete, utan att påverka resul-
tatet. Genom tidigarelagt arbete åtgärdas eftersatt underhåll, 
med effekt att underhållsbehovet inför kommande hyresperiod 
minskar.
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Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 60,0 60,2

Rörelsekostnader -34,3 -38,9

Avskrivningar -13,9 -12,4

Rörelseresultat 11,8 8,9

Finansnetto -10,4 -11,5

Resultat efter finansnetto 1,5 -2,6

Bokslutsdispositioner -0,5 2,9

Skatt -0,2 -0,1

ÅRETS RESULTAT 0,7 0,2

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 419,5 416,1

Omsättningstillgångar 6,1 50,8

Summa tillgångar 425,6 466,9

Eget kapital 5,0 3,8

Långfristiga skulder 405,0 430,0

Kortfristiga skulder 15,6 33,2

Summa skulder och eget kapital 425,6 466,9

Måluppföljning
Ekonomimål: långsiktigt hållbar ekonomi – ökat driftnetto under 
året. Budget hålls i genomförda projekt, liksom avkastningskrav 
per investeringsprojekt. 

Förvaltningsmål: uppnå väl förvaltade fastigheter – takten 
på underhålls-/investeringsarbetet under året har tillåtits att 
utökas.  

Kundmål: nöjda kunder – långsiktiga hyresgäster. Ingen avflyt-
tande hyresgäst under året. 

Driftmål: energimål – sänkt driftkostnad/kwh. Besparingar på 
främst el genom effektiviseringsarbete. 

Medarbetare
Bolaget har vid slutet av året 7 (9) medeltalet anställda. Under 
sommarmånaderna har ett antal tillfälligt anställda arbetat vid 
Lugnets skidmuseum. 

Utveckling/framtid
Inom huvuduppdraget förvaltning har bolaget möjligheter att, 
inom de ramar som bolaget kan styra över, fortsätta effek-
tivisera och utveckla för att på så sätt bidra till effektiviseringar 
och positiva synergieffekter för Falu kommun. 

Inom utvecklingsuppdraget fortsätter arbetet med fastighets- 
och verksamhetsutveckling. Ett kommande större fastighets-
utvecklingsprojekt är simhallen. I juni 2017 fattar kommun-
fullmäktige beslut om ekonomiskt utrymme. Stort fokus kommer 
att läggas på fastighetsutvecklingen av Lugnetområdet. 
För studiearbete för nya utvecklingsprojekt på Lugnet fortsät-
ter under 2017. I samarbete med kommersiella aktörer utreds 
möjligheten till att, utöver vad som är folkhälso-, idrotts- och 
föreningslivsfunktioner, tillskapa ytterligare funktioner för en 
mer utvecklad helhetsupplevelse för besökaren. 

En stor osäkerhetsfaktor på sikt är ökade räntekostnader. 
Ökade räntor med en procent motsvarar på nuvarande lånestock 
en ökad räntekostnad med cirka 4 mnkr. Borgensramen utgör 
fortsatt en begränsning, då denna påverkar bolagets möjliga 
investeringsvolym och skulle därmed även kunna påverka verk-
samheten.



93

FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENBolagens verksamhetsberättelser

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 2016 genomförde Högskolan Dalarna en utredning om 
samlokalisering av Högskolan till Falun. På deras uppdrag togs 
ett förslag om utbyggnad av Högskolan i Falun med ny hyra 
fram av bolaget. Högskolan i Dalarna valde att inte gå vidare 
med samlokaliseringen. I juli kom ett kraftigt skyfall som gjorde 
att nya biblioteket tog in vatten och delar av tak och inredning 
förstördes. Återställningsarbetet blev klart under december. 
Ansvarsfrågan är under utredning.

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

Ekonomi
2016 års omsättning uppgick till 19 mnkr (19 mnkr) och resul-
tat blev en förlust med -0,1 mnkr (2 mnkr). 

Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 19,2 18,8

Rörelsekostnader -6,5 -4,2

Avskrivningar -8,0 -7,9

Rörelseresultat 4,8 6,8

Finansnetto -4,8 -5,2

Resultat efter finansnetto -0,1 1,5

Skatt

ÅRETS RESULTAT -0,1 1,5

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 194,6 205,7

Omsättningstillgångar 1,9 3,3

Summa tillgångar 196,5 209,0

Eget kapital 15,6 15,7

Långfristiga skulder 145,0 190,0

Kortfristiga skulder 35,9 3,3

Summa skulder och eget kapital 196,5 209,0

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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Väsentliga händelser under året
2016 har i stor utsträckning präglats av ett ökat antal insatser 
jämfört med samma period 2015. Framförallt är det trafik-
olyckorna som ökat. Förutom ett antal villa- och fastighets -
bränder bidrar givetvis de många bilbränderna till det ökade 
antalet insatser under 2016.

Under året har räddningsinsatser i Falu kommun genomförts 
vid 57 bränder i byggnader, 61 bränder ej i byggnad, 135 trafik-
olyckor, 284 sjukvårdsuppdrag, 267 automatlarm, sju drunk-
ningstillbud samt 181 övriga larm under 2016. Antalet totala 
larm inom Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhetsområde har 
varit 2 558 stycken.

Den planerade informationen i skolorna (årskurs 2, 5 och 7) 
har genomförts enligt plan under 2016.

Verksamhet
Uppdraget 2015–2018 
Inom arbetsområdet räddningstjänst skall kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) utföra den räddningstjänst 
som behövs. I förberedelsen för räddningstjänst skall RDM verka 
för att medborgare har en sådan kunskap att de, efter sina 
förutsättningar, initialt kan bidra till att lindra följderna av en 
olycka. Arbetet beskrivs i ett handlingsprogram för räddnings-
tjänst.

Falu kommuns andel av Räddningstjänsten Dala Mitt uppgår 
till 44,3 procent.

Ekonomi
Resultaträkning (mnkr) 2016 2015

Intäkter 115,4 112,4

Rörelsekostnader -109,6 -106,5

Avskrivningar -5,4 -5,2

Rörelseresultat 0,4 0,7

Finansnetto -0,4 -0,5

Resultat efter finansnetto 0,0 0,2

Bokslutsdisposition

Skatt

ÅRETS RESULTAT 0,0 0,2

Balansräkning (mnkr) 2016 2015

Anläggningstillgångar 45,3 32,2

Omsättningstillgångar 35,4 49,7

Summa tillgångar 80,7 81,9

Eget kapital 4,7 4,7

Långfristiga skulder 43,8 42,7

Kortfristiga skulder 32,2 34,5

Summa skulder och eget kapital 80,7 81,9

Räddningstjänsten Dala Mitt
Måluppföljning
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.

RDM totalt Falu kommun

2016 2015 2016 2015

Brand i byggnad 1,3 1,2 1,0 1,3

Brand ej i byggnad 1,6 1,8 1,6 1,6

Trafikolycka 2,9 2,4 2,4 1,9

Sjukvårdsuppdrag 6,2 6,4 5,0 5,8

Automatlarm, ej brand/gas 4,1 3,2 4,7 3,6

Övriga 3,6 3,5 2,8 2,9

TOTALT 19,7 18,5 17,5 17,1

Medarbetare
Totalt var det 254 personer anställda i RDM vid årets slut varav 
16 kvinnor.

Utveckling/framtid
Räddningstjänsten får en allt större roll i kommunernas säker-
hetsarbete vilket ställer krav på utveckling, framförallt i den 
förebyggande verksamheten. Den tekniska utvecklingen på 
fordon och teknik samt nya ökade miljökrav ställer stora krav på 
bland annat investeringsverksamheten.

Förhållanden och aktiviteter som kommer att påverka verk-
samheten på olika sätt i framtiden och som vi idag känner till är: 
• förväntningarna på RDM att kostnadseffektivt svara upp på de 

mål som sätts av medlemskommunerna
• RIB-17, avtal om räddningstjänst i beredskap, som föranlett 

uppsägningar av ett stort antal beredskapsbrandmän
• ökat antal medlemskommuner i förbundet för att vinna stor-

driftsfördelar
• samlokalisering med andra myndigheter
• förbättrat hygienflöde.
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