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Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt
Förutsättningarna för svensk ekonomi ser
fortsatt gynnsamma ut. Under första halvåret
har utvecklingen dock varit mer dämpad än
föregående år. Den kraftiga minskningen av
antalet asylsökande påverkar prognosen för
kommunal och statlig konsumtion. Detta i sin
tur påverkar efterfrågan i svensk ekonomi.
Som en följd av detta har skatteprognosen för
kommande åren nedreviderats.

Folkmängden i kommunen uppgick den 31
augusti till 57 451 personer.
Falu Kommuns delårsrapport med årsprognos
visar positiva resultat både när det gäller
delårsbokslut och årsprognos. Resultatet per 31
augusti 2016 uppgår till 182 mnkr och
prognosen för helåret pekar mot ett positivt
resultat om 77 mnkr.
De kommunala bolagen visar på en stabil
verksamhet med god ekonomi.

Trots en svagare beräknad tillväxt i svensk
ekonomi har bedömningen av sysselsättningen
justerats upp. Sysselsättningen beräknas
fortsätta växa i relativt snabb takt även under
resten av året. Arbetslösheten i Falun uppgick
till 5,6% i augusti 2016 (jmf 5,8% augusti
2015). Detta är lägre än både i riket och i länet
(7,5% resp 6,8%)

Verksamheternas prognoser visar sammantaget
på en negativ avvikelse på -24,5 mnkr,
exklusive reserven för oförutsedda händelser.
Underskottet hänförs främst till socialnämnden
och omvårdnadsnämnden. Det krävs ytterligare
insatser för att uppnå ekonomisk balans inför
kommande verksamhetsår.

Befolkningsutvecklingen fram till augusti
månad visar på en ökning med 388 personer
sedan årsskiftet (jmf +154 jan-aug 2015).

Periodens utfall och helårsprognos
Utfall
Utfall
Prognos
Budget
2016-08-31 2015-08-31 2016-12-31 2016-12-31
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

2

418
-2 333
-64
-1 979

349
-2 208
-64
-1 923

-3129

-3149

1 817
324
32
-12
182

1 737
314
19
-16
131

2727
475
41
-37
77

2745
464
29
-24
65
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Periodens resultat

har kostnadsförts tidigare, innebär det att 1 441
mnkr, enligt nuvarande reglerverk, kommer att
belasta kommunen i form av kostnader i takt
med att de betalas ut.

Resultatet för perioden januari till augusti 2016
uppgår till 182 mnkr, vilket är en förbättring
med 51 mnkr jämfört med samma period
föregående år och 93 mnkr högre än budget.

Totala kostnaden i resultaträkningen för
pensioner inklusive löneskatt uppgår för
perioden januari till augusti 2016 till 112 mnkr,
vilket ligger på samma nivå som perioden
2015.

Verksamhetens intäkter
Jämfört med föregående år och budget är det
främst ökningen av intäkterna som gjort att
resultatet har förbättrats. Intäkterna är 68 mnkr
högre än samma period 2015. Den största
ökningen av intäkterna består av ökade bidrag
med 58 mnkr. Det är främst bidragen från
Migrationsverket och Skolverket som har ökat
kraftigt jämfört med föregående år.

Den bokförda pensionsskulden och
pensionskostnaderna har uppdaterats mot
bakgrund av ny kalkyl från KPA per
2016-08-31.

Verksamhetens kostnader

Prognosen för helåret visar att kostnaderna
bedöms bli något lägre än vad som
budgeterats. En del av kommunens kostnader
täcks internt via arbetsgivaravgifterna.
Sammanlagt visar prognosen att kostnader
kommer att uppgå till 6,5 mnkr lägre än
budgeterat.

Verksamhetens kostnader har inte ökat i
samma takt som intäkterna vilket bidrar till det
förbättrade resultatet. De största
kostnadsökningarna finns inom köp av
huvudverksamhet, det vill säga främst av köp
av vård- och skolplatser.

mnkr
Ansvarsförbindelse
Avsättningar i BR
Avgiftsbestämd
ålderspension
Summa

Prognosen för helåret pekar på att intäkterna
kommer att överstiga de budgeterade med
37 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökad
ersättning från Migrationsverket.

Prognosen för helåret pekar på att kostnaderna
kommer överstiga de budgeterade med
17 mnkr. Även på kostnadssidan finns en stark
koppling till insatser som en följd av den
rådande flyktingsituationen.

2016-08-31
1 441
184
57
1 682

2015 2014
1 480 1 567
180
173
56
1 716

53
1 793

Skatteintäkter och utjämning
Utfallet av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgår till 2 141 mnkr
vilket är en ökning med 90 mnkr eller 4,2 %
jämfört med 2015.

Pensionskostnader
De pensionsåtaganden som kommunen ska
betala ut i framtiden redovisas på två olika sätt
enligt den så kallade blandmodellen.

Prognosen för helåret pekar på att
skatteintäkter och utjämning kommer att uppgå
till 3 202 mnkr vilket är 6,8 mnkr lägre än
budgeterat. Den lägre prognosen beror på en
svagare tillväxt än vad som tidigare
prognostiserats.

Den pensionsförpliktelse som uppstått från och
med 1998 och framåt redovisas löpande under
intjänandeperioden som en kostnad i
resultaträkningen och som en avsättning eller
kortfristig skuld i balansräkningen.
Avsättningen för året uppgick till 184 mnkr
inklusive löneskatt vilket är en ökning med 4
mnkr jämfört med 2015. Kostnaden för denna
del belastar resultatet vid intjänande. I årets
kostnad ingår även den avgiftsbestämda
ålderspensionen med 57 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader
Utfallet för finansiella intäkter uppgår till 32,3
mnkr (19,2 mnkr). Utfallet avviker positivt mot
budget med 13 mnkr. Avvikelsen mot budget
beror främst på den aktieutdelning på 15 mnkr
som Skid-VM i Falun 2015 AB betalade ut till
Falu Kommun i juni. Ränteintäkterna för de
förmedlade lånen är lägre än budgeterat med 2
mnkr. Avvikelsen balanseras med motsvarande
post på kostnadssidan. Helårsprognosen för de

De pensionsförpliktelser som uppstått före
1998 har inte löpande redovisats som en
kostnad i kommunen. Denna del uppgår per
augusti 2016 till 1 441 mnkr vilket är en
minskning med 39 mnkr jämfört med 2015.
Eftersom intjänade av dessa pensionsrätter inte
3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomisk översikt

finansiella intäkterna blir en positiv avvikelse
med 13 mnkr.

Helårsprognosen för de finansiella kostnaderna
blir en negativ avvikelse med 13 mnkr. Under
hösten kommer Falu Kommun att betala ut ett
ägartillskott på 3 mnkr till Västra Falun AB.
samt politiskt beslut om hur aktieutdelningen
från Skid-VM i Falun 2015 AB kommer att
användas.

Utfallet för de finansiella kostnaderna uppgår
till 11,9 mnkr (15,9 mnkr), vilket är 4,1 mnkr
lägre än budget. Avvikelsen mot budget
förklaras med att ränteintäkterna för de
förmedlade lånen är lägre än budgeterat med 2
mnkr. Räntekostnaderna för Falu Kommuns
egna lån avviker positivt med 2 mnkr.

Lånestocken uppgår per 2016-08-31 till
100 mnkr. Prognosen för helåret är att
lånestocken förblir oförändrad.

Räntebudgeten för de egna lånen bygger på att
Falu Kommun investerar enligt plan vilket inte
skett. Investeringstakten har varit lägre och
därmed blir lånestocken lägre.

Avstämning mot
balanskrav
Reglerna om balanskrav innebär att negativa
resultat skall återställas inom tre år. Vid
underskott skall fullmäktige anta en
åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Om
utfallet år 2016 blir enligt prognosen
uppkommer inget underskott finnas att
återställa.
mkr
Årets resultat enligt
resultaträkningen
Avgår: samtliga
realisationsvinster
Årets balanskravsresultat

4

2016
(prognos)

2015

2014

77,4

101,4

11,1

77,4

-5,1
96,3

-0,3
10,8
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Verksamheternas resultat
och prognos
EKONOMISKT UTFALL PÅ NÄMNDNIVÅ

Styrelse/nämnd
(mnkr)
Kommunstyrelsen:
- Kommundirektören
- Ledningsförvaltningen
- Serviceförvaltningen
- AIK
- Beslutsorgan
- Ej förv.ankn. verksamhet
- Kollektivtrafiken
-Reserv - oförutsedda händelser och
sparbeting
Summa kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Myndighetsnämnden för bygg- och
miljöfrågor
Val- och demokratinämnden
Gem nämnd upphandlingssamverkan
Gem nämnd alkohol, tobak, läkemedel
Överförmyndarverksamhet
Revisionen
Summa verksamheter drift

Avvikelse
NettoBudgetkostn Budget Resultat Resultat Budget Prognos Prognos
160831 160831 160831 150831 161231 161231 161231

3,1
31,1
-8,3
31,5
16,8
52,1
65,3

2,5
38,9
-6,5
37,5
18,3
52,2
54,8

-0,6
7,8
1,8
6,0
1,5
0,1
-10,5

3,7
7,7
10,4
2,2
19,1
-0,5
0,0

3,8
58,4
2,0
56,3
27,6
78,2
82,2

3,8
57,7
2,0
54,8
27,6
79,4
96,3

0,0
0,7
0,0
1,5
0,0
-1,2
-14,1

0,0
191,6

25,2
222,9

25,2
31,3

0,0
42,6

37,8
346,3

0,0
321,6

37,8
24,7

743,8
440,9
370,7
69,9
125,6

775,8
443,7
368,4
87,2
119,8

32,0
2,8
-2,3
17,3
-5,8

23,8 1 204,5
-10,7 668,2
-14,9 557,8
8,5 135,2
-7,6 184,0

1 196,2
678,2
573,8
125,9
187,1

8,3
-10,0
-16,0
9,3
-3,2

3,7
6,6
0,3
0,5
2,9
3,2
0,0
0,0
2,8
3,0
1,2
1,4
1 953,4 2 032,5

2,9
0,2
0,3
0,0
0,2
0,2
79,1

1,1
10,2
0,2
0,8
0,0
4,8
0,2
0,0
-0,3
4,4
-0,4
2,0
42,5 3 118,2

10,0
0,8
4,8
0,0
4,4
2,0
3 104,8

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,3

Utfallet för kommunstyrelsen som helhet
visar på ett budgetöverskott på 31,3 mnkr per
sista augusti. I detta resultat återfinns ett
centralt anslag för oförutsedda händelser, totalt
25,2 mnkr. Prognos helår positivt resultat med
24,7 mnkr.

senare under året så att budget kommer att
hållas på helår.
Ledningsförvaltningen visar på ett positivt
resultat på 7,8 mnkr per sista augusti.
Överskottet beror främst på att projektet
Svärdsjö vattendrag ännu inte slutredovisats,
potten för personalpolitiska åtgärder ej
utnyttjas samt vissa vakanser. På helår kommer
ledningsförvaltningen att göra ett resultat på
0,7 mnkr.

Kommunsdirektörens ansvarsområde redovisar
ett negativt resultat på -0,6 mnkr. Avvikelsen
beror på ej erhållna intäkter vilka flyter in

5
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Serviceförvaltningen redovisar en positiv
avvikelse jämfört med budget på 1,8 mnkr.
Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt, med
7,5 % sedan 2014, liksom transportkostnaderna
i och med nytt transportavtal 2015. Det nya
avtalet medför ett underskott på 2,9 mnkr mot
budget för 2016. Inom kosten bedöms ett
underskott på 2 mnkr. Av detta utgör kostnader
för ”Heltid till alla” samt övergången från
semestertjänster till uppehållstjänster, 1,2
mnkr. Ovanstående underskott täcks av
överskott inom andra verksamheter. För helår
bedöms ingen avvikelse mot budget för
förvaltningen som helhet.

korttidsplatser minskat. Vidare har kostnaderna
för utskrivningsklara ökat samt ökade
transport- och matkostnader.
Socialnämnden redovisar ett underskott mot
budget på -2,3 mnkr. Underskottet beror i
huvudsak på ökade kostnader för placering av
barn och unga på HVB-hem respektive
familjehem.
Prognosen för förvaltningen uppgår till ett
underskott på -16,0 mnkr bl. a. på grund av
ökade kostnader för vuxna missbruksplaceringar på HVB-hem och barn och unga på
HVB-hem respektive familjehem.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
redovisar ett överskott jämfört med budget om
17,3 mnkr. Överskottet beror till största del på
minskade kostnader för vinter-väghållning,
lägre underhåll av grönytor och ännu ej utförda
beläggningsarbeten.

Arbetsmarknads-, integrations- och
kompetensförvaltningen, AIK, har en positiv
budgetavvikelse om 6 mnkr per sista augusti.
Den positiva avvikelsen är hänförlig till främst
vuxenutbildningen som ej erhållit fakturor för
utförd utbildning samt vakanser. Även arbetscenter har positivt resultat p. g. a. vakanser.
Förvaltningen räknar med ett positivt resultat
på 1,5 mnkr på helår.

Prognosen för helår är positivt med 9,3 mnkr
då bl. a. beläggningsarbetena beräknas utföras
under hösten.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett
underskott för perioden om -5,9 mnkr. vilket
förklaras till stor del av kostnader utöver
budget avseende grundhyra till Lufab och
utebliven finansiering av
världsarvsutvecklarverksamheten. Pågående
verksamhetsförändringar medför också en del
omställningskostnader Dessutom finns
merkostnader på 1,9 mnkr för iordningställandet av en tävlingsklar arena för Svenska
Skidspelen i vintras.

Beslutsorgan som per sista augusti har ett
resultat på 26,7 mnkr på grund av ej utnyttjad
reserv för oförutsedda händelser och denna
reserv kommer ej att utnyttjas och därmed ger
helårsprognosen ett positivt resultat på 37,8
mnkr.
Ej förvaltningsanknuten verksamhet redovisar
ett resultat på -10,4 mnkr främst p. g. a. ökade
kostnader gällande kollektivtrafiken På helår
kommer kollektivtrafiken att ge ett underskott
på -14,1 mnkr och högre avtalskostnader för
verksamhetsbidrag -1,2 mnkr vilket ger en
total avvikelse på -15,3 mnkr.

Prognosen för helåret beräknas till -3,2 mnkr
om kompensation för kostnaderna gällande
Svenska Skidspelen erhålls.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
resultat per den 31 augusti om 32,0 mnkr. Det
positiva resultatet kommer dock att behövas
för att täcka kostnaderna för fler elever samt
läromedel och diverse material under
höstterminen 2016. Prognosen för helår
beräknas bli positivt med 8,3 mnkr bl. a. på
grund av färre elever i friskolor i grundskolan,
senarelagd start av Slättaskogens förskola och
ökade intäkter gällande avgifter till förskolan.

Myndighetsnämnden gör ett positivt resultat
om 3,0 mnkr mestadels beroende på att
årsavgifterna för livsmedel, miljöskydd och
hälsoskydd är felperiodiserade. Detta kommer
att regleras på helår så årsprognosen beräknas
till 0,2 mnkr.
Övriga nämnder redovisar endast mindre
avvikelser i förhållande till budget.

Omvårdnadsnämnden redovisar ett överskott
mot budget på 2,8 mnkr per augusti. Prognosen
för helåret är -10 mnkr. Detta beroende på
utfallet av lönerevisionen, ökad kostnad för
Hälsingebacken, eftersläpning vid anpassning
av personalen när timmarna och antalet

6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mål för god ekonomisk hushållning

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

I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att
varje generation själv bär kostnaderna för den
service som den konsumerar. Det innebär att
ingen kommande generation ska behöva betala
för det som en tidigare generation förbrukat.

Mål

Uppföljning per 31 augusti
2016
Resultat i förhållande till erResultatet ska överstiga Resultatet uppgår till 182,6
hållna skatteintäkter
2,0 procent av skatteinmnkr, vilket motsvarar 8,5
täkterna, vilket motsvarar procent.
64,7 mnkr.
Prognos för helår är 77,4 mnkr,
vilket motsvarar 2,4 procent.
Årets målsättning är uppfylld.
Soliditet, eget kapital i procent
Långsiktigt mål är att
Soliditeten är 57,2 procent.
av totala tillgångar, exkl. föröverstiga 55 procent.
Målet är uppfylld för perioden.
medlade lån.
Årets målsättning är 40
procent.
Till hur stor del investeringarna Långsiktigt mål är 100
Investeringarna är finansierade
är finansierade med eget kapital, procent.
med eget kapital till 100 prodär eget kapital definieras som
Årets målsättning är 65
cent, (motsvarar 136 procent).
kassaflödet från del löpande
procent.
Prognos för helår uppgår till
verksamheten.
65%.
Årets målsättning är uppfylld.

Kommunens finansiella mål avseende resultatnivån uppfylls per sista augusti. Resultatet per
augusti uppgår till 182,6 mnkr och motsvarar
8,5 procent av skatteintäkter och utjämning.
Helårsprognosen uppgår till 77,4 mnkr och
ligger över det budgeterade resultatet för året.
Kommer prognosen att hålla, uppfylls målet
även avseende helårsresultatet. Kommunens
nettokostnader har ökat med 5,6 procent jämfört
med samma period 2015. Under samma period
har skatteintäkter och utjämning ökat med 4,4
procent.

Självfinansieringsgraden för investeringar vid
en avstämning 31 augusti påverkas av delårsbokslutets goda resultat. Men i takt med att
resultatet sjunker och investeringarna ökar
under hösten landar självfinansieringsgraden
för investeringar på omkring 65 procent i
prognosen.
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en
god ekonomisk hushållning att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Det skall finnas ett klart samband mellan de
resurser vi använder, de prestationer som
genomförs och de resultat som uppnås. Detta
fordrar en planering med framförhållning och
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål
samt bra uppföljning. Den politiska majoriteten
har valt att lyfta fram följande mål för verksamheten 2016:

Soliditeten uppgår, vid en avstämning 31
augusti, till 57,2 procent, och ligger jämt med
målet för 2016, men bedömningen är att den
sjunker i helårsprognosen med höstens ökade
investeringstakt och prognostiserat årsresultat.
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Falu Kommuns verksamhetsrelaterade mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning:
Nämnd
Kommunen totalt
Kommunen totalt
Barn- och utbildningsnämnden

Mått
Andel sjukfrånvaro i relation
till ordinarie arbetstid
Timanställdas tid i relation
till total tid

Mål
< 4,5 procent (dec
2016)
< 5 procent (2016)

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
Barn- och utbildnings- Elever i åk 5 och 8, som
Andelen elever ska öka
nämnden
anger att skolarbetet ger dem jämfört med föregående
lust att lära mer
år
Barn- och utbildnings- Elever ska minst nå de
nämnden
lägsta kunskapskraven i alla
ämnen i åk 3, 6 och 9

Andelen elever ska öka
jämfört med föregående
år

Barn- och utbildningsnämnden

Andelen elever ska öka
jämfört med föregående
år

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden

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

Andelen elever ska öka
jämfört med föregående
år
Elevers betygspoäng efter
Den genomsnittliga
slutförd gymnasieutbildning betygspoängen ska
förbättras jämfört med
föregående år
Ungdomar som arbetar eller Andelen ska öka jämstuderar två år efter slutförd fört med föregående år
gymnasieutbildning
Elever i gymnasieskolan
Andelen elever ska öka
som uppnått examen efter 4 jämfört med föregående
år
år
Elever i gymnasieskolan
Andelen elever ska öka
som når högskolejämfört med föregående
behörighet
år
Andelen kunder som är
Förbättra rankingplats i
nöjda med de tjänster som
SKL:s nöjd-kundenkät
levereras
Handläggningstid för bygg- 7 veckor (i genomsnitt)
lov (villa)
Andelen överklagade ären- < 0,5 procent
den med formella fel
Hela till≥ 50 procent
syns/kontrollområdets kostnadstäckning
8

Resultat (uppföljning)
Utfall delår: 6,7 procent.
Målet ej uppfyllt
Utfall delår: 6,5 procent.
Målet ej uppfyllt
Mätning har gjorts genom
en utvärderingsenkät
huruvida förskolans arbete
sker i enlighet med målen i
Läroplanen. Resultatet är
2,36 poäng av 3,0 möjliga
(fg år 2,19).
Prel. utfall delår:
Åk 5: 76% (74% fg år)
Åk 8: 66% (56% fg år)
Målet uppfyllt
Prel. utfall delår:
Åk 3: 84% (79% fg år)
lärares bedömning
Åk 6: 83% (82% fg år) Åk
9: 79% (76% fg år)
Målet uppfyllt
Prel. utfall delår:
Meritvärde 214,1 (207,2 fg
år)

Prel. utfall delår:
84,7% (84,5% fg år)
Kommer i nationell statistik
i dec.

Nyckeltalet har upphört

Kommer i nationell statistik
i dec.
Kommer i nationell statistik
i sep.
Ingen undersökning ännu
genomförd
7 veckor,
Målet uppfyllt
0 procent.
Målet uppfyllt.
Följs upp vid årets slut.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Kostnadstäckning för regelbunden tillsynsverksamhet
(årsavgift)
Andel utförda tillsynstimmar i relation till behovet
Mark- och planberedskap
enligt ÖP Falun Borlänge
Antal producerade bostäder/år
Ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökning
Antal dödsfall och svårt
skadade på det kommunala
vägnätet
Nettokostnaden för en hemtjänsttimme
Nettokostnaden för en plats i
vård- och omsorgsboende
Kostnad per inledd utredning/uppföljning
Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg
Andel barn 0-12 år som inte
kommit tillbaka inom ett år
efter avslutad isats/utredning
Andel ungdomar 13-20 år
som inte kommit tillbaka
inom ett år efter avslutad
insats/utredning
Andel ej återkommande
missbrukare 21+ år inom ett
år efter avslutad insats/utredning
Antal hushåll som uppbär
ekonomiskt bistånd ska
minska
Enhetskostnaden per dygn
för bostad med särskild
service enligt LSS
Nyttjandegrad i Lugnets
idrottshallar
(högsäsong sep-apr)
Nyttjandegrad i Lugnets
idrottshallar
(lågsäsong maj-aug)
Nyttjandegrad i övriga
idrottshallar
Antal besökare hos Faluns
bibliotek

Mål för god ekonomisk hushållning

≥ 80 procent

Följs upp vid årets slut.

≥ 90 procent

Följs upp vid årets slut.

Möjlighet till byggrätter för 250 bostäder/ år
200 nya bostäder/år

Följs upp vid årets slut.

Förbättra placeringen
från nuvarande rankingplats 191
0 dödsfall

Följs upp vid årets slut.

< 465 kr

Utfall delår: 481 kr
Målet ej uppfyllt
Utfall delår: 1 757 kr
Målet ej uppfyllt
Utfall delår: 2 326 kr Målet
uppfyllt
Utfall delår: 10%
Målet ej uppfyllt

< 1 731 kr/dygn
< 2 500 kr
≤ 0 kr i avvikelse mot
standardkostnad i utjämningssystemet
> 77 procent

Följs upp vid årets slut.

0 dödsfall
Målet uppfyllt

Utfall delår: 73%
Målet ej uppfyllt

> 78 procent
Utfall delår: 84%
Målet uppfyllt
> 74 procent
Utfall delår: 69%
Målet ej uppfyllt
< 857 hushåll (2015)

Utfall delår: 817 hushåll.
Målet uppfyllt

Lägre dygnskostnad än Mäts i samband med års2013
bokslut
90 procent

Mäts i samband med årsbokslut

40 procent

Utfall delår: 84%
Målet uppfyllt

50 procent

Mäts i samband med årsbokslut
> 400 000 besökare per Målet kommer ej att uppfylår
las
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Investeringar

Investeringar
Nettoinvesteringarna per den 31 augusti 2016
uppgår till 122,5 mnkr.
I prognosen för helåret beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 274,5 mnkr.

Investeringsredovisning per styrelse/nämnd

Styrelse/nämnd

Utfall
160831

Utfall
150831

Prognos
161231

Budget
161231

Avvikelse
Budget/
prognos

84,0

57,3

202,9

214,8

11,9

1,9

0,7

5,6

5,1

-0,5

0,1

0,1

0,0

208,6

220,1

11,5

Kommunstyrelsen
-Serviceförvaltningen
-Ledningsförvaltningen
-Arbetsmarknadsintegrationsoch kompetensförvaltningen
Kommunstyrelsen totalt

85,9

58,0

3,2

28,7

8,3

8,3

0,0

31,7

33,0

50,1

56,9

6,8

Barn- och utbildningsnämnd

1,3

1,9

3,0

6,8

3,8

Omvårdnadsnämnden

0,3

0,9

4,3

4,3

0,0

0,0
122,5

0,2
122,7

0,2
274,5

0,2
296,5

0,0
22,0

Kultur- & fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden
Nettoinvestering totalt

Inga större projekt är färdigställda

Investeringssammanställning, större pågående/ej
färdigställda investeringsprojekt
Resecentrum1)
Vård-och omsorgsboende

2)

192,2

12,2

165,1

192,2

118,0

45,4

102,4

115,0

0,3

0,4

2,0

Återställningskostn. i bef.byggnnad
Bjursåsskolan

3)

Ny förskola Slätta 4)
Kulturhuset tio14
Å-rummet

5)

6)

Gruppbostad Kopparvägen
Skateparken etapp 2

8)

7)

64,0

2,4

3,7

64,2

46,0

14,5

29,2

45,2

47,0

4,1

8,0

43,2

20,5

1,6

3,4

20,5

15,0

3,7

3,8

13,7

6,5

4,6

5,1

6,5
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Investeringar

1. Resecentrumprojektet fortgår och etapp 1-3 är klar.
Det återstår att anlägga parkeringar utanför Magasinet och skärmtak vid bussarna.
2. Besiktning av Hälsingebackens vård- och omsorgsboende pågår och inflyttning beräknas till oktober 2016.
3. Nybyggnation av Bjursåsskolan. Inflyttning 2018.

4. Inflyttning och invigning av Slättaskogens förskola sker i december 2016
5. Inflyttning och invigning av Kulturhuset tio14
under sommaren 2017
6. Å-rummet projekteras i år och går ut på upphandling i oktober, antagande av entreprenad
för byggnation jan 2017. Utförs april-oktober
2017
7. Gruppbostad Kopparvägen beräknas bli klar
till årsskiftet 2016/2017
8. Skateparken etapp 2 färdigbyggd – anmärkningar kvar att åtgärda före betalning av slutfaktura.

Sammanställning av exploateringsfastigheter, mnkr

Projekt
Borgärdet
Bjursås
Sandsberg
Lilla Källviken
Herrhagen
Ingarvet ind.tomter
Storgårdsv Bjursås
Kvartssigen, S Galgb
kv Rödbro
Myran, verksam.omr
Sundborn centrum
Järnstigen/Zinkstigen
Summa

Ingående
balans
0,2
0,3
0,2
0,1
0,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5

Påförda
kostn.
201608

Nedlagda
kostnader,
Intäkter,
Gatukostsålda tomter sålda tomter nadser- Netto-resultat
201608
201608
sättning
201608
0,0

0,1

-0,1

0,0

Osålda
tomter
201608
1
4
2

0,0

0,0

0,1

0,4

0,4

0,0

2,5

-0,6

1,9

0,0

3,1

-0,1

2,4

11

2

9

Bofört
värde
osålda
tomter
0,2
0,3
0,2
0,1
0,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
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Medarbetare

Medarbetare
Jobb som märks

Balans i livet

En arbetsgivare som vill attrahera, rekrytera,
behålla och utveckla de medarbetare som man
behöver för att uppnå verksamhetens mål,
måste ha en klar idé om hur man vill vara och
framstå som arbetsgivare. Grunden i all
kommunikation av arbetsgivarvarumärket är
våra kärnvärden – Trygghet, Engagemang och
Möjligheter!

Heltidsprojektet är avslutat och all personal,
förutom delar av kosten, har fått heltidsanställningar. Inom serviceförvaltningen pågår
ett projekt som genom utbildning och
kombinationsanställningar kommer att erbjuda
även dessa heltider under 2016.
Medarbetarenkäten Attityd är ett viktigt
dialogverktyg för att utveckla arbetstrivsel och
delaktighet. Enkäten startade hösten 2014 och
kommer att genomföras varje år.

Stora pensionsavgångar och en ökad
konkurrens på kompetensmarknaden kräver
fortsatt utveckling och kvalitetssäkrade
processer inom rekrytering och utveckling.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och har gjort
så sedan 2010. Målet är att minska den korta
sjukfrånvaron och trots en dålig start på året
där 2016 ser sämre ut än 2015 har
sjukfrånvaron sjunkit sedan början av
sommaren.

Ett fokusområde, som kommunen arbetar
vidare med, är talent management som bl.a.
arbetar med att säkra chefsåterväxten inom
organisationen. Viktiga inslag i HR-arbetet är
att skapa goda förutsättningar för att locka
unga människor, med rätt kompetens, till
kommunens verksamheter. Kommunen har ett
konkret samarbete med högskolan i s.k.
studentmedarbetarskap och fokuserar på
studenter och yngre elevers prao och praktik.

Den psykosociala arbetsmiljön är en viktig
faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare nu
och i framtiden. Kommunen arbetar allt mer
aktivt med att utveckla metoder för en tryggare
arbetsplats genom den norska evidensbaserade
metoden ”faktaundersökelse”.

Andra exempel på områden som ligger i fokus
är introduktion av nyanställda,
aspirantprogram, mentorprogram, traineeanställningar och medarbetarsamtalen.

Falun uppmärksammas på många plan för sitt
ambitiösa arbete att för försöka motverka
kränkande särbehandling i arbetslivet.

Antal anställda per nämnd
Omvårdnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelse
Totalt

Anställda
1162
26
162
85
1 707
624
646
4 415

Sjukfrånvaro per nämnd, %
Omvårdnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelse
Totalt

Kvinnor
10,1
2,6
4,1
7,2
6,0
7,4
6,9
7,5
12

2016-08-31
Kvinnor, %
89
50
56
60
79
79
63
78

Förändring
Sedan
2015-08-31
Män, %
11
-59
50
+2
44
+2
40
+2
21
+68
21
+10
37
+55
22
+90

2016-08-31
Män
5,5
0,8
5,3
2,1
4,2
5,0
4,9
4,7

Totalt
2015-08-31
9,4
3,9
3,9
6,7
5,8
4,9
6,1
6,7

Totalt
9,5
1,7
4,6
5,1
5,7
6,9
6,1
6,9
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Medarbetare

Modiga chefer
I arbetet med Talent Management är
målsättningen bl.a. att arbeta med att säkra
chefsåterväxten inom organisationen. För detta
krävs ett strategiskt HR-arbete med att
förbereda blivande chefer, förändra attityder
och förbättra arbetet med individuella
utvecklingsplaner.
Ledarutvecklingsprogrammet genomförs sen
en tid tillbaka till stor del i egen regi. Ett nära
samarbete mellan personalkontoret och
kommunikationskontoret bidrar till
kvalitetshöjningar inom ledarskapsfrågorna,
där det kommunikativa ledarskapet är en
viktig framgångsfaktor.
Personalkontoret har också anställt en
chefscoach som syftar till att utmana, stödja
inspirera ledarna till ett ledarskap som främjar
en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.
Våra ledarkriterier är: ”personlig balans”,
”strategisk förmåga”, få saker gjorda”, ”vara
coach” och ”utveckla nästa generation”.

13

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning
(Belopp i mnkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

4
5
6
7

14

Prognos
2016-08-31 2015-08-31 2016-12-31
418
-2 333
-64
-1 979

349
-2 208
-64
-1 923

-3129

1 817
324
32
-12
182

1 737
314
19
-16
131

2727
475
41
-37
77
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Balansräkning
(Belopp i mnkr)
Not

2016-08-31 2015-12-31 2015-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

2

1

1

9
10

1 509
97

1 445
104

1408
104

11

759

746

720

2 367

2 295

2233

12
13
14

2
267
239
508
2 875

2
288
143
433
2 728

2
262
106
370
2603

15

1 275
182

1 093
105

1122
131

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar

16
17

184
14

180
50

177
47

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

18
19

799
603

750
655

726
531

2 875

2 728

2603

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
därav periodens resultat

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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(Belopp i mnkr)
Not

2016-08-31 2015-12-31 2015-08-31

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

16

Inga

Inga

Inga

1 441
3 677

1 480
3 652

1518
3684

20
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Kassaflödesanalys
(Belopp i mnkr)

2016-01-01 2015-01-01
-2016-08-31 -2015-08-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

182

131

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

64
4
-36
-4

64
8
-3
-4

210

196

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

21
-49
182

100
-113
183

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Omklassificering investeringsbidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-121
-13
-134

-99
3
-2
-98

50
-2
48

159
-51
-105
3
6

96
143
239

91
15
106

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
(Belopp i mnkr)
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste
årsredovisningen förutom att endast externa verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader redovisas i resultaträkningen från och med delåret 2016.
Sammanställd redovisning
I samband med delårsbokslutet har ingen sammanställd redovisning upprättats. Redovisning sker
dock av de enskilda bolagens resultat per den 31 augusti 2016.

Not 2

Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinst
Övriga intäkter
Avår interna intäkter
Summa
Varav jämförelsestörande poster:
Återbetalning från AFA

Not 3

2016-08-31

2015-08-31

27
72
54
200
63
2
418

44
65
275
148
234
1
2
-420
349

-

23

2016-08-31

2015-08-31

-1 259
-91
-6
-35
-110
-112
-720
-

-1 212
-90
-5
-33
-329
-117
-842
420

Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Lokal och markhyror
Lämnade bidrag
Övriga kostnader
Avgår interna kostnader
18
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Summa

Not 4

-2 208

2016-08-31

2015-08-31

1 830
-11
-2
1 817

1 737
2
-2
1 737

2016-08-31

2015-08-31

237
8
-1
8
2
70
324

235
3
-1
4
1
3
69
314

2016-08-31

2015-08-31

15
8
9
32

1
8
10
19

2016-08-31

2015-08-31

-1
-9
-1
-1
-12

-2
-10
-2
-2
-16

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar
Borgensavgifter koncerbolag
Ränteintäkter från koncernbolag
Ränta på likvida medel
Övrigt
Summa

Not 7

-2 333

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/-avgift
Strukturbidrag
Generellt stadsbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Summa

Not 6

2015-08-31

Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

Not 5

2016-08-31

Finansiella kostnader

Räntekostnader
Räntekostnader, förmedlade lån
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Not 8

Immateriella anläggningstillgångar
2016-08-31

2015-12-31

14

13

1
-1
14

14

-13

-12

1
-13

-1
-13

2

1

2016-08-31

2015-12-31

2 704

2 473

23
2 727

230
-2
3
2 704

-1 328
-49
-1 377

-1 256
2
-74
-1 328

Ingående nedskrivningar
- Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-43
-43

-37
-6
-43

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
- Utgifter under året
- Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans

113
122
-33
202

191
171
-250
113

1 509

1 445

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, inköp
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar
- Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 9

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter
- Försäljningar och utrangeringar
- Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Försäljningar och utrangeringar
- Omklassificeringar
- Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Not 10

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar
- Omklassificeringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2016-08-31

2015-12-31

390

373

8
-29
369

20
-4
390

-286

-266

29
-14
-271

2
-22
-286

Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
- Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

-

-1
-1

0

Utgående restvärde enligt plan

97

104

2016-08-31

2015-12-31

4
29
726
759

4
15
726
746

2016-08-31

2015-12-31

2,3
1,6
3,9

0,6
2,3
1,6
4,4

0,5
3,5
0,1
0,1
14,9
10,0
29,1

0,5
3,5
0,1
0,1
0,9
10,0
15,2

Not 11

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga aktier och andelar
Aktier i koncernföretag
Långfristig fordran och utlåning koncern
Bostadsrätter
Summa

Aktier, andelar, bostadsrätter
Övriga aktier och andelar
Övriga aktier
Andelskapital i Dala Vindkraft EF
Andelskapital i Kommuninvest EF
Summa
Aktier i koncernföretag:
Falu Stadshus AB
Dala Airport AB
Visit Södra Dalarna AB
Västra Falun Fastighets AB
SkidVM i Falun 2015 AB
Fruenzimmer AB
Summa
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Långfristiga fordringar:
Utlämnade lån, Trafikverket
Utlämnade lån, Övriga
Utlämnade lån, koncernföretag
Värdereglering långfristiga fordringar
Summa
Bostadsrätter
Summa
Summa

Not 12

2015-12-31

70,0
10,3
646,0
-0,6
726,9

70,0
10,3
646,0
-0,6
725,7

0,2
0,2

0,2
0,2

760,1

745,5

2016-08-31

2015-12-31

2
2

2
2

2016-08-31

2015-12-31

10
168
18
6
16
3
45
1
267

31
126
25
4
29
16
3
52
4
288

Förråd m.m.

Exploateringsmark
Summa

Not 13

2016-08-31

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mervärdeskattefordringar
Statsbidragsfordringar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
FH Lugnet KB, resultatandel
Tomtlikvider
Skatteintäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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Not 14

Kassa och bank
2016-08-31

2015-12-31

Kassa
Bank
Koncernkonto
Summa

2
237
239

143
143

Koncernkonto i Swedbank:
Falun Kommun
Falu Energi & Vatten AB
Falu Kraft AB
AB Falu Elnät
Kopparstaden AB
Kopparstaden Förvaltning AB
Falu Stadshus AB
Falu Kommuns Förvaltning AB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet AB
Västa Falun Fastighets AB
Lugnet i Falun AB
Fruenzimmer AB
Totalt tillbodohavande

96
48
4
5
44
5
-5
11
-2
30
1
237

107
25
3
-16
16
-2
-5
1
-6
20
1
143

2016-08-31

2015-12-31

1 061
32
-3
3
182
1 275

959
32
-4
4
101
1 093

Not 15

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Reservering för pensionskostnader "Bromsen"
Ianspråktagande reserv pensioner "Bromsen" 2014
Ianspråkstagande reserv pensioner "Bromsen" 2015
Återföring reservering pensionskostnader
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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Not 16

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2016-08-31

2015-12-31

Särskild avtals-/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner

148
148

23
1
119
2
145

Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

36
184

35
180

8
36

9
39

Antal visstidsförordnanden (st)
Politiker
Tjänstemän

Två kommunalråd (en heltid och en deltid) samt ett oppositionsråd omfattas av visstidspension, alternativt avgångsersättning, enligt pensionsbestämmelser PBF fr.o.m. 2003. Sex förtroendevalda ordförande i styrelser/nämnder (varav en är kommunalråd på deltid) omfattas
även av visstidspension/avgångsersättning enligt pensionsbestämmelser PBF fr.o.m. 2003.
Kommunen har 36 anställda med visstidsförordnanden. Ingen av dessa anställda har dock
pensionsförmåner som skiljer sig från övrig personal.

Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Ändringar av försäkringstekniska skäl
Övrigt
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Aktualiseringsgrad (%)
(den andel av personakterna för anställd personal som är
uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande
anställning)
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180

173

5
1
-

9
2
-1
-

-4
2
184

-5
1
180

91

91
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Not 17

Andra avsättningar
2016-08-31

2015-12-31

Andra avsättningar
Redovisat värde vid periodens början
Periodens avsättningar
Ianspråktaget under perioden
Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Summa andra avsättningar
Utgående avsättningar

50
-31
-5
14
14

48
3
50
50

Specifiation av utgående avsättningar:
Avsättning för stadens prydande med konst
Avsättning för parkeringsanläggning
Tilläggsbelopp friskolor

1
12
2

1
12
38

2016-08-31

2015-12-31

Ingående låneskuld
Nyupplåningar under året
Utgående låneskuld

50
50
100

50
50

Långfristiga skulder
Förmedlade lån till kommunala bolagen
Övriga skulder
Summa

646
20
666

646
21
667

20

21

13

13

33
799

34
750

2016-08-31
3,2%
4,5 år

2015-12-31
2,4%
5,4 år

100

50

50
-9

50
-7

Not 18

Långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt snitt) 29 år (30år 2015)
Gatukostnadsersättningar
Återstående antal år (vägt snitt) 30 år (31 år 2015)
Återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa

Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom (mkr):
1 år
2-3 år
3-5 år
Marknadsvärden ränteswappar
Säkrad låneskuld, egna lån
Marknadsvärde ränteswappar 3MSIBOR
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2016-08-31
2015-12-31
Årets räntekostnad har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 1,3 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 kommunes finanspolicy, där det bland annat framgår hur ränterisker skall hanteras.
Förändringar under året:
Säkrad låneskuld, förmedlade lån
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR

170
-15

170
-13

Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta
gett en räntekostnadsökning på 4,1 mnkr.

Not 19

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Not 20

2016-08-31

2015-12-31

148
118
1
32
305
604

65
189
2
66
-15
348
655

2016-08-31

2015-12-31

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet
Ingående avsättning

1 480

1 567

Nya förpliktelser under året varav:
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

-5
13
-40
-7
1 441

-29
23
-6
-58
-17
1 480

91

91

Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning) (%)
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2016-08-31

2015-12-31

1 300
2 259
38
1
79
3 677

1 285
2 247
38
1
81
3 652

3 085

3 025

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunal borgen bostadsbolag Kopparstaden AB
Kommunal borgen övriga kommunala helägda företag
Kommunal borgen för delägda företag
Egna hem
Föreningar och organisationer

Varav lån hos Kommuninvest

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 284 kommuner som
per 2016-06-30 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 30 juni 2016 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 335.266 mkr och totala tillgångar till 346.332 mkr. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 3.940 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3.889 mkr.
Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB (publ) avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på Ingarvet i Falun löper t.o.m. 2021-12-31.
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Nämndernas uppdrag

Nämndernas uppdrag
huvudman för de delar av skolväsendet som drivs i
kommunens regi.

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
•
•
•
•
•
•
•

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.

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.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar och driver biblioteks-, allmänkultur-, idrotts- och fritids-gårdsverksamhet
samt stödjer föreningar och studieförbund.
MILJÖ- OCH
SAMMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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.

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

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

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.

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 arbets-uppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor vilka närmare anges i gällande kommunala
renhållningsförordningen. Nämnden svarar även på
samråd
och
lämna
yttranden
i
fastighetsbildningsärenden.

Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna
gällande 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 vuxenutbildningen, med undantag för särskolan
för vuxna och svenska för invandrare, samt även för
integrationsfrågor och flyktingmottagandet.

OMVÅRDNADSNÄMNDEN
Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är:
•

BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
består av förskola. grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att tillgodose att alla barn och elever bereds plats i
skolväsendet. Detta kan ske i kommunens egen regi eller
i regi av andra huvudmän. Barn- och utbildningsnämnden har också som sitt huvudsakliga ansvar att vara

•
•
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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 funktionshindrade i eget
boende, korttidsvård samt vård- och
omsorgsboende

STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

•
•

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND DALARNA
Nämnden är samtliga kommuner i Dalarna och landstingets resurs gällande stöd/rådgivning/konsultation,
extern information och utbildning inom hjälpmedelsområdet. Nämnden tillhandahåller tjänster samt säkra och
funktionella hjälpmedel som bidrar till att öka tillgängligheten och 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.

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

SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden har i uppdrag att, förutom bedriva socialtjänst, verkställa kommunfullmäktiges beslut om kommunens vision, policys, riktlinjer, hållbarhetsprogram
mm. Socialtjänstens uppdrag enligt den s.k. portalparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL) lyder:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
•
•
•

Nämndernas uppdrag

GEMENSAM NÄMND
UPPHANDLINGSSAMVERKAN
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
består av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora
och Säters kommuner.

ekonomiska och sociala trygghet
jämlikhet i levnadsvillkor
aktiva deltagande i samhällslivet

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal,
reglemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy
och med stöd av UpphandlingsCenter, UhC, svara för
alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar
och byggentreprenad samt LOU:s, Lag om offentlig
upphandling, tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård 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.

I Socialtjänstens uppdrag ingår även, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
Socialtjänsten skall under hänsyntagande till människans
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall 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, Europaparlamentet samt övriga val och folkomröstningar genomförs enligt reglerna i vallagen.

SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för
Landstinget Dalarna och kommunerna Borlänge, Falun,
Gagnef, Hedemora, Leksand, Smedjebacken, Säter, Orsa
och Mora. Nämnden ansvarar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens
reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun
är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe
och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation

Nämndens uppdrag är även att stödja och vägleda kommunens politiska organisation och förvaltningar i frågor
som rör medborgardialoger m.m. samt att ansvara för
samordning och utvecklandet av den kommunala infrastrukturen för det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin.
ÖVERFÖRMYNDAREN
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och utövar tillsyn
över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter framgår av lagstiftning i föräldrabalken,
FB, och förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren
står under tillsyn av länsstyrelsen.

GEMENSAM LÖNENÄMND FALUN SÄTER
Den gemensamma lönenämnden startade den 1 april
2016 och ska svara för uppföljning och verkställighet
avseende funktionsområdet lön, pension och personalanknutna försäkringsfrågor. Ambitionsnivån skall vara
samma lönesystem och samma lönerutiner i båda kommuner. För ingående kommuner gäller samma delar med
lika ambitionsnivå i ett löne- och personaladministrativt
system. Ingen verksamhet i nämnden fram till delårsbokslutet 2016.

GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR ALKOHOL,
TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande
kommunernas, 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 myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i kommunens
organisation.

FÖRTROENDEVALDA REVISORER
Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kontrollinstrument. Syftet är att pröva om:
•
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kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

•
•

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 ekonomisk hushållning inom
kommunen.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden



















Ledningsförvaltningen har fokuserat på att samordna och utveckla stödinsatser till politiska ledningen och förvaltningarna. Utbildning för politiker
och förvaltningschefer i målformulering och indirekt ledarskap har också genomförts.

Flyktingmottagandet ökar. Falun har tagit emot 102
av 167 utifrån fördelningstalet. Med egenbosättare
är antalet 320 personer. Bristen på bostäder försvårar mottagningen.



Situationen kring de ensamkommande flyktingbarnen, EKB, är fortsatt svår att hantera då regeringen
ändrar förutsättningar och ersättningsmodeller som
måste planeras för redan nu. Samverkan över förvaltningarna sker.

Mål för god ekonomisk hushållning
<4,5% 2016
<5% 2017
Resultatet ska vara bättre än noll

Sommarskolan genomfördes med 162 elever mot
förra årets ca 100. Detta på grund av det stora antalet asylsökande ungdomar i år.



440 ungdomar fick sommarjobb hos förvaltningar
och föreningar i Falu kommun. Det finns en nedåtgående trend på antalet sökande.

EKONOMI

En ny styrmodell inför 2017 beslutades av KF i
maj.
Arbetet med att implementera Falu kommuns
kommunikationsplattform i verksamheten pågår
under året enligt plan.
Arbetet att vidareutveckla Falu kommuns kontaktcenter KC som öppnade 1 juni fortsätter.
Personalkontoret har upphandlat nytt personalsystem, och införandet pågår.
Kompetensförsörjningsfrågorna är prioriterade och
fler aktiviteter pågår för att säkerställa att kommunen är attraktiv och också kan behålla medarbetare
idag och i framtiden.
Frågor om psykosocial arbetsmiljö och antimobbningsarbete är prioriterat och är en viktig fråga för
att säkerställa att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
Framtagande av plan för nödvatten och inkoppling i
samhällsviktiga fastigheter. Även styrdokument för
Falu kommuns arbete med krisberedskap har tagits
fram.
Bildande av koncerngemensam samverkansgrupp
för vattenriskfrågor benämnd Vattenforum. Påbörjat arbetet med projekt Svärdsjö vattendrag.
Samarbete pågår mellan serviceförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen för att ta fram
en Lokalförsörjningsplan och tillgodose de stora
behoven av framförallt elevboenden, förskoleplatser och grundskolor.
Vid halvårsskiftet utökades städverksamheten med
ett uppdrag omfattande cirka 10 tjänster. Städområdet var tidigare upphandlat av extern leverantör.
Bemanningen har gjorts med dels kombinationstjänster samt viss del nyrekryteringar.
Inom IT fortsätter projektet E-tjänstportal för Falun
och en dalagemensam telefoniupphandling pågår.





Totalt redovisar kommunstyreslen en positiv avvikelse
med 31,3 mnkr per sista augusti. För helåret lämnar
kommunstyrelsen en prognos på 24,7 mnkr inkl reserven
för oförutsedda behov.

Kommundirektören
Perioden redovisar ett minusresultat på 600 tkr vilket
beror på ej inkomna intäkter som infaller senare under
året. Prognosen visar dock på att budgeten kommer
kunna hållas.

Ledningsförvaltningen
Årsprognosen för Ledningsförvaltningen visar ett överskott på 0,7 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på
vakanta tjänster.
Ledningsförvaltningens utfall för perioden är positivt på
7,8 mnkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnad p.g.a. vakanser. Vidare visar personalpolitiska
åtgärder ett överskott pga ej nyttjade medel.
Tjänster (mnkr)

2016

2015

Ack utfall Prognos Budget Utfall
Ekonomikontoret
Resultat

0,3

0,0

0,0

0,4

Kommunikationskontoret
Resultat
2,4

0,6

0,0

0,3

Personalkontoret
Resultat

1,9

-0,5

0,0

1,8

Stadskansliet
Resultat
Totalt

3,2
7,8

0,6
0,7

0,0
0,0

4,0
6,5

Serviceförvaltningen
Det ekonomiska resultatet efter åtta månader är överskott
på 1,8 mnkr.
Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt, med 7,5 %
sedan 2014, liksom transportkostnaderna i och med nytt
transportavtal 2015. Det nya avtalet medför ett underskott på 2,9 mnkr mot budget för 2016.
Inom kosten bedöms ett underskott på 2 mnkr. Av detta
utgör kostnader för ”Heltid till alla” samt övergången
från semestertjänster till uppehållstjänster, 1,2 mnkr.
Ovanstående underskott täcks av överskott inom andra
verksamheter. För helår bedöms ingen avvikelse mot

Mått
Resultat delår 2015
Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid Målet uppfylls inte
Timanställdas tid i relation till total tid
Målet uppfylls inte
Ekonomiskt resultat
Målet uppfylls
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budget för förvaltningen som helhet
Risk finns för att underskottet kan bli större om de aviserade prisökningarna mot kund ej kan verkställas.
Tjänster (mnkr)
Ack utfall

Kommunstyrelsen

Tjänster (mnkr)
RESULTAT

2015

2016
Ack utfall Prognos Budget
-10,4
-15,3

Utfall
0,4

2015

2016
Prognos

Budget

Utfall

Beslutsorgan

Kosten
RESULTAT

-2,0

-2,0

0,0

0,2

IT
RESULTAT

1,6

0,0

0,0

-0,7

2,0
0,0

0,0
0,0

20,6
20,1

Fastighet, service, fordon, ledning
RESULTAT
2,2
Totalt
1,8

Perioden redovisar ett positivt resultat om 26,7 mnkr
som i huvudsak består av reserv för oförutsedda händelser (centrala bufferten) och ej i övrigt upparbetade medel. Bedömningen är att reserven för oförutsedda händelser inte kommer att förbrukas under året.
Tjänster
(mnkr)
Resultat

2016
37,8

26,7

0,0

2015
23,8

AIK
Det ekonomiska resultatet efter åtta månader är överskott
på 6 mnkr.
Vuxenutbildningen har ett överskott på ca 3 mnkr. Det
beror på att det finns producerad, men ej fakturerad utbildning på ca 1,5 mnkr och att några tjänster har varit
vakanta under året. Vuxenutbildningen beräknas ge ett
överskott på ca 0,5 mnkr.

Åtgärder vid underskott
Ej aktuellt.

Investeringar
Införande av nytt personaladministrativt system pågår.
Införandet kräver fler konsulttimmar än budgeterat.
Prognosen pekar på att investeringarna kommer att överstiga investeringsbudgeten med 450 tkr. Det beror på de
ökade konsultinsatserna samt en akut vattenskada i personalkontorets närarkiv.

Arbetscenters överskott på 2,5 mnkr beror på vakanta
tjänster och en inte ännu genomförd återbetalning till
Serviceförvaltningen på grund av felfakturering. Arbetscenter beräknas ge ett överskott på ca 0,5 mnkr.
Integrationsenheten är fortfarande svårbedömd, beroende på att osäkerheten för EKB fortfarande är stor.
Flyktingmottagandet ökar vilket ger ökade intäkter, men
medför samtidigt ökade kostnader för boende för de som
tas emot. Det finns risk för dyra lösningar såsom vandrarhem mm, eftersom bostadssituationen är svår.

Finansieringen avseende digitala infartsskyltar har säkrats och arbetet med en gemensam upphandling med
Borlänge kommun har inletts. Ambitionen är att skyltarna ska stå på plats och vara satta i drift under 2017.
Totalt bedöms årets investeringar inom serviceförvaltningen uppgå till;

AIK beräknar ett totalt överskott på ca 1,5 mnkr för
2016.
Tjänster (mnkr)
RESULTAT

2015

2016
Ack utfall Prognos Budget
6,0
1,5

(mnkr)

Utfall
0,3

Prognos
2016

Kos ten

Resultatet är negativt främst p.g.a. att kollektivtrafikkostnaderna har ökat. På årsbasis kommer Ej förvaltningsanknuten verksamhet göra ett negativt resultat med
15,3 mnkr främst p.g.a. högre kostnader gällande kollektivtrafiken 14,1 mnkr. Planerade reduceringar gällande
tätortstrafiken på 10 mnkr ger en effekt på 3,6 mnkr i år
och en avvikelse på -6,1 mnkr mot budget. Landstinget
vill inte längre delfinansiera skolresor som ingår i stråktrafikkostnaderna vilket ger en kostnadsökning för
Faluns del på -8,0 mnkr.

Utfa l l 2015

0,3

0,3

0,3

10,2

12,2

4,6

Fa s ti ghet

192,4

202,1

96

TOTALT

202,9

214,6

100,9

IT

Ej förvaltningsanknyten verksamhet

Budget
2016

Vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken är i slutfasen
med inflyttning i oktober. Även förskolan
Slättaskogen är i slutfasen och öppning beräknas till
december. Ny/ombyggnaden av Bjursåsskolan är försenad p.g.a. överklaganden. Kulturhuset tio14 följer tidplan. Flera ventilationsprojekt har startat under sommaren till följd av skärpta myndighetsregler.
Inom IT fortsätter utbyggnaden av det trådlösa nätet och
av nytt datanätverk.

Gällande övriga verksamhetsbidrag har vi fått högre
kostnader för avtalen med Falun Borlängeregionen AB-0,4 mnkr, Räddningstjänsten -0,3 mnkr, Dalaflyget -0,2
mnkr, Falu Tennisklubb -0,2 mnkr och Centrala Stadsrum -0,1 mnkr,

MEDARBETARE
Inom serviceförvaltningen kommer ett stort antal medarbetare att nå pensionsåldern de närmaste åren.
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Sjukfrånvaron har stigit något under året, målet för ekonomiska hushållning uppnås ej. Ett nära samarbete med
företagshälsovården pågår för att stötta såväl medarbetare som chefer i strävan att minska sjukfrånvaron.
Antal timmar utförda av timanställda har minskat till
följd av införandet av ”Heltid till alla”. Aktiviteter har
genomförts med utbildning och coachningsinsatser för
att stödja arbetet med ”Heltid till alla”. Utväxling av
dessa insatser förväntas under 2017 och framåt.
Under året har ett stort anställda inom kost och städ
övergått från uppehållsanställning till semesteranställning som ett led i skapandet av kombinationstjänster,
och för att kunna erbjuda heltid till alla.
Personalnyckeltal

Delår
2016

Delår
2015

Delår
2014

646

613

562

670 734

581 985

562 305

Varav timmar utförda av
timanställd personal (%)

7,2

7,2

6,6

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

6,1

6,4

5,9

Antal anställda*
Arbetade timmar**

*Månadsavlönade enligt AB
**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid
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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
inom förskolan har det mångkulturella arbetet och
interkulturella förhållningssättet fått gott stöd under
läsåret.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden








För att möta behovet av moderna digitala verktyg
och för att underlätta en utveckling och förändring
av arbetssätt i de pedagogiska verksamheterna har
ett omfattande arbete inletts i barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Inom ramen för en långsiktig
process som kallas Digital skola Falun, som startades i januari 2016, har BUF i samarbete med ITkontoret, startat flera olika processer och projekt för
att kunna skapa nödvändiga förändringar. Ett av
samarbetsprojekten är att tillhandahålla en teknisk
plattform för digitalt samarbete och kommunikation,
Google Apps For Education (GAFE).
I förskoleverksamheten bedöms antalet barn totalt
bli 18 fler än beräknat i budget 2016. Den kommunala verksamheten beräknas ta emot 81 fler än budgeterat främst på grund av att en fristående förskola
startat i mindre omfattning än beräknat samt att färre
barn är i pedagogisk omsorg
Förskolan Slättaskogen kommer att färdigställas i år
och beräknad start är januari 2017. Starten är försenad på grund av överklagad upphandling.
Genom en central satsning på tre språkutvecklare

Mål för god ekonomisk hushållning
Förskolans arbete sker i enlighet med
målen i läroplanen

Andelen elever ska öka jämfört med
föregående år
Andelen elever ska öka jämfört med
föregående år

Genomsnittligt meritvärde ska förbättras
jämfört med föregående år

Andelen elever ska öka jämfört med
föregående år

Andelen ska öka jämfört med föregående
år
Andelen ska öka jämfört med föregående
år

* Prel uppg statistik insänt till SCB

En ny fristående förskola har startat i Källviken.



Inom grundskoleverksamheten bedöms antalet elever i förskoleklass och grundskola totalt till 46 fler
än budgeterat. Den kommunala skolan beräknas ta
emot 135 fler elever än budgeterat medan fristående
tar emot 89 färre än budget.



Markant ökning av elever i Centrum för flerspråkighet (CFF) under vårterminen 2016.



Ökad lärarbrist märks i rekryteringsarbetet.



Särskilda satsningar på ökad personaltäthet inom
lågstadiet samt satsningar inom matematik, naturorienterandeämnen, teknik och läsutveckling.



Inom gymnasieverksamheten bedöms antalet elever
totalt vara 111 fler än vad som budgeterats. Ökningen beräknas vara i den kommunala skolan. Fullständiga fakturor från friskolorna har ännu inte inkommit
och det kan komma att visa sig att friskolorna har
annat antal elever än vad som nu prognostiserats.



Stor ökning under året av nyanlända ungdomar både
till Introduktionsprogram (IM) och Svenska för invandrare (SFI).

Mått
En bedömning av
verksamhetens måluppfyllelse
utifrån både förskollärarens
ansvar och det ansvar som vilar
på var och en i arbetslaget.
Elever i åk 5 och 8, som anger
att skolarbetet ger dem lust att
lära mer.
Elever ska minst nå de lägsta
kunskapskraven i alla ämnen i
åk 3, 6 och 9.
Elevers meritvärde i årskurs 9
(meritvärde=summan av de 16
bästa betygen i elevens
slutbetyg).
Elevers behörighet till
gymnasieskolans program.

Den genomsnittliga betygspoängen ska
förbättras jämfört med föregående år

Andelen elever ska öka jämfört med
föregående år



Resultat delår 2016
Mätning har gjorts genom en utvärderingsenkät
huruvida förskolans arbete sker i enlighet med
målen i Läroplanen.Resultatet är 2,36 poäng av
3,0 möjliga (2,19).
Prel uppgift **
Åk 5: 76 (74) procent
Åk 8: 66 (56) procent
Åk 3: 84 (79) procent lärares bedömning
Åk 6: 83 (82) procent Prel uppg *
Åk 9: 79 (76) procent Prel uppg *
Prel uppg *
Meritvärde 214,1 (207,2)

Prel uppg *
84,7 (84,5) procent
Nyckeltalet kommer i nationell statistik i dec.

Elevers betygspoäng efter
slutförd gymnasieutbildning.
Ungdomar som arbetar eller
studerar två år efter slutförd
gymnasieutbildning.

Senast tillgänglig statistik
2014: 66,1 procent
2013: 64,6 procent
Nyckeltalet kommer i nationell statistik i dec.

Elever i gymnasieskolan som
uppnått examen efter 4 år.
Elever i gymnasieskolan som
når högskolebehörighet

**Prel statistik insänt till SKL
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EKONOMI
Jämfört med budget 2016 bedöms ett positivt resultat på
8,3 mnkr. Resultatet per den 31 augusti uppgår till 32
mnkr. Detta bl.a. beroende av att medel behövs för fler
elever till höstterminen 2016, stora inköp av läromedel
och diverse material kommer att ske.

Inom fritidshem-, förskoleklass och grundskoleverksamheten bedöms sammantaget en positiv avvikelse på 5,0
mnkr. Färre elever i friskolor ger ett överskott trots fler
elever i den kommunala skolan på grund av att den
kommunala elevpengen inte är rörlig till 100 procent
löpande under året. Även ökade intäkter för fritidshemsavgifter påverkar resultatet positivt.

Delår
2015

Delår
2014

Antal anställda*

1707

1639

1655

1511762 1450043 1485682

Varav timmar utförda
av timanställd personal
(%)

8,3

7,9

8,7

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

5,7

5,8

4,9

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

Förvaltningsgemensamt inkl. politisk verksamhet bedöms
ge ett positivt resultat på 0,5 mnkr. Främsta orsaken är
ett beräknat överskott för Elevhälsan på grund av ledigheter, sjukskrivningar och vakanser.
Ack utfall
775,8
132,6
908,4
-876,4
32,0

Delår
2016

*Månadsavlönade enligt AB

Gymnasieverksamheten bedöms ge ett negativt resultat
på -1,0 mnkr. Falu Gymnasium beräknas hålla sin budget
+0,3 mnkr. Dock beräknas volymökningen inom förvaltningen ge en negativ avvikelse med -7,6 mnkr. Ökade
intäkter från andra kommuner påverkar resultatet positivt
med 5,5 mnkr. Gymnasiesärskolan beräknas till +0,8
mnkr på grund av ökade intäkter från andra kommuner.

Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

Personalnyckeltal

Arbetade timmar**

Förskoleverksamheten beräknas ge en positiv avvikelse
på 3,8 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på senarelagd start av Slättaskogen och ökade intäkter för förskole
avgifter.

Tjänster (mnkr)

Barn- och utbildningsnämnden

2015
2016
Prognos Budget
Utfall
1 206,5
1 204,5
1 205,7
144,0
122,1
170,8
1 350,5
1 326,6
1 376,5
-1 342,2 -1 326,6 -1 361,6
8,3
14,9

Investeringar
Förvaltningen har en investeringsbudget på 6,8 mnkr.
För året beräknas ett överskott på 3,8 mnkr.

MEDARBETARE
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid är i princip oförändrad jämfört med föregående år. För hela året brukar
historiskt sjukfrånvaron ligga högre.
Skillnaden är dock stor mellan verksamhetsformerna och
förskolan ligger generellt högst.
Andelen timanställda har ökat något.
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Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
varliga konsekvenser för bevarandet av Faluns
världsarvsstatus.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden




I december 2015 fattades ett politiskt beslut om att
minska antalet fritidsgårdar från åtta till fem. Genom
att koncentrera verksamheten till färre platser skulle
kostnaderna anpassas till det ekonomiska utrymme
som finns. Ökat öppethållande och höjd kvalitet på
kvarvarande fritidsgårdar skulle då också klaras med
befintliga personalresurser.
I augusti i år fattades ett nytt politiskt beslut om att
antalet fritidsgårdar fortsatt ska vara åtta. Eftersom
verksamheten är underfinansierad får beslutet konsekvenser i verksamheten t.ex. i form av minskat
öppethållande. Nämnden kommer att begära ramförstärkning för 2017 för att kunna bedriva fritidsgårdsverksamhet på åtta gårdar.



Grycksbo fritidsgård har stängt. Verksamheten och
resurserna har flyttats till Bjursås där en kommunal
fritidsgård har startats.



Planering för start av dialog om Faluns simhall har
inletts under våren och sommaren.



Tack vare projektmedel från MUCF (Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kunde barn
och unga i kommunen erbjudas ett brett utbud av
avgiftsfria sommaraktiviteter. Flera äldre ungdomar
fick också sommarjobb inom ramen för projektet.



Å-festen, en stadsfest i juni för alla åldrar med fri
entré, blev en stor succé. Andra evenemang som
musik i Stadsparken och nationaldagsfirandet har
också varit mycket välbesökta.



Ny bokbuss som kommer att kunna serva förskolor
och landsbygd är beställd och levereras i slutet av
året.



Det allmänt ökade intresset för kommunens världsarvsmiljöer har bl.a. resulterat i en kulturmiljöbilaga
till den fördjupade översiktsplanen för Falun och
Borlänge. I dagsläget saknas resurser för att underhålla världsarvsmiljöerna enligt den skötselplan som
antagits av Världsarvsrådet. Detta börjar nu få all-

Mål för god ekonomisk hushållning
Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
(högsäsong sep-apr)
Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
(lågsäsong maj-aug)
Nyttjandegrad i övriga idrottshallar
Antal besökare hos Faluns bibliotek

Första etappen av renoveringen av Kulturhuset tio14
pågår och ombyggnationen dokumenteras i ett bildoch filmmaterial. Kulturskolan beräknas flytta in i
lokalerna i augusti 2017, men antalet besökare i huset uppgår redan nu till minst ettusen per vecka.



Arenans lokaler har sagts upp. Under sommaren har
verksamheten samlokaliserats med Kulturhuset
tio14.

EKONOMI
Periodens underskott och prognosen för helåret förklaras
till stor del av kostnader utöver budget avseende grundhyra till Lufab och utebliven finansiering av världsarvsutvecklarverksamheten. Pågående verksamhetsförändringar medför också en del omställningskostnader. I
resultatet per 31 augusti ingår också merkostnader på 1,9
mnkr för iordningställandet av en tävlingsklar arena för
Svenska Skidspelen. Helårsprognosen bygger på att
nämnden kompenseras för dessa tillkommande kostnader.
Tjänster (mnkr)

2015
2016
Ack utfall Prognos Budget
Utfall
Kommunbidrag
119,8
184,0
184,0
178,5
Övriga intäkter
23,4
38,4
33,6
42,0
Summa intäkter
143,2
222,4
217,6
220,5
Kostnader
-149,1
-225,6
-217,6
-226,1
RESULTAT
-5,9
-3,2
0
-5,6

Åtgärder vid underskott
Åtgärder i form av personal- och verksamhetseffektiviseringar har vidtagits för att kompensera för ökade kostnader för hyra av Lugnetanläggningarna och den stängda
ishallen.

Falu stadsbibliotek deltar fortsatt i det Kulturrådsstödda projektet ”Dela läslust” som syftar till att
biblioteken ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att den blir mer offensiv.





En vägledningsdiskussion i nämnden kring resurssättning för världsarvets skötsel planeras. Beslut behöver tas
om huruvida skötseln ska fortgå eller helt tas bort ur
förvaltningens verksamhet.
I rationaliseringssyfte har nämnden beslutat om uppsägning av bibliotekslokaler i fyra kommundelar.
En del av omställningskostnaderna klaras genom att en
pensionsavgång inte återbesätts.

Mått

Resultat delår 2016

90 procent

Mäts i samband med årsbokslut.

40 procent
50 procent
> 400 000 besökare per år

42 procent
Mäts i samband med årsbokslut.
Målet kommer inte att nås.
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Investeringar
Pistmaskiner till Källvikens slalombacke har köpts in.

MEDARBETARE
Jämfört med förra året har antalet anställda minskat
samtidigt som andelen timanställda har ökat. Antalet
arbetade timmar har också ökat. Sammantaget beror
detta bland annat på osäkerheten kring vissa verksamheters framtid. Den ökade sjukfrånvaron kan bero på
ökad arbetsbelastning men är också en riksomfattande
trend.
Personalnyckeltal

Delår
2016

Delår
2015

Delår
2014

162

168

185

162 283

162 290

161 747

Varav timmar utförda
av timanställd personal
(%)

9,1

8,5

10,1

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

4,6

3,9

4,9

Antal anställda*
Arbetade timmar**

*Månadsavlönade enligt AB
**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Rekryteringen av personal har varit svår under året vilket
gjort att vi under stora delar av året varit underbemannade. Där av har vi en positiv avvikelse avseende personalkostnaderna om 1,3 mnkr.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden




Efterfrågan på detaljplaner har varit fortsatt hög
under perioden och tolv nya uppdrag gavs. Samtliga
externa bekostade detaljplaneuppdrag (planavtal)
prioriteras högt, tillsammans med kommunens egna
uppdrag för bostadförsörjning.

Utbetalningar av vägbidrag, 0,8 mnkr och parkeringsintäkter om ca 1 mnkr.

Arbete pågår med att processbeskriva och därefter
utveckla processerna för att skapa kundnytta genom
mindre administration, effektivare processer och
delaktigare medarbetare



Kommunfullmäktige har godkänt ansökan om att
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Ansökan
har skickats in till regeringen. Denna verksamhet
kan tidigast starta 1 jan 2018



Ramavtal är upphandlade av Upphandlingscenter
gällande gatudrift, parkdrift och beläggningsarbeten.



Projekteringen av investeringsprojektet Å-rummet är
påbörjat och vi har som mål att färdigställa förfrågningsunderlaget under hösten och till årsskiftet ha
antagit en entreprenör.



En felaktig upphandling kopplat till beläggningsarbetena
har inneburit att en uppskattat skadeståndskostnad om
0,4 mnkr har bokats upp.

Prognosavvikelsen på 9,4 mnkr beror till större delen på:
Överlämnandet av gator/vägar till vägföreningarna i
Vika, Grycksbo och Svärdsjö inte har genomförts då
ingen styrelse har kunnat tillsättas i föreningarna. Denna
överlämning kommer inte göras under 2016 vilket innebär en positiv avvikelse på helår om 3,3 mnkr.
Ett flertal planerade aktiviteter kommer inte kunna genomföras pga. personalbrist. Avvikelse om +3,5 mnkr.
Investeringen i naturreservatet Isalanäset är gjord men
ärendet om reservatbildning kommer inte göras detta år.
En tomtförsäljning på Myranområdet genererade en
intäkt om 1,9 mnkr vilken inte var budgeterad.

En verksamhetsplan 2016 för förvaltningen med
tydlig koppling till kommunens övergripande och
strategiska mål har upprättats under året.



Ett antal seminarier har genomförts beträffande
Fördjupad översiktsplan (ÖP) Falu tätort. Samråd
beräknas ske under hösten.



Bostadsexploateringen vid Herrhagen är påbörjad
och tomter kommer att släppas under hösten

Tjänster (mnkr)
Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

2016

2015

Ack utfall Prognos Budget
Utfall
87,2
135,2
135,2
181,2
25,2
31,7
28,6
37,5
112,4
166,9
163,8
218,7
-95,1
-157,5
-163,8
-211,9
17,3
9,4
6,8

Åtgärder vid underskott

EKONOMI

Inget underskott i dagsläget. Förvaltiningen arbetar löpande med att se över möjligheten till besparingar.

Nämndens överskott om 17,3 mnkr har flera orsaker:
lägre kostnader för vinterväghållning pga. den milda
vintern, 2,7 mnkr.

Investeringar

Kommunens grönytor kom igång sent varför det uppstått
en avvikelse om ca 1,5 mnkr. Målet är att under året ta
ikapp underhållet.

Lilla källviken etapp 1 A & 1B har slutförts under året.
Dessa investeringar finansieras genom gatukostnadsersättningar.

Beläggningsarbeten, upprustning av diken och trummor
har planerats under hösten och uppskattas till en kostnad
om ca 6,5 mnkr.

Markinvesteringar i Svärdsjö-Böle, naturreservatet Isalanäset, har gjort med 2,5 mnkr.
Etapp 2 av Skateparken pågår och förväntas vara klar
under hösten. Uppskattad investeringssumma 6,5 mnkr.

Kapitalkostnaderna för förvaltningens investeringar är
felaktigt budgeterade om -1,4 mnkr.
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Investeringar i Falu cykelkommun har under året inneburit en cykelväg vid Hosjöskolan som förväntas vara klar i
november till ett investeringsbelopp om ca 4 mnkr.

Personalnyckeltal

Delår
2016

Delår
2015

Delår
2014

111

107

112

104 654

98 190

104 478

Varav timmar utförda
av timanställd personal
(%)

1

1

1,6

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

4,3

6,1

2,9

Antal anställda*
Resecentrumprojektet fortgår och etapp 1-3 är klar. Åsnetrappen är klar och det återstår enbart att anlägga parkeringarna utanför magasinet och skärmtak vid bussarna.
Vid årsskiftet kommer resecentrumprojektet att avslutas.
Hittills upparbetad investeringssumma uppskattas till ca
170 mnkr vid årets slut.

Arbetade timmar**

Investeringsprognosen för året är 50,1 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 56,8 mnkr där av en avvikelse
om 6,8 mnkr. Detta beror på att Myranprojektet rekreationspark, Å-rummsprojektet och överdäckning av portar
har skjutits på framtiden. Investeringar i gator bla
Strandvägen kommer inte att byggas ut i den takt som
planerats, avvikelse om ca 6,4. Flera investeringar i exploateringsområdena har skjutits på framtiden och vissa
har ej påbörjats. Försäljningsintäkterna för tomterna i
Herrhagen kommer förmodligen inte erhållas förrän
under 2017. Planer fanns även på att bygga en bollplan
vid Hälsinggårdsskolan för 2,4 mnkr vilket inte kommer
genomföras.

Nämndens namn

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

FEV som sköter utbytet av armaturer i kommunen kommer inte hinna upparbeta den budget som var planerad.
Positiv avvikelse om 1,7 mnkr

MEDARBETARE
.

Stort fokus har under 2016 legat på rekryteringar och
medarbetarfrågor.


Ersättningsrekryteringar har framför allt skett på
exploatering, hållbarhet och planering och trafik o
mark. Rekryteringarna avser tidigare egna avgångar
samt förstärkning inom planering och exploatering.



Vi har förhoppningar om att ha en avdelningschef på
trafik och mark på plats under slutet av 2016.



Det finns fortfarande en underbemanning på trafik o
mark i förhållande till uppdraget vilket påverkar
kvaliteten på verksamheten men också sjuktalen.



Vissa yrkeskategorier är mycket svåra att rekrytera
vilket naturligtvis påverkar konsultbehov och lönestruktur. Under vissa perioder har konsultinsatser
varit nödvändiga för att täcka personalbristen.



Sjukskrivningstalen har varit relativt konstanta under
hela perioden. Vi har under delar av året legat över
kommunens mål (4,5 %), men ligger per augusti under genomsnittet för Falu kommun.

Mål för god ekonomisk hushållning
Mått
Resultat delår 2015
Mark-och planberedskap enligt ÖP Falun Borlänge
Möjlighet till byggrätter för 250 bostäder/år
Följs upp på helår
Antal producerade bostäder/år
200 nya bostäder/år
Följs upp på helår
Antal dödsfall och svårt skadade på det kommunala
0 dödsfallvägnätet
Noll
Ranking i Svenskt Näringslivs attitydsundersökning
Förbättra placeringen från nuvarande
Följs
rankingplats
upp på helår
191
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Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Myndighetsnämnden för bygg- och
miljöfrågor
byggnadsförvaltningen. Övriga tjänstemän som utför
nämndens uppdrag är anställda på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden


Ett nytt verksamhetssystem för miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelskontrollen har valts ut och
det nya systemet förväntas tas i bruk i början av år
2017.



En ny e-tjänst har införts avseende anmälan av matförgiftning.



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



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

EKONOMI
Nämnden gör ett positivt resultat om 3,0 mnkr mestadels
beroende på att årsavgifterna för livsmedel, miljöskydd
och hälsoskydd är felperiodiserade. Detta kommer att
regleras på helår. Personalkostnaderna avviker positivt
om 0,5 mnkr. Budgeten för övriga kostnader bygger på
att man ska inhandla ett nytt verksamhetsprogram vilket
ännu inte har skett. Förhoppningen är att hinna inhandla
detta under året. I övrigt inga större avvikelser som kräver kommentarer eller analys.
Tjänster (mnkr)
Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

2016

2015

Ack utfall Prognos Budget
Utfall
6,6
10,2
10,2
9,7
8,8
11,1
11,1
11,5
15,4
21,3
21,3
21,2
-12,4
-21,1
-21,3
-20,0
3,0
0,2
0,0
1,2

MEDARBETARE
Nämnden har en medarbetare anställd vilken är chef för
avdelningen Bygg och miljö på Miljö- och samhällsMål för god ekonomisk hushållning
Förbättra rankingplats i SKL:s nöjdkundenkät.
7 veckor (i genomsnitt)
< 0,5 procent
> 50 procent
> 80 procent
> 90 procent

Mått
Nöjdhetsgrad hos kunder som
nyttjar nämndens tjänster.
Handläggningstid för bygglov
(villa)
Andelen överklagade ärenden
med formella fel.
Hela tillsyns/kontrollområdets
kostnadstäckning.
Kostnadstäckning för
regelbunden tillsynsverksamhet
(årsavgift).
Antal utförda tillsynstimmar i
relation till behovet.
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Resultat delår 2016
Någon undrsökning har ej genomfört ännu.
Genomsnittstiden är 7 vecor, målet uppfylls.
Målet uppfylls.
Kan ej beräknas per halvår.
Kan ej beräknas per halvår.
Kan ej beräknas per halvår.
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Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden
EKONOMI

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden




Vård- och omsorgsboende Korsnäsgården har övergått till privat utförare (Temabo)



Förvaltningens möjlighet att ta hem utskrivningsklara patienter från lasarettet är svårt att planera.
Budget för utskrivningsklara avviker negativt mot
budget.



Hemtjänsten är så föränderlig att det är svårt att hela
tiden anpassa personaltiden mot de utförda hemtjänsttimmarna.




Tjänster (mnkr)

Antalet utförda hemtjänsttimmar är 10.000 timmar
lägre i jämförelse med samma tid 2015. Ett omfattande arbete har genomförts (PWC revision) och det
verkar som att det ger effekt, arbetet fortsätter.

Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

2016

2015

Ack utfall Prognos Budget
Utfall
443,8
668,2
668,2
652,2
78,6
74,0
74,0
115,2
522,4
742,2
742,2
767,4
-519,6
-752,2
-742,2
-775,4
2,8
-10,0
-8,0

Utfallet tom augusti är + 2,8 mkr. Prognosen är minus 10
mkr. Detta beroende på utfallet av lönerevisionen, ökad
kostnad för Hälsingebacken, ej anpassning av personalen
när timmarna och antalet korttidsplatser minskat och
kostnaderna för utskrivningsklara ökade transportkostnader och kostnaden för kosten.
Mål för god ekonomisk hushållning
Mått

Löneöversynen 2016 innebar betydligt högre utfall
än budgeterat.

1. Kostnad/inledd
ning/uppföljning

Hyreskostnaden för det nya boendet Hälsingebacken
blev, av kända anledningar, betydligt dyrare än budgeterat.

Mål
utred- < 2 500 kr

2. Nettokostnad för
utförd hemtjänsttimme

Uppfyllt, utfall 2 326 kr
en < 462 kr
Uppfylls ej, utfall 481 kr



Sjukfrånvaron är hög vilket genererar höga kostnader för verksamheterna.

3. Nettokostnad för en plats < 1 729 kr/dygn
i vård och omsorgsboende
Uppfylls ej, utfall 1 757 kr/dygn



Neddragning av 14 korttidsplatser på Lunden ger
inte helårseffekt, vilket innebar en ökad kostnad mot
budget 2016 men ger en långsiktig besparing.

4. Beläggningsgraden inom > 98 procent
vård och omsorgsboende
Uppfyllt, utfall 99,1%



Investering på gång i en ny modul i Hypergene som
innebär att hemtjänstens verksamheter får bättre och
snabbare nyckeltal som gör att verksamheten snabbbare ska kunna anpassa personalbemanningen.





5. Medarbetarnas tid hos > 66 % av den arbetade tiden
kund inom hemtjänst
Uppfylls ej, utfall 63%
6. Avvikelse standardkost- ≤ 0 i kostnadsavvikelse mot
nad äldreomsorg
kommunens beräknade standardkostnad i utjämningssystemet

Startat upp ett 2-årigt utvecklingsarbete tillsammans
med Previa för att fortsätta arbetet med att minska
sjuktalen.

Uppfylls ej, utfall 10 %

Omvårdnadsförvaltningen har fått stimulansmedel,
dels "Fler händer i vården" dels en Särskild kunskapssatsning inom äldreomsorgen.



Planering av nedläggning av Smedjan och öppnandet av det nya boendet Hälsingebacken.



Fördyrade kostnader pga nytt transportavtal och
interna priset för kosten.

Åtgärder vid underskott
Ett revisionsbolag har genomfört en analys av omvårdnadsförvaltningens ersättningsnivåer, effektiviteten,
arbetssätt och myndighetsutövningen. Utifrån analyserna
är en handlingsplan framtagen som förvaltningen arbetar
med.
Dessutom arbetar förvaltningen kontinuerligt med att
anpassa personaltiden mot den utförda tiden
Förvaltningen ser över och effektiviserar administrativ
tid t.ex. planeringstid och integrationen mellan dataprogrammen.
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Förvaltningen arbetar vidare för att säkerställa hanteringen av utskrivningsklara.
Tillsammans med Previa pågår ett 2-årigt utvecklingsprojekt för att minska sjuktalen.
Fortsätta arbetet med e-hälsa och införa ny teknik där det
är ekonomiskt, effektivt och kvalitetsmässigt motiverat.

Investeringar
Investeringar i samband med öppnandet av det nya boendet Hälsingebacken (3 mkr) pågår och kommer att slutföras under hösten. Prognosen för beviljade investeringsmedel (4 250 tkr) är att de kommer att nyttjas fullt ut
under 2016.

MEDARBETARE
Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare där medarbetare
upplever meningsfullhet, delaktighet och glädje i arbetet.
Mål/mått:


Medarbetarindex lägst som kommunens medelvärde. Inte uppfyllt

Ny attityd genomförs våren 2017.


Minskad sjukfrånvaro högst 7 % Inte uppfyllt,
tom augusti 9,5 %

Arbete pågår tillsammans med Previa


Öka andelen medarbetare med undersköterskeutbildning till 75% Uppfyllt

Personalnyckeltal

Delår
2016

Delår
2015

Delår
2014

Antal anställda*

1 170

1 239

1 175

Arbetade timmar**

1000713 1185783 1175799

Varav timmar utförda
av timanställd personal
(%)

18,0

20,0

22,5

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

9,4

9,4

8,2

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

Socialnämnden
och daglig verksamhet inom LSS vilket medför risk
för vite då beslut inte kan verkställas. Lokalanpassningar och omorganisation har gjorts inom daglig
verksamhet för att möta nya behov och ökad inströmning, trots detta råder brist på platser.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden


Den positiva trenden när det gäller ekonomiskt bistånd har fortsatt under året. Kostnaden för tjänsten
ekonomiskt bistånd är under perioden ca 1,5 mnkr
lägre än motsvarande period 2015. Antal biståndshushåll har minskat med 50 i genomsnitt för janaug jämfört med samma period föregående år.



Personalförsörjningen och rekryteringsläget för
socionomer är bekymmersamt på grund av en konkurrensutsatt marknad. Vakanser har blivit följden
vilket innebär att uppsatta mål för verksamheten
riskerar att inte kunna uppfyllas helt eller delvis.



Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har
ökat under året med svårigheter att verkställa beslut
som konsekvens.



Behovet av lägenheter har tidvis varit större än tillgången. Bristen på boendeplatser inom socialpsykiatrin har lett till vårdkostnader för färdigbehandlade
inom landstingets psykiatriska slutenvård.



Under året har antalet vårddygn avseende LVM
(Lagen om vård av missbrukare) ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Antalet vårddygn uppgår under
perioden till totalt 1277 vårddygn vilket är 307 fler
än 2015. Vårddygnskostnaden på SIS-institutioner
är betydligt högre än HVB-hem vilket driver på
kostnaden betydligt.





Antal beslut har ökat inom korttidstillsynen, flera
barn har svåra funktionsnedsättningar och kräver
hög personaltäthet. Barn får även beslut på grund
av sociala skäl.
Nya boendekategorier har uppkommit inom LSS
med missbruk, kriminalitet, våld, självskadebeteende och psykiatriska diagnoser. Detta gör att insatser i form av utbildning och handledning är nödvändiga för att möta brukarnas behov och göra arbetsmiljö och boendena säkrare.



Det ökade inflödet av ansökningar om insatser
inom LSS har gjort att prioriteringar i form av specialisering utifrån insatser, fokus på nyansökningar
framför andra arbetsuppgifter, utredningsförfarande, schablonmässiga förlängningar och nedprioritering av uppföljningar varit nödvändiga. Detta
har i sin tur har bidragit till att antalet obehandlade
ansökningar under våren har minskat från 160 till i
dag 30.



Brist på platser råder inom boende, korttidsvistelse



Statistik från Socialstyrelsens 2016-03-22 visar att
allt fler personer får insatser enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatser som ökar i Falu kommun är
daglig verksamhet, kontaktperson, vuxenboende
och personlig assistans. Även antalet beslut om
korttidsvistelse inom LSS överstiger antalet platser.
Risken för viten är överhängande när insatserna
inte kan verkställas inom föreskriven tid.



En ny arbetsmodell har startats upp där LSS samverkar med Finsam, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, AIK, den kommunala gymnasieskolan
och elevhälsan. Samarbetet syftar till att ge elever
stöd under gymnasietiden samt att efter avslutad
skolgång kunna ge rätt insats i förhållande till
funktionsnedsättning. Tack vare arbetsmodellen har
fyra elever tillhörande LSS avslutat sina gymnasiestudier och alla fyra fick med hjälp av samverkansmodellen vägledning vidare till daglig verksamhet, studier och arbetsförmedlingen.



Antal anmälningar om barn som far illa har under
jan-aug uppgått till 1 243 att jämföra med 1 187 föregående år.



Antal vårddygn avseende familjehem för barn och
unga uppgår till 19 615 att jämföra med 16 675
samma period föregående år.



Antal vårddygn avseende HVB-hem för barn och
unga uppgår till 6 448 att jämföra med 5 340
samma period föregående år.



Ökningen av ensamkommande barn som anvisades
hösten 2015 har medfört en kraftig ökning av ärenden. Under perioden jan – aug har många ensamkommande barn behövt placeras om.



En omorganisation inom daglig verksamhet påbörjades under hösten 2015 med syfte att få mer anpassade brukargrupper, möta brukarnas behov på
ett bättre sätt och skapa utrymme för fler platser.

Mål för god ekonomisk hushållning
Mått
Andel ej återkommande barn 0-12 år
Genomsnittlig nivå för Sverige (77 %)
Andel ej återkommande barn 13-20 år
Genomsnittlig nivå för Sverige (78 %)
Andel ej återkommande missbrukare 21+ årGenomsnittlig nivå för Sverige (74 %)
Antal biståndshushåll ska minska
Lägre nivå än 2015 (857 st)
Boendekostnaden per dygn (LSS) ska minska
Lägre kostnad per dygn boende LSS
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Resultat delår 2016
Uppfylls ej vid delår (73 %)
Uppfylls (84 %)
Uppfylls ej vid delår (69 %)
Uppfylls (817 i genomsnitt vid delår)
Mäts inte vid delår
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EKONOMI
Tjänster (mnkr)

2016

Socialnämnden

HVB ska förkortas med fortsatt behandling på
hemmaplan vid behov.

2015

Ack utfall Prognos Budget
Utfall
Kommunbidrag
368,4
557,8
557,8
546,4
Övriga intäkter
60,9
75,0
33,2
57,2
Summa intäkter
429,3
632,8
591,0
603,6
Kostnader
-431,6
-648,8
-591,0
-622,8
RESULTAT
-2,3
-16,0
-19,2



Fortsatt restriktiv bedömning inför HVBplaceringar inom såväl missbruk- och beroendeområdet som inom barn- och ungdomsområdet samt
ett aktivt arbete med alternativa hemmaplans- samt
stödlösningar ska minska och korta av antal placeringar på HVB-hem för barn och unga.





Fortsatt samverkan kring resursjobb för arbetssökande personer med försörjningsstöd. Analyser visar att regelverken mellan myndigheterna inte är
synkroniserade vilket innebär att de som bäst behöver en insats inte är kvalificerad till detta utan hamnar mellan stolarna med försörjningsstöd som enda
utväg. Resursjobben har nyttjats av ca 15-16 personer per månad mot planerade 40 platser. Fortsatt
samverkan fortgår mellan berörda aktörer i syfte att
öka möjligheterna till arbete och arbetsrehabiliterande åtgärder för målgrupperna inom försörjningsområdet.



Att skapa och tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser
för de som uppbär försörjningsstöd ryms inte inom
socialnämndens uppdrag utan här behövs insatser
från kommunens övriga verksamheter.



Vakanser, personalomsättning och rekryteringssvårigheter har gjort att uppföljningsarbetet saknat
kontinuitet och alternativa placeringslösningar varit
svåra att genomföra. Åtgärder har satts in vilket troligen får verkan på ekonomin tidigast nästa år.

Prognosen för nämnden uppgår till ett underskott
på -16,0 mnkr. Kostnader för nya ärenden och sjuklöner inom personlig assistans, omställningskostnader vid omorganisation inom dagligverksamhet
överskrider budgeterad nivå med ca 2 mnkr vilket
motverkas av att en planerad gruppbostad inte startar förrän 2017. Prognosen för vuxenområdet (försörjning, missbruk/ beroende, socialpsykiatri samt
relationsvåld) beräknas uppgå till sammantaget -7,0
mkr varav missbruksplaceringar på HVB-hem uppgår till -4,0 mnkr. Prognosen för placering av barn
och unga på HVB-hem respektive familjehem uppgår till -14 mnkr respektive -1,0 mnkr. En statlig
förstärkning av engångskaraktär på 5,3 mnkr för att
förstärka arbetet med flyktinghanteringen förbättrar
resultatet under 2016.

Åtgärder vid underskott


För att minska kostnaderna pågår ett arbete med att
avsluta konsulentstödda familjehem till förmån för
egna familjehem till en lägre kostnad.



Ett aktivt arbete med alternativa hemmaplans- samt
stödlösningar ska minska och korta av antal placeringar på HVB-hem för barn och unga. Resurser
inom öppenvård har därför styrts om från stöd och
service till mer biståndsinsatser. Vakanser, personalomsättning och rekryteringssvårigheter har gjort
att uppföljningsarbetet saknat kontinuitet och alternativa placeringslösningar varit svåra att genomföra. En ny tjänst är under införande som ska utveckla arbetet med uppföljning och kontroll över
HVB-hem och i förlängningen även konsulentstödda familjehem.

Mål för god ekonomisk hushållning


Målet att andelen återaktualiseringar, d.v.s. 0-12åringar som inte återkommer till socialtjänsten
inom ett år från avslutad insats visar på en minskning jämfört med vid årets slut, dvs målet uppfylls
inte.



Målet att andelen återaktualiseringar, d.v.s. 13-20åringar som inte återkommer till socialtjänsten
inom ett år från avslutad insats visar på en ökning
jämfört med vid årets slut dvs målet är uppfyllt.



Under perioden har samverkan stärkts med bl.a.
skola och landsting och en konsultationsverksamhet
med en samordnare är under införande. Det förväntas på sikt leda till mer kostnadseffektiva lösningar
där barn och familjer får bättre hjälp i rätt tid.



Indikationer för andelen återaktualiseringar, d.v.s.
vuxna med missbruksproblem som inte återkommer
till socialtjänsten inom ett år från avslutad insats visar på en minskning jämfört med vid årets slut, dvs
målet uppfylls inte.



Underskotten i förvaltningen beror i huvudsak på
att antal externa placeringar inom såväl barn, missbruk, psykiatri samt personlig assistans inom LSS
varit fler och kostat mer än vad som budgeterats.
En anledning är den personalbrist som präglar socialtjänsten under perioden vilket omöjliggör ett effektivt arbete att effektivisera placeringarna.



Målet att antal biståndshushåll ska minska uppfylls.



Målet att minska boendekostnaden per dygn mäts
inte vid delår utan enbart vid helår via Kolada.



En del av kostnaderna för köpta behandlings- och
boendeplatser för vuxna är en konsekvens av bostadsbristen i kommunen vilket är en kommungemensam angelägenhet att åtgärda.



Vid behov av missbruksbehandling ska i första
hand öppenvård erbjudas och behandlingstider på
44
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MEDARBETARE
 Antalet anställda fortsätter att öka även under 2016
och väntas fortsätta öka då nya boenden inom LSSverksamheter startar upp.
 Andelen arbetade timmar som utförs av timanställd
personal har ökat marginellt. Målet om max 5,0 %
av totalt arbetad tid kommer inte att uppnås under
året.


Sjukfrånvaron har ökat kraftigt jämfört med föregående år och det är framför allt långtidssjukfrånvaron som står för ökningen.

Personalnyckeltal

Delår
2016

Delår
2015

Delår
2014

622

615

594

561 981

614 039

515 412

Varav timmar utförda
av timanställd personal
(%)

10,2

10,1

9,6

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

6,8

4,9

5,9

Antal anställda*
Arbetade timmar**

*Månadsavlönade enligt AB
**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid
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Socialnämnden
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Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden
VERKSAMHET – väsentliga händelser
under perioden
Val- och demokratinämndens egna strategiska mål:
Val- och demokratinämnden ska utveckla och stärka en
kommunal infrastruktur för det aktiva medborgarskapet
och den deltagande demokratin, så att varje röst räknas
(vid val, folk-omröstningar och folkinitiativ) och varje
röst hörs (alla andra dagar)


Start av prioriterade politiska mål och aktiviteter



Pågående projekt Beslut på distans



Implementeringsarbete som berör valnämndsupppdraget



Framtagande av läromedel inom skolans verksamhetsområde



Genomförande av LUPP-enkät och implementering av resultatet



Strukturdialog kring värdegrundande arbete
kopplat till styrdokumentet Demokratikommun

EKONOMI
Resultatet per sista augusti är +152 tkr, prognos helår
beräknas enligt budget.

Tjänster (mnkr)
Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

2015
2016
Ack utfall Prognos Budget
Utfall
0,5
0,8
0,8
0,8
0,5
-0,4
0,2

0,8
-0,8

0,8
-0,8

0,8
-0,6
0,1

MEDARBETARE
Nämnden har inga anställda tjänstemän utan betalar
endast ut politikerarvoden.
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Överförmyndaren

Överförmyndaren
MEDARBETARE

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

Ej aktuellt då medarbetarna finns inom ÖiS, Borlänge
kommun

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


Ärendemängden har konstant ökat under de senaste
åren. Den ökade ärendemängden medför en ökad efterfrågan på ställföreträdare.



Antalet ensamkommande barn som finns i samverkanskommunerna är långt mycket större än det antal
som verksamheten budgeterat för. Stora mängder
ensamkommande barn anvisades till kommunerna
under hösten 2015. Dessa barn finns kvar i verksamheten än idag och kräver handläggning.



Under våren 2016 utökades verksamheten tillfälligt
för att hantera den stora mängd av ensamkommande
barn som anlände till samverkanskommunerna under
slutet av 2015. Omfattande utbildningsinsatser har
genomförts och har resulterat i att samtliga barn nu
fått god man förordnad. Verksamhetens utmaning
framledes är att anpassa sig till den nu rådande situationen med få anvisade barn.



Antalet ensamkommande barn som anvisas till samverkanskommunerna har drastiskt minskat och är nu
i nivå med 2012 års siffror.

EKONOMI
Utfall +0,2 mnkr på delår men prognos som budget
Tjänster (mnkr)
Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

2015

2016
Ack utfall Prognos Budget
Utfall
3,0
4,4
4,4
3,0
-2,8
0,2

4,4
-4,4

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål 1: Andelen nöjda med
tjänstelevererans

4,4
-4,4

3,0
3,0
-3,7
-0,7

Mått
Resultat delår 2016
95 procent av kommunstyrelsens kunder ska
vara nöjda enligt gemensam kundenkät
Ingen mätning gjord
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Gemensam nämnd för alkohol, tobak
och receptfria läkemedel

Gemensam nämnd för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel
VERKSAMHET – viktiga händelser under
perioden




Mål för god ekonomisk hushållning


Gemensamma nämnden har övergått till nettokostnad och ett nytt finansieringssystem har utarbetats.
Beräkningsmodellen utgår från antal tillstånd för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt omsättningsavgifter i respektive kommun.

MEDARBETARE

Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år
och respektive kommuns nettokostnad fastställs under sista sammanträdet för året. En exakt beräkning
kan ske först vid årsbokslut eftersom det är omöjligt
att veta antal nya serveringstillstånd.



Efterfrågan av tjänsterna följer i stort sett uppgjord
planering.



Socialförvaltningen tillhandahåller personal till
gemensamma nämnden och planerad dimensionering ser ut att fungera för att uppnå en bra service till
näringsidkare och för att hinna med tillsynsarbetet.



Utbildning för serveringspersonal planeras under
hösten 2016.



Tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel
fortskrider enligt tillsynsplanen.



Utvecklingsarbete pågår avseende bättre information på hemsidan, samt införande av e-blanketter för
att effektivisera arbetet. Ännu oklart när det kan införas då ATL- kontoret är beroende av stöd och acceptans från kommunens serviceförvaltning.

EKONOMI
Tjänster (mnkr)

2016

Ack utfall Prognos
Budget
Kommunbidrag
0,0
0,0
0,0
Övriga intäkter
2,0
3,3
3,3
Summa intäkter
2,0
3,3
3,3
Kostnader
-1,9
-3,3
-3,3
RESULTAT
0,1
0,0
0,0



Prognosen för gemensamma nämnden bedöms vara
i linje med budget. Vid delår visar resultatet ett
överskott på 0,1 mkr.



Respektive kommun finansierar deltagandet i organisationen genom medel motsvarande sin beräknade
nettokostnad. Den beräknade nettokostnaden för
varje kommun verkar stämma bra. Den exakta
summan fastställs vid årsbokslut.

Samtliga kommuner ska höja sin täckningsgrad.
Målet blir sannolikt uppfyllt efter att samtliga
kommuners taxor har höjts fr.o.m. 2015 och nytt
finansieringssystem införts fr.o.m. 2016.
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Personalen är anställd av socialförvaltningen och
dessa alkoholhandläggare ställs till gemensamma
nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom socialförvaltningen.



Tre handläggare har avslutat sin anställning under
2016 och tre nya handläggare har rekryterats. Det
har inneburit påfrestningar för kontoret då alla är
behov av kompetensutveckling. ATL-kontoret har
ändå hanterat situationen väl och ärenden har handlagts i tid med god service. Även närmaste arbetsledare har bytts ut.



De ackumulerade sjukfrånvaron för alkoholhandläggarna uppgår till 12 procent till och med augusti
månad. Orsaken till att procenttalet blir högt beror
på långtidssjukskrivning och få handläggare.

STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Gemensam hjälpmedelsnämnd
Dalarna
Tjänster (mnkr)

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

2015

2016

Ack utfall Prognos Budget
Intäkter
70,6
141,8
141,8
varav Landstingsbidrag
1,3
2,6
2,6
Summa intäkter
71,9
144,4
144,4
Kostnader
-71,5
-144,4
144,4

Övergripande uppdrag:
- En ekonomi som är långsiktigt hållbar, för att klara
framtidens medicinska och tekniska utveckling

Utfall
137,6
2,6
140,2
-139,5

Siffrorna ovan avser totala utfallet för Hjälpmedelsnämnden Dalarna t
o m 2016-06-30. Specifikt utfall för falun finns ej.

- Bemanna organisationen med egen personal, minimera
behovet av inhyrd personal.

MEDARBETARE

- Öka produktionen och produktiviteten, för att minimera
externa vårdköp

De senaste två åren och några av de kommande innebär
cirkulation på platser där personer med mycket lång
verksamhetserfarenhet går i pension, arbetet med att
rekrytera passande kompetenser och ta vara på den kunskap som lämnas över är nycklar för hur kompetensnivån
ska bibehållas och utvecklas åt rätt håll.

Samarbetet och samverkan i Hjälpmedelsnämnden utvecklas, 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.
LD Hjälpmedel arbetar med tydliggörande av hygienrutiner och hanteringen av orent gods samt säkerställande
och bibehållande av hög kompetens på personalen. Vid
upphandling av hjälpmedel ställs omfattande krav på
produkternas säkerhet och hållbarhet.

Personalnyckeltal

Delår
2016

Delår
2015

84

85

53 661

54 326

Varav timmar utförda
av timanställd personal (%)

0,0

0,0

Sjukfrånvaro i procent
av ordinarie arbetstid

6,5

5,8

Antal anställda*
Arbetade timmar**

I samband med arbetet att optimera lagerprocesserna har
utrangering av gammalt ej användbart sortiment genomförts.

EKONOMI
Av omslutningen står Dalarnas kommuner för 54 % (53
% delår 2015) och landstingets hälso- och sjukvård står
för 41 % (43 % delår 2015).

*Månadsavlönade enligt AB

Ökningen från 2015 förklaras bland annat med ett ökat
hjälpmedelsbehov och att fler hjälpmedelsinköp nu går
via Hjälpmedel Dalarnas avtal

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

Nämnden strävar mot ett resultat om +/- 0 vilket prognosen och i dagsläget tyder på.
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Delår
2014
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Gemensam nämnd upphandlingssamverkan

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan
EKONOMI

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

Utfallet t.o.m. augusti är 0,3 mnkr bättre är budget beroende på lite lägre kostnader än budgeterat.

Den gemensamma nämnden består av Falun, Borlänge,
Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kommuner.


Ökad efterfrågan. Under perioden har fokus varit
operativt upphandlingsarbete (produktion och leverans) av upphandlingar och avtal. Ökad andel direktupphandlingar, annonsering av undantag och
kvalitetssäkring till de samverkande kommunerna.



Nytt verksamhetssystem för upphandling beslutat
med handbok, rutiner och mallar. Ärendehanteringssystem ”En väg in” under införande.



Genomförande av UpphandlingsCenter (UhC) dagen
2016 i Säter för sex samverkande kommuner. Drygt
ett 100-tal deltagare.



Tjänster (mnkr)

Rekrytering har skett av fyra nya medarbetare, två
s.k. ersättningsrekryteringar samt två nya tjänster.



Arbete med metodutveckling Mål & Samhällsnytta
samt effektiviseringsberäkning i enskild upphandling. Åtgärder har genomförts kring fokusområde
Nöjda kunder/kommuner.

2016

2015

Ack utfall Prognos Budget
Utfall
Kommunbidrag
3,2
4,8
4,8
4,5
Övriga intäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa intäkter
3,2
4,8
4,8
4,5
Kostnader
-2,9
-4,8
-4,8
-4,0
RESULTAT
0,3
0,0
0,0
0,5

MEDARBETARE
UhC har kontor i Ludvika och satellit-kontor i Borlänge,
Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och består idag av
19 medarbetare.

UhC deltar i projekt Upphandlingsdialog Dalarna
som utifrån regionala behov förmedlar kunskap, information och ger metodstöd vid upphandling.





Helåret beräknas dock bli enligt budget.

UhC har ny organisation med två större team som upphandlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team
Verksamhetsstöd.
Personalen är anställd av Ludvika kommun, då UhC
ingår i Ludvika kommuns organisation.
I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare
placerad med utökad tillgänglighet på plats, för att vara
UhC:s kontakt i kommunen.

Den gemensamma nämnden (GNU) har haft två
sammanträden och Samrådsgrupp för UhC har haft
tre sammanträden. Per samverkande kommun har
lokal upphandlingsgrupp (LUG) haft mellan två och
fem möten.

UhC följer arbetsmiljö- och jämställdhetsplan för Stöd
och styrningsförvaltningen, Ludvika kommun.

Den budgeterade omslutningen för 2016 uppgår till 13,9
mnkr. Budgeten kommer att hållas. Dock kommer både
intäkter och kostnader för nämnden att hamna högre,
prognos augusti 14,5 mnkr, i förhållande till budget beroende på ökade intäkter avseende t.ex. direktupphandling och annonseringstjänster samt ökade kostnader
för konsultstöd. De ökade konsultkostnaderna kom-mer
att täckas av minskade lönekostnader och de ökade intäkterna.
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Språktolknämnden i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna
EKONOMI
Resultatet för perioden januari-augusti visar ett positivt
överskott med 3,7mnkr. För hela året beräknas ett resultat på 0 mnkr. Vilket är samma som 2015.
Tolkförmedling
Grundförutsättningen för verksamheten är självkostnadsprincipen vilket innebär att helårsprognosen visar ett
nollresultat.
Tjänster (mnkr)
Ack utfall
Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

2015

2016

29,7
29,7
-26,0
3,7

Prognos
38,0
38,0
-38,0

Budget
31,0
31,0
-31,0

Utfall
19,9
19,9
-17,2
2,7
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Kommunens revisorer

Förtroendevalda revisorer
Tjänster (mnkr)

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
RESULTAT

Kommunrevisionens arbete sker i enlighet med den revisionsplanering som styrs av kommunens verksamhetsår. Revisionen påbörjade detta verksamhetsår, liksom
tidigare, med att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, för att på så sätt planera vilka insatser som ska
genomföras under året.

.

Utöver de granskningar som årligen görs av bokslut och
delårsbokslut, beslutar revisionen om ett antal fördjupade
granskningar, för att på så sätt kunna bedöma om kommunen sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Under år 2016 har följande granskningsprojekt hittills
genomförts eller påbörjats:
-

Kommunens 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

-

Upphandling vid Falu Energi och Vatten AB
inklusive dotterbolag

-

Det så kallade grunduppdraget vid kommunens
samtliga helägda bolag

EKONOMI
Utfallet t.o.m. augusti är 0,2 mnkr bättre är budget beroende på lite lägre arvoden och revisionskostnader.
Prognosen för helårsresultatet är att revisionen kommer
att redovisa ett resultat i enlighet med tilldelad budget.
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2015
2016
Ack utfall Prognos Budget
Utfall
1,4
2,0
2,0
2,0
1,4
-1,1
0,2

2,0
-2,0

2,0
-2,0

2,0
-2,5
-0,5

KONCERNBOLAGENS REDOVISNING

Resultaträkningar

Resultaträkningar –
koncernens bolag
Nedan redovisas resultat- och balansräkningar för
de bolag som ingår i koncernen under Falu Stadshus AB. Inget koncernbokslut med elimineringar
och konsolideringar har upprättats. Detta innebär
till exempel att Falu kommuns aktier i Falu Stadshus AB inte har eliminerats mot det egna kapitalet i
Falu Stadshus AB, utan att dessa tillgångar finns
med två gånger.

UTFALL
160831, mnkr

I koncernen uppkommer även poster som inte alls
syns i något av de enskillda bolagen, hantering av
vinster som uppkommit vid försäljningar mellan
koncernens bolag.
Lugnet KB ingår inte i sammanställningarna nedan,
men representeras av en resultatandel i Falu Kommun.

Falu
Falu
Koncernen
KopparKopparLugnet i RäddningsFalu
Stads- Kommun
Falu
staden
staden
Falun
tjänsten Koncern
kommun hus Förvalting Energi &
Förvalting
AB
AB
Dala Mitt
AB
AB
Vatten AB
AB

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

418,0

0,0

0,0

495,3

315,0

1,3

39,8

75,3

1 344,7

-2333,0

-0,3

-0,1

-338,6

-179,7

-0,5

-20,9

-71,9

-2 945,0

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
FÖRE
AVSKRIVNING

-1915,0

-0,3

-0,1

156,7

135,3

0,8

18,9

3,4

-1 600,3

-64,0

0,0

0,0

-80,1

-48,4

-0,2

-9,7

-3,6

-206,0

-1 979,0

-0,3

-0,1

76,6

86,9

0,6

9,2

-0,2

-1 806,3

1 817,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 817,0

324,0
32,0
-12,0

0,0
0,0
-8,6

0,0
0,0
-0,3

0,0
0,0
-23,5

0,0
10,4
-32,1

0,0
0,0
-0,3

0,0
0,0
-6,9

0,0
0,0
-0,3

324,0
42,4
-84,0

182,0

-8,9

-0,4

53,1

65,2

0,3

2,3

-0,5

293,1

77,4

0,0

0,0

81,0

68,6

0,2

0,6

-0,3

227,5

Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
PERIODENS
RESULTAT
PROGNOS FÖR
HELÅRET
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Balansräkning

Balansräkningar –
koncernens bolag
Utfall
160831, mnkr

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och
tekniska anläggningar
- maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Falu
Falu
Falu
Kommun
Stadshus
Kommun
Förvaltning
AB
AB

Koncern
KopparFalu
KopparLugnet Räddningsstaden
Energi
staden
i Falun tjänsten Koncern
förvaltning
& VatAB
AB
Dala Mitt
AB
ten AB

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2,0

1 509,0

0,0

0,0

446,8

2 153,5

14,9

364,2

24,1

4 512,5

97,0

0,0

0,0

1 512,2

60,5

0,0

37,2

20,5

1 727,4

759,0

450,0

81,0

152,1

10,2

0,0

18,7

0,0

1 471,0

2 367,0

450,0

81,0

2 111,1

2 224,2

14,9

420,2

44,6

7 713,0

2,0
267,0
239,0

0,0
0,0
4,6

0,0
0,0
-4,7

52,1
142,6
5,5

0,9
-19,6
46,0

0,0
0,0
0,1

0,0
10,1
30,1

0,0
13,8
22,0

55,0
413,9
342,6

508,0

4,6

-4,7

200,2

27,3

0,1

40,1

35,8

811,4

2 875,0

454,6

76,3

2 311,3

2 251,5

15,0

460,3

80,4

8 524,4

Eget kapital
Därav årets resultat

1275,0
182,0

-8,3
-8,9

50,5
0,0

694,9
53,1

508,2
65,2

2,2
0,2

5,9
2,3

4,2
0,5

2 532,6
294,4

Summa eget kapital

1 275,00 -

8,30

50,50

694,90

508,20

2,20

5,90

4,20

2 532,6

184
14,0
198,0

0
0,0
0,0

0
0,0
0,0

0
198,1
198,1

0,7
66,1
66,8

0
0,0
0,0

0
0,0
0,0

43,2
0,0
43,2

227,9
278,2
506,1

Skulder
- långfristiga skulder
- kortfristiga skulder
Summa skulder

799,0
603,0
1 402,0

460,0
2,9
462,9

26,0
-0,1
25,9

1 287,5
130,8
1 418,3

1 640,0
36,5
1 676,5

12,7
12,7

430,0
24,4
454,4

0,0
33,0
33,0

4 655,2
830,5
5 485,7

SUMMA EGET
KAPITAL OCH
SKULDER

2 875,0

454,6

76,4

2 311,3

2 251,5

14,9

460,3

80,4

8 524,4

Omsättningstillgångar
Förråd m m
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Avsättningar
- avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
- andra avsättningar
Summa avsättningar
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Bolagens verksamhetsberättelser

Falu Stadshus AB
Falu Stadshus AB har i sin roll som moderbolag endast
förvaltande uppgifter. Kostnaderna i bolaget består av
räntor på lån/skuldebrev samt förvaltningskostnader.
Budgeten för bolaget bygger på att kostnaderna ska täckas av koncernbidrag från el- och energibolagen. Bolagets
verksamhet följer i stort budget.

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

-0,3

-0,3

-0,5

Rörelseresultat

-0,3

-0,3

-0,5

Finansnetto

-8,6

0,3

0,7

Resultat e. finansnetto

-8,9

0,0

0,2

-8,9

0,0

0,2

Balansräkning (mnkr)

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

450,0
4,6

450,0
15,2

450,0
14,7

Summa tillgångar

454,6

465,2

464,7

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

-8,3
460,0
2,9

0,9
460,6
3,7

0,8
460,3
3,5

S:a skulder & eget kapital 454,6

465,2

464,7

Resultaträkning (mnkr)

Skatt
Årets resultat
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Falu Kommuns Förvaltning AB
Falu Kommuns Förvaltning AB har som uppgift att förvalta aktierna i dotterbolagen, vilka hålls samman i en
koncern. Bolagets verksamhet följer i stort budget. Budgeten för bolaget bygger på att kostnaderna ska täckas av
koncernbidrag från el- och energibolagen.

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

-0,1

-0,2

-0,2

Rörelseresultat

-0,1

-0,2

-0,2

Finansnetto

-0,3

0,2

0,4

Resultat e. finansnetto

-0,4

0,0

0,2

-0,4

0,0

0,2

Balansräkning (mnkr)

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

81,0
-4,7

81,0
14,1

81,0
18,7

Summa tillgångar

76,3

95,1

99,7

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

50,5
26,0
-0,1

50,8
26,0
18,3

51,1
30,6
18,0

S:a skulder & eget kapital

76,3

95,1

99,7

Resultaträkning (mnkr)

Skatt
Årets resultat
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Falu Energi & Vattenkoncernen
Falu Energi & Vatten AB med dotterbolag är en helägd,
kommunal energibolagskoncern. Med våra verksamheter
(el, kraft, värme & kyla, stadsnät, vatten och återvinning)
är vi en viktig del i Falu Kommun.

EKONOMI
Koncernens resultat för perioden uppgår till 53,1 mnkr
efter finansiella poster, vilket är ca 3 mnkr över lagd
budget.

Vår största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur 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.

Fjärrvärme- och elnätsverksamheten visar högre resultat
än förväntat vilket beror på ökade rörliga intäkter. Elpriset är fortsatt lågt, vilket påverkar vår kraftproduktion
negativt, och våra elhandelskunder positivt. Stadsnät
ansluter nya kunder löpande, större delen av intäkten för
detta förväntas under sista kvartalet 2016. Övriga verksamheter följer den uppsatta planen för året.

Vi strävar mot vår vision ”100 % nöjda kunder – i dag
och i morgon” med utgångspunkt i vår affärsidé ”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”.

Vår prognos för helåret 2016 uppgår till 81,0 mnkr att
jämföra med budgeterat resultat på 84,6 mnkr (-3,6
mnkr). Den enskilt största avvikelsen är att hänföra till
vår kraftproduktion som har fortsatt låga elpriser kombinerad med låg produktionsvolym.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden

Vår bedömning är att koncernen totalt uppfyller det förväntade avkastningskravet och kan lämna ett koncernbidrag i samma nivå som förgående år.

Bland händelser under årets första åtta månader vill vi
särskilt nämna;












Resultaträkning
(mnkr)

Ansökan om fusion av Falu Kraft AB till Falu
Energi & Vatten AB lämnades in till bolagsverket i
mitten av juli. Fusionen beräknas vara klar i slutet av
oktober.

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

495,3
-338,6
-80,1

741,0
-514,0
-122,0

712,3
-468,5
-134,7

76,6

105,0

109,1

-21,4

-36,0

-34,6
0,6

Intresset för att ansluta sig till vårt stadsnät är stort.
Fiberutbyggnaden fortsätter som planerat för att
möta den ökade efterfrågan.

Rörelseresultat
Övrigt finansiellt

-2,1

12,0

I varumärkesundersökningen 2016 har ett representativt urval av våra kunder svarat på ett antal frågor
om Falu Energi & Vattens verksamhet. De allra
flesta (ca 80 %) anser att vi har trygga och säkra leveranser.

Resultat e. finansnetto

53,1

81,0

Räntenetto

-18,0

Skatt

-10,7

Årets resultat

Målet för kundnöjdhetsindex 2020 är 8,0. I varumärkesundersökningen 2016 når vi 7,0 vilket är något bättre än vid den senaste undersökningen 2014.

75,1

Koncernbidrag

53,1

81,0

Balansräkning (mnkr)

Delår
2016

Exempel på aktiviteter för ökad kundnytta som genomförts 2016 är prisdialog fjärrvärme, fortsatt utbyggnad av laddstationer för elbilar i Falu Kommun
och enklare inloggning till Mina Sidor.

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2 111,1
200,2

2 150,0
200,0

2 072,5
220,9

Summa tillgångar

2 311,3

2 350,0

2 293,4

Markarbeten pågår för att färdigställa tre tomter
lämpade för datacenteretableringar i Falun.

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

694,9
1 485,6
130,8

691,0
1 159,0
500,0

641,4
1 158,5
493,5

S:a skulder & eget kapital 2 311,3

2 350,0

2 293,4
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Prognos
2016

46,4

Helår
2015

Bolagens verksamhetsberättelser

KONCERN REDOVISNING

Investeringar
Koncernen har hittills under året investerat för 123 mnkr.
Ingen enskild investering överstiger 25 mnkr. Vår prognos för de totala investeringarna 2016 uppgår till 200
mnkr, att jämföra med prognos1 som uppgick till 238
mnkr. Inom områdena Kraft, Värme & Kyla och Vatten
görs färre investeringar än planerat. Arbetet med att
möjliggöra en datahallsetablering pågår och kommer att
färdigställas under 2017. Stadsnät kommer att under
2016 investera 50 mnkr, vilket ska jämföras med budgeterade 40 mnkr. Avvikelsen beror på väntade bidrag som
kommer att minska investeringen först 2017.

Mål för god ekonomisk hushållning
Vårt ekonomimål fram till 2020 är att nå en stabil ekonomisk tillväxt. Vi kommer dit genom att;


År 2020 ha en rörelsemarginal på 20 %



År 2020 ha en årlig resultattillväxt på 5 %



År 2020 ha ett positivt kassaflöde



År 2020 ha en soliditet på 30 %

Vi mäter detta på årsbasis eftersom vi har en säsongsvariation att ta hänsyn till.

MEDARBETARE
Året inleddes med att resultatet för medarbetarenkäten
presenterades. Målsättning är att etablera en prestationskultur som innebär att våra medarbetare har tydliga mål
och känner en hög grad av delaktighet. Syftet är att förbättra organisationens prestationsnivå i termer av intern
effektivitet och ännu nöjdare kunder. För att nå en prestationskultur fortsätter vi vårt målarbete i verksamheterna.
Vi har också påbörjat ett arbete med att sätta en ny organisation som bland annat syftar till att säkra vår kompetensförsörjning, utveckla våra medarbetare och öka den
interna rörligheten.
Under året har vi hittills tillsvidareanställt 13 personer.
Det är till största delen ersättningsrekryteringar för personer som gått i pension eller slutat av annan anledning.
Totalt har bolaget per 31 augusti 178 tillsvidareanställda
medarbetare.
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Kopparstaden AB
Investeringar

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden







Bolagets totala ram 2016 för investeringar och underhåll
i befintligt bestånd ligger på 170 mnkr, fördelningen av
vad som hamnar i resultaträkningen som kostnad och vad
som aktiveras bestäms av gällande regler för komponentredovisning. Beroende på vilken typ av åtgärder som
genomförs så varierar fördelningen mellan kostnadsfört
och aktiverat.

Fortsatt hög efterfrågan på lägenheter
1 juni såldes 32 lägenheter i Hälsinggården
Ny marknadschef började den 15 augusti
Antalet förturer ligger runt 10 procent
Antalet spärrade lägenheter till följd av ROT ökar
något
Pågående nyproduktion Glimmerstigen går enligt
plan, och lägenheterna släpps för intresseanmälan i
mitten av september

Glimmerstigen färdigställs i etapper, med två hus klara i
juni 2017, två hus klara i september 2017 och det sista
huset i november 2017.
Upphandlingen av entreprenad av Familjecentralen i
Britsarvet är gjord, och beräknas starta i november och
stå klart i slutet av 2017.

EKONOMI
Prognosen att bolaget når den fastställda driftnettoförbättringen om 4 procent.

Ett nytt hus kommer att byggas på den tomt i Bojsen,
Jungfruvägen 27, där ett hus brann 1999 och därefter
revs enligt styrelsebeslut i juni, den byggstarten är beräknad till nästa sommar.

Hyresbortfallet har minskat och efterfrågan på lägenheter
är fortsatt stort, dock ökar kostnaden för vakans något då
lägenheter är spärrade för renovering och att vi behöver
andra lägenheter för evakuering under genomförande av
vissa ROT-projekt.

Mål för god ekonomisk hushållning
Kopparstaden AB har affärsplanen och målen i denna
som bas för att effektivisera och bedriva verksamheten
med lönsamhet, nöjda kunder och medarbetare. Nuvarande affärsplan sträcker sig från 2012-2016 med det
enade målet att nå stjärnan 2016. I planen finns många
mål och mått för att mäta verksamheten, de övergripande
ekonomiska målen är att driftnetto exkl. underhåll per
kvadratmeter samt soliditeten. Målet under affärsplaneperiodens fem år är att förbättra driftnettot med genomsnitt 4 procent per år samt att soliditeten ska vara 20
procent. Målen beräknas uppnås 2016.

Vi har ökat vår låneskuld något, och beräknas öka den
ytterligare innan årsskiftet.
Bolaget jobbar med att öka den rörliga andelen av sin
portfölj till 35 procent, vilket beräknas uppnås strax efter
årsskiftet.
delår
Resultaträkning (mnkr) 2016
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat e. finansnetto

Prognos
2016

Helår
2015

315,0
-179,7
-48,4

470,2
-291,0
-73,0

468,5
-276,0
-88,5

86,9

106,2

104,0

-21,7

-37,6

-58,6

65,2

68,6

45,4

65,2

68,6

45,4

MEDARBETARE
Sjukfrånvaron är historiskt hög, 5,5 (3,5) procent. Under
första halvåret hade 15 anställda en sjukfrånvaro som
översteg 80 timmar/anställd.

Skatt
Årets resultat

Balansräkning (mnkr)

Delår
2016

Prognos
2016

Under året har det gjorts många förändringar i organisationen, medarbetare som lämnat organisationen har inneburit möjligheter till interna förändringar och ändrade
arbetsuppgifter samt externa rekryteringar till vakanser.

Helår
2015

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2 224,2
27,3

2 335,0
40,0

2 173,7
37,9

Summa tillgångar

2 251,5

2 375,0

2 211,6

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

575,0
1 640,0
36,5

550,0
1 725,0
100,0

507,2
1 600,0
104,4

S:a skulder & eget kapital 2 251,5

2 375,0

2 211,6
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Kopparstaden Förvaltning AB
VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden
Bolaget har under juli månad överfört verksamheten
elhandel, vilket avser individuell mätning och debitering
av hushållsel, till moderbolaget Kopparstaden AB.

EKONOMI
Det ekonomiska utfallet för perioden följer det av styrelsen uppsatta budgetmålet. Inga väsentliga avvikelser från
budget har skett.
delår
Resultaträkning (mnkr) 2016

Prognos
2016

Helår
2015

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

1,3
-0,5
-0,3

1,8
-0,6
-0,4

2,1
-0,8
-0,4

Rörelseresultat

0,5

0,8

0,9

-0,3

-0,5

-0,5

0,2

0,3

0,4

-0,1

-0,1

0,2

0,3

Finansnetto
Resultat e. finansnetto
Skatt
Årets resultat

Balansräkning (mnkr)

0,2

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

14,9
0,1

14,8
0,2

15,1
0,2

Summa tillgångar

15,0

15,0

15,3

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

2,2
12,7
0,1

2,3
12,6
0,2

2,0
13,0
0,3

S:a skulder & eget kapital

15,0

15,1

15,3

Investeringar
Inga investeringar har genomförts under perioden.

Mål för god ekonomisk hushållning
Styrelsen för bolaget har satt ett budgetmål avseende
ekonomiskt resultat som bolaget följer utan väsentliga
avvikelser.

MEDARBETARE
Bolaget har ingen anställd personal.
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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 kommun. Även att tillsammans med kommunstyrelsen vara en initiativtagande aktör i utvecklings- och
exploateringsfrågor inom Lugnetområdet i Falu kommun.
Samtliga aktier ägs av Falu Kommuns Förvaltning AB
vilket i sin tur ägs av Falu Stadshus AB.

VERKSAMHET

EKONOMI

Verksamheten består av traditionell fastighetsförvaltning.
Bolaget arbetar för en långsiktigt hållbar och miljöeffektiv förvaltning. Med fokus på energibesparing såväl i det
dagliga arbetet som i enskilda projekt.

Bolaget arbetar för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Tertial 2:
Utfallet för tertial 2 visar ett positivt resultat på 2,3 mnkr.
I jämförelse med budgeterat resultatet ger det en positiv
avvikelse på 1,9 mnkr.

Hållbarhet ska genomsyra det vi gör i allt ifrån arbete
med planerat underhåll, reparationer, reinvesteringar,
effektiviserings- och besparingsarbete, driftoptimering,
säkerhet, uthyrning, till olika former av utveckling. (Fastighets- och arenautveckling inom den del av Lugnetområdet som ägs av bolaget.)

Lägre räntekostnader än budgeterat är en anledning.
Avskrivningarna är dock något högre än budgeterat.
Utfallet av prognostiserade hyresintäkter är i nivå med
budget.

Största hyresgästen är Falu kommun som i sin tur hyr ut
lokaler och arenor till idrottsföreningar samt evenemang.
Ytterligare ett antal hyresgäster hyr lokaler direkt från
bolaget.

Rörelsekostnaderna 20,9 mnkr för tertial 2 visar att vi
håller budget. Dock viss omfördelning mellan vissa kostnadsslag. Mediakostnader ligger lägre än budgeterat med
anledning av olika besparingsarbeten som utförts under
året. Konto för underhåll och reparation ligger dock
något över budgeterat.

Bolaget har, enligt ägardirektivet, ett utvecklingsuppdrag, med mål att resultera i någon form av synergi och
effektiviseringseffekter för Falu kommun. Det kan handla
om olika typer av utveckling i form av både arena-, fastighets- och verksamhetsutveckling inom de delar som
idag ligger inom bolagets ansvar. Inom de delar som rör
fastighetsinvesteringar är merparten av investeringarna
direkt riktade mot Falu kommun för de anläggningar
kommunen hyr av bolaget. Andra investeringar riktas
mot externa aktörer där investeringarna ska finansieras
genom de hyresavtal som tecknas med aktören.

Helår:
Prognosen för helår visar att budget följs.
Intäkter ligger i nivå med budget liksom kostnaderna.
Prognos för resultat efter finansnetto är 0,6 mnkr. En
omfördelning sker inom kostnadskontona. Positiv avvikelse på räntekostnaderna kompenseras av något ökade
avskrivningskostnader. Högre kostnader på underhåll, för
att minska omfattningen av reparationer framöver. Andra
oförutsedda underhållskostnader under senare delen av
året bidrar till att underhållskostnaderna blir högre än
budgeterat.

Väsentliga händelser under perioden


Ishall- färdigställande av ombyggnationen.



Simhallen- förberedande arbete inför projektstart.



Förstudiearbete för nya utvecklingsprojekt.



Fastighetsförvaltning upphandling och genoförande
av beslutade investerings och underhållsarbeten. Fokus mot energieffektivisering.



Översyn och genomgång av interna processer och
styrdokument för att effektivisera och kvalitetssäkra
arbetsmetoder.

Besöksmålet bergbanan/hopptornet har för andra
året varit öppet för besökare i bolagets regi. Ett
skidmuseum iordningsställdes i toppen av hopptornet under 2015. Inför årets öppning gjordes en
mindre uppgradering av museet/besöksmålet för att
locka fler besökare. Inför säsongsstart uppskattades
antal besökare till ca 15 000-18 000 personer för
2016.

När det gäller mediakostnader ger den generella höjningen av nivån på arenan, efter VM och ny ishall inkl. tälthall, helt andra möjligheter att nyttja anläggningen för
föreningsverksamhet och vid evenemang. Förändringar/utökningar av föreningsverksamhet och evenemang
driver förbrukningskostnader och kan redan innevarande
år påverka totalt utfall av mediakostnader. Parallellt med
att dessa verksamhetsförändringar driver kostnader görs
stora besparingar på främst el genom det besparingsarbete som utförts under senare tid.
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Osäkerhetsfaktorer för bolaget är;

FRAMTID

- Hyresintäkter från Falu Kommun

Bolagets framtid utgörs av spännande utmaningar.

- Borgensramens begränsning. Denna påverkar bolagets
möjliga investeringsvolym och skulle därmed även kunna
påverka verksamheten.

Inom huvuduppdraget förvaltning har bolaget alla möjligheter att, inom de ramar som bolaget kan styra över,
fortsätta effektivisera och utveckla för att på så sätt bidra
till effektiviseringar och synergieffekter för Falu Kommun.

- Räntenivån

Resultaträkning (mnkr)

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

39,8
-20,9
-9,7

59,6
-33,7
-14,4

59,4
-31,5
-13,4

9,2

11,5

14,5

-6,9

-10,9

-13,9

2,3

0,6

0,6

2,3

0,6

0,6

Balansräkning (mnkr)

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

420,1
40,2

423,0
31,4

416,1
49,8

Summa tillgångar

460,3

454,4

465,9

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

5,9
430,0
24,4

4,2
430,0
20,2

3,7
430,0
32,2

S:a skulder & eget kapital 460,3

454,4

465,9

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat e. finansnetto

För att i större utsträckning än idag kunna påverka, effektivisera och skapa positiva synergier, (inom områden
som idag inte ligger inom bolagets ansvar/förfogande),
krävs ändrade grundförutsättningar.
En tydligare vision för verksamheten på Lugnet (Falu
Kommun) skapar en bättre bild av vad man vill med
Lugnet på sikt. På detta sätt skapas en gemensam målbild
för de aktörer som tillsammans ska arbeta med utvecklingen av Lugnet.

Skatt
Årets resultat

Investeringar
Utfallet på ishallsprojektet för delår är 59,5 mnkr och
prognosen är 61,0 mnkr att jämföra med investeringsbudgeten på 59,5 mnkr.

Mål för god ekonomisk hushållning
Bolaget arbetar med både hårda mål (ekonomiska) och
mjuka mål.
-Ekonomiska mål;
Fastighetsdrift: av driftmål, energibesparingsmål.
Investeringsprojekt: ekonomiska mål beroende på projekt
och kund. Ett beslut om investering fattas ej om inte
målen kan uppnås och tillräckligt god lönsamhet kan
påvisas.

MEDARBETARE
Bolaget har 7 anställda (6,75 heltidsanställningar).
Under sommarmånaderna har ett antal tillfälligt anställda
arbetat vid Lugnets skidmuseum.
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Räddningstjänsten Dala Mitt
gjorts på så sätt att RDM avstått yta och andra kommunaler verksamheter flyttat till räddningsstationen i Falun
samt att gymnastikhallen i Borlänge tagits över av Borlänge kommun. Intäkterna är betydligt lägre än budgeterat medan kostnaderna också är något lägre än budgeterat. Även finansnettot ligger något sämre än budget.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden








2016 har till stor utsträckning präglats av ett ökat
antal insatser jämfört med samma period 2015.
Framförallt är det trafikolyckorna som ökat. Ökningen är 44 procent jämfört med genomsnittet för
perioden under de senaste tio åren. Förutom ett antal villa- och fastighetsbränder bidrar givetvis de
många bilbränderna till det ökade antal insatser under 2016. Även inom Räddningstjänsten Dala Mitts
(RDM) verksamhetsområde, liksom i riket som helhet, har antalet drunkningar ökat. Personal från
RDM har även deltagit i ett antal insatser i andra
kommuner.

Prognos för helår är att resultatet går mot ett underskott
om 0,3 mnkr vilket i sin helhet beror på lägre intäkter.
delår
Resultaträkning (mnkr) 2016

Under året har räddningsinsatser i Falu kommun
genomförts vid 39 bränder i byggnader, 65 bränder
ej i byggnad, 88 trafikolyckor, 185 sjukvårdslarm,
188 automatlarm, 5 drunkningstillbud samt 99 övriga larm under perioden januari till augusti 2016.
Antalet totala larm inom RDMs verksamhetsområde
har varit 1 725 stycken och 24 stycken till andra
kommuner.

Prognos
2016

Helår
2015

114,3
-108,8
-5,3

112,4
-106,4
-5,2

Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar

75,3
-71,9
-3,6

Rörelseresultat

-0,2

0,2

0,8

Finansnetto

-0,3

-0,5

-0,5

Resultat e. finansnetto

-0,5

-0,3

0,3

-0,5

-0,3

0,3

Skatt
Årets resultat

I stort sett alla planerade tillsyner enligt Lag om
skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga
och explosiva varor (LBE) har genomförts under
året. Samhällsskyddsavdelningen (SSA) ser även att
tydligheten för objektsägaren har ökat i och med att
vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer avseende föreläggande. Det stora antalet ansökningar om egensotningen påverkar givetvis verksamhetsresultatet i övrigt inom SSA.

Balansräkning (mnkr)

Samarbetet med stadsbyggnadskontoren i samtliga
fyra medlemskommuner har under året fortsatt utvecklats mycket positivt, mycket beroende på vår
egen personals goda samarbete med kommunerna.
RDM är medlemskommunerna behjälpliga i byggprocessen vilket underlättar för båda parter.

Delår
2016

Prognos
2016

Helår
2015

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

44,6
35,8

37,0
38,0

32,2
49,7

Summa tillgångar

80,4

75,0

81,9

Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder

4,2
43,2
33,0

4,1
44,5
26,4

4,7
42,7
34,5

S:a skulder & eget kapital

80,4

75,0

81,9

Investeringar
Det investeringsstopp som förelåg för något år sedan har
gjort att investeringsbehovet är mycket stort. Mycket
stora investeringar har också genomförts, framförallt på
fordonssidan där tre nya tungafordon anskaffats. Vid
upphandlingarna har RDM haft god hjälp från UpphandlingsCenter Falun Borlänge regionen.

EKONOMI
Intäkterna består framförallt av anslag från medlemskommunerna, 69,0 mnkr t.o.m. augusti 2016, för att
utföra RDMs huvuduppdrag. Det minskande elevunderlaget vid Räddningsgymnasiet leder till minskade
intäkter. Antalet obefogade automatlarm ökar igen trots
ökade servicen till anläggningsinnehavare av automatiska
automatlarm.

Medarbetare
Antalet anställda vid periodens slut var 277 varav 19
kvinnor jämfört med 275 varav 12 kvinnor 31 augusti
2015.

Den tidigare eftersläpningen i investeringarna syns i
ökade kostnader för underhåll, framför allt på fordonssidan. För att sänka lokalkostnader har samlokalisering
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