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INLEDNING
Förord – Kommunstyrelsens ordförande
När resurserna ska fördelas i kommunen är det många som behöver sin beskärda del av kakan. De
flesta av oss vill se satsningar som påverkar vår vardag och de människor som är viktiga för oss.
Men alla kommunens verksamheter behövs för att vi ska vara trygga, utvecklas och leva ett rikt liv
i alla dess olika faser.
Ibland ställs frågor som varför det är så viktig att vår kommun växer? Att antalet invånare ökar?
Svaret är att det behövs skattemedel för att kunna hålla en bra service inom alla
verksamhetsområden och kunna utvecklas. Ju fler som attraheras och flyttar till Falun, desto fler
skattebetalare och desto större resurser att lägga på det som får vår vardag att fungera.
Vi ska bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet
ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi ska stimulera en dynamisk, hållbar tillväxt,
sätta in kraftfulla åtgärder som långsiktigt medverkar till att trygga välfärden och skapa
förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen. att alla nämnder och styrelser ska arbeta
mot fastställda mål inom de tre dimensionerna; ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.
Allt arbete och all vår verksamhet ska bedrivas i linje med vår vision – Ett större Falun.
Under nästa år ska Kulturhuset tio14 färdigställas. Vård och omsorgsboende ska byggas, åtgärder
kring Å-rummet ska påbörjas och utvecklas som tillsammans med andra insatser stärker centrum.
Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela kommunen.
Bostadsfrågan är central och målet är att 200 bostäder ska byggas per år. Fördjupningar av
översiktsplanen görs för Falu tätort och landsbygden tillsammans med en serviceplan. Vi ska också
medverka i utbyggnad av bredbrand.
Trots stor återhållsamhet finns en del förstärkningar i budget 2016 och flerårsplan 2017-18. Barn
och unga är även fortsättningsvis en prioriterad grupp och får en utökad ram 2016. Omvårdnadsnämnden får medel från och med 2017 för volymökningar. Arbetsmarknad- integration- och
kompetensförvaltningen, AIK, får medel för ökad satsning på vuxenutbildning enligt en modell där
vi är generösare mot vuxna som väljer studieinriktning efter behoven på arbetsmarknaden (benämnt
Nackamodellen).
Kommunen har en positiv utveckling och fokus ska läggas på att utveckla verksamheterna med rätt
kvalitet till rätt pris. Vår verksamhet ska styras effektivt mot politiskt uppsatta mål inom tilldelade
ramar. Verksamheterna har även fortsättningsvis ett viktigt arbete att göra när det gäller
jämförelser. Syftet är att stimulera kommunens verksamheter att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
Investeringsnivån kommer att vara hög ytterligare några år framöver. För att möta detta skapas
utrymme i budgeten för högre kapitalkostnader. Det är viktigt att vi fortsätter att analysera framtida
investeringsbehov och matchar det mot vilka investeringsnivåer som är möjliga att förverkliga.
Ansvarstagande utifrån en helhetssyn på kommunens utmaningar ska i ännu högre grad ersätta
stuprörstänkande. Samverkan mellan förvaltningar och inom kommunkoncernen bidrar till flera
utvecklingsmöjligheter.
Budget för 2016 har ett resultat på 64,7 mnkr och en reserv för oförutsedda händelser på 41 mnkr.
Susanne Norberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Utgångspunkter och generella prioriteringar
Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017-2018 har arbetats fram utifrån följande utgångspunkter
och generella prioriteringar:
1. Det långsiktiga resultatmålet som motsvarar en resultatnivå på två procent av skatter och
bidrag bedöms kunna uppfyllas under planperioden. Resultatnivån som föreslås ligger i den
nivå som utifrån ett finansiellt perspektiv utgör en god ekonomisk hushållning. För att
klara att hålla Falu kommuns ekonomi i balans utan drastiska åtgärder krävs en fortsatt
kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare med fokus på effektivisering och kostnadsminskningar i vårt tjänsteutbud. Kommunstyrelsens ledningsutskott har som uppgift att
löpande under året följa upp verksamheternas ekonomi
2. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill i denna budget åter betona vikten
av att samtliga nämnder verkar för att uppnå en ökad produktivitet. Falu kommun omsätter
drygt 3,8 miljarder kronor varvid en betydande potential för ökad produktivitet bör finnas.
Ett led i detta arbete är att nämnderna identifierar och genomför åtgärder som innebär
minskade kostnader för stödverksamheter och ökar resurserna i kärnverksamheten. En
viktig del i detta är att minska sjuktalen hos kommunens personal
3. För budgetåret 2013 fastställdes skattesatsen 22,54 kr, då kommunerna i Dalarna tog över
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (hemsjukvården) från landstinget Dalarna.
Denna skattesats behålls även för år 2016 och planeras att kvarstå för 2017-2018
4. Reserven för oförutsedda behov har ökats för att kunna hantera de stora osäkerheterna
inom skolan, ökat antal nyanlända samt utvecklingen inom socialnämndens verksamhetsområde men även kollektivtrafikens kostnadsutveckling. Minskade skatteintäkter och av
regeringen föreslagna förändringar i det kommunala utjämningssystemet är också
osäkerhetsfaktorer som kan hanteras inom anslaget.
5. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna föreslår regeringen ska vara oförändrade 31,42
procent år 2016. Sammantaget är därmed PO-påslaget år 2016 preliminärt 38,46 procent
för kommunerna. Den nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga som funnits tas bort i
två steg, med en början 2015. Från 1 juni 2016 betalas full arbetsgivaravgift även för
ungdomar. Kommunerna kompenseras för höjda arbetsgivaravgifter för unga via det
kommunalekonomiska utjämningssystemet fr.o.m. 2016.
6. Priser för internt levererade tjänster som tillhandahålls ska vara på 2015 års prisnivå med
maximal höjning med 0,5 procent 2016, 1,0 procent 2017 och 1,0 procent 2018. Denna
regel syftar till att säkerställa att ingen övervältring av besparingskrav sker till den köpande
enheten.
7. Den årliga investeringsramen under planperioden har begränsats till totalt 282,9 mnkr
2016, 210,9 mnkr 2017 och 277,6 mnkr 2018. Investeringar i bl.a. skolor planeras under
perioden med totalt 244,4 mnkr, vård- och omsorgsboenden med totalt 111,7 mnkr och
fortsatt arbete med det nya resecentrumet (Södra centrum) för 68 mnkr. Investeringar i
fastigheter vid Lugnets fritidsanläggning görs utöver nämnda investeringsram i Lugnet i
Falun AB:s regi och täcks genom höjd hyra mot främst kultur- och fritidsnämnden
Den i april 2015 sänkta interna räntan (totalt 3,0 procent) i Falu kommun ska ses som ett uttryck för
ett långsiktigt pris på kapital där prisnivån indikerar att tillgången på investeringskapital är
begränsat. Samtliga investeringsprojekt över 2 mnkr kräver kommunstyrelsens ledningsutskotts
igångsättningstillstånd.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner och landsting ska i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Dessa mål ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsmässigt
perspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om i vilken
utsträckning målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vidare ska revisorerna bedöma om
resultaten i årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för
ekonomin under perioden.
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. Kommunen ska
ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.
Falu Kommuns finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
Mål för nyckeltalen

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

64,7 mnkr
2,0 %

65,2 mnkr
2,0 %

82,9 mnkr
2,4 %

Soliditeten (eget kapital i % av totala tillgångar)
skall överstiga 55 %

40 %

40 %

42 %

Investeringarna skall vara helt finansierade
med eget kapital (100 %)

65 %

83 %

72 %

Resultatet ska överstiga 2 % av
skatteintäkterna (enligt balanskravet)

De budgeterade resultaten för perioden 2016-2018 bedöms uppgå till 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag, vilket är ett av kommunens finansiella mål. Det finansiella målet om
självfinansiering av investeringar till 100 procent bedöms inte vara möjligt att nå under planperioden
2016-2018. Soliditeten (exklusive pensionsförpliktelser före 1998) bedöms inte klara målet, utan
stannar runt 42-40 procent.
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan det uppdrag nämnden
har, de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar
en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra
uppföljning. Målen för god ekonomisk hushållning är operativa och ska vara uppfyllda inom planperioden. Den politiska ledningen har valt att lyfta fram följande mål för god ekonomisk hushållning i
verksamheterna.
Falu kommuns verksamhetsrelaterade mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning:
Nämnd

Mått

Mål

Kommunen totalt

Andel sjukfrånvaro i relation till
ordinarie arbetstid

< 4,5 procent

Kommunen totalt

Timanställdas tid i relation till total tid

< 5 procent

4

Nämnd

Mått

Mål

Barn- och
utbildningsnämnden

Förskolans arbete sker i enlighet med
målen i läroplanen

Barn- och
utbildningsnämnden

Elever i åk 5 och 8, som anger att
skolarbetet ger dem lust att lära mer

En bedömning av
verksamhetens måluppfyllelse
utifrån både förskollärarens
ansvar och det ansvar som vilar
på var och en i arbetslaget görs i
slutet av maj månad varje år
Andelen elever ska öka jämfört
med föregående år

Barn- och
utbildningsnämnden

Andelen elever ska öka jämfört
med föregående år

Barn- och
utbildningsnämnden

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

Barn- och
utbildningsnämnden

Elevers betygspoäng efter slutförd
gymnasie-utbildning

Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden

Ungdomar som arbetar eller studerar
två år efter slutförd
gymnasieutbildning
Elever i gymnasieskolan som uppnått
examen efter 4 år

Den genomsnittliga
betygspoängen ska förbättras
jämfört med föregående år
Andelen ska öka jämfört med
föregående år

Barn- och
utbildningsnämnden

Elever i gymnasieskolan som når
högskolebehörighet

Barn- och
utbildningsnämnden

Genomsnittligt meritvärde ska
förbättras jämfört med
föregående år
Andelen elever ska öka jämfört
med föregående år

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

Myndighetsnämnden

Nöjdhetsgrad hos kunder som nyttjat
nämndens tjänster
Myndighetsnämnden (Bygg) Handläggningstid för bygglov (villa)

Förbättra rankingplats i SKL:s
nöjd-kundenkät
7 veckor (i genomsnitt)

Myndighetsnämnden (Bygg) Andelen överklagade ärenden med
formella fel

< 0,5 procent

Myndighetsnämnden (Miljö) Hela tillsyns/kontrollområdets
kostnadstäckning
Myndighetsnämnden (Miljö) Kostnadstäckning för regelbunden
tillsynsverksamhet (årsavgift)

≥ 50 procent

Myndighetsnämnden (Miljö) Antal utförda tillsynstimmar i relation
till behovet

≥ 90 procent

Miljö- och
Mark- och planberedskap enligt ÖP
samhällsbyggnadsnämnden Falun Borlänge

Möjlighet till byggrätter för 250
bostäder per år

Miljö- och
Antal producerade bostäder/år
samhällsbyggnadsnämnden

200 nya bostäder/år

Miljö- och
Ranking i Svenskt Näringslivs
samhällsbyggnadsnämnden attitydundersökning

Förbättra placeringen från
nuvarande rankingplats 191

Miljö- och
Antal dödsfall och svårt skadade på
samhällsbyggnadsnämnden det kommunala vägnätet

0 dödsfall
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≥ 80 procent

Nämnd

Mått

Mål

Omvårdnadsnämnden

Nettokostnaden för en utförd
hemtjänsttimme

< 465 kr

Omvårdnadsnämnden

Nettokostnaden för en plats i vårdoch omsorgsboende

< 1 731 kr/dygn

Omvårdnadsnämnden

Kostnad per inledd
utredning/uppföljning

< 2 500 kr

Omvårdnadsnämnden

Avvikelse från standardkostnad
äldreomsorg

Socialnämnden

Andel barn 0-12 år som inte kommit
tillbaka inom ett år efter avslutad
insats/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

≤ 0 kr i avvikelse mot
standardkostnad i
utjämningssystemet
≥ 77 procent

Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden

≥ 78 procent
≥ 78 procent

< 934 hushåll

Socialnämnden

Enhetskostnaden per dygn för bostad
med särskild service enligt LSS

Lägre dygnskostnad än 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
(högsäsong sep-apr)

90 procent

Kultur- och fritidsnämnden

Nyttjandegrad i Lugnets idrottshallar
(lågsäsong maj-aug)

40 procent

Kultur- och fritidsnämnden

Nyttjandegrad i övriga idrottshallar

50 procent

Kultur- och fritidsnämnden

Antal besökare hos Faluns bibliotek

> 400 000 besökare per år
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Planeringsprocessen



I början på november, drygt ett år före budgetåret fastställs en tidsplan över möten och
avstämningstillfällen för perioden januari – november. Riktlinjer dras upp för hur det
kommande budgetmaterialet bör utformas.



Under februari kallar kommunstyrelsens ledningsutskott nämndpresidierna för att tillsammans
med ekonomikontoret och förvaltningsledningarna redovisa kända förutsättningar såsom
omvärldsfaktorer, konjunkturbedömningar, kommunens helhetsekonomi, uppföljning av
föregående år mm.



Under första delen av april genomförs särskilda budgetdialoger som i första hand innebär en
fokusering på framtida verksamhet. Sammantaget syftar budgetdialogerna till att skapa ett
underlag för den politiska prioriteringen av verksamheten under kommande år.
Huvuduppgiften är dels att hitta en effektiv fördelning av de finansiella resurserna dels att få
en styrning av verksamheten fokuserad på kvalitet från ett brukarperspektiv.



Efter att dialoger genomförts vidtar arbetet med att utforma kommande års budget inklusive
ekonomisk plan för de två efterföljande åren. I de fall den politiska majoriteten behöver
fördjupa sig i någon fråga så kallas nämnden särskilt till möte. Information ska också ske till
ledningsgruppen hur arbetet fortskrider. Efter MBL-förhandling läggs förslag till budget fram
vid kommunstyrelsens sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget fattas av
kommunfullmäktige under dess sista möte före sommaren. Vid valår beslutas om en
preliminär budget i juni och som sedan slutligt fastställs i november.



Från i början av juni fram till slutet av september pågår styrelses och nämnders
planeringsarbete med att upprätta verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande år
anpassade till av kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och prioriteringar.
Styrelse och nämnder redovisar sina verksamhetsplaner till kommunstyrelsens ledningsutskott
(KSL) under september månad. I verksamhetsplanen ska särskilt redovisas mål för de olika
perspektiv som Falu Kommun har att jobba med, vad som är god ekonomisk hushållning ur ett
7

verksamhetsperspektiv samt kvalitetsdeklarationer som visar vad brukarna av nämndernas
tjänster har att förvänta sig.


Under oktober samlas kommunstyrelsens ledningsutskott i de fall det bedöms nödvändigt med
ytterligare avstämning av någon styrelse och nämnds verksamhetsplan. Kallelse till denna sker
i särskild ordning.



I slutet av november kan kommunens budget omprövas. En omprövning ska endast göras i
undantagsfall. Motiv till en sådan omprövning är förändringar till följd av att yttre faktorer,
som t ex förändrat skatteunderlag, ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar
som påverkar kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. Under valår fastställer
och beslutar kommunfullmäktige skattesats senast i oktober och definitiv budget i slutet av
november.

Organisationsöversikt
Kommunens nämndsorganisation
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KOMMUNENS VISION – ETT STÖRRE FALUN
Falu kommun har sedan 2013 en antagen vision som ska vara en ledstjärna för kommunens
verksamhet och influera andra samhällsaktörer.
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa.
Ett större Falun har ett brett och varierat utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrottsoch fritidsmöjligheter. Det finns något för alla med utrymme för olika subkulturer och det är nära
till allt.
Ett större Falun ser inte kommungränser som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och stad och med närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än
var och en för sig.
Ett större Falun vågar också tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som
stödjer utvecklingen för att bli ”Ett större Falun”.
Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket i sin tur
kan locka fler att flytta hit.
Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. Det är en förutsättning och
framgångsfaktor för långsiktig tillväxt.

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

Trygghet och välfärd
Näringsliv och arbetsmarknad
Hållbar utveckling
Plats för alla
Samhällsplanering och infrastruktur
En del av resten av världen
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Trygghet och välfärd
Falun har väl utbyggda välfärdssystem för att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven av
trygghet, hälsa, utbildning och försörjning. Jämfört med andra kommuner i Sverige har Falun något
lägre arbetslöshet och utanförskap, men kan på intet sätt slå sig till ro.
För att skapa trygghet och välfärd samverkar flera aktörer i samhället, till exempel kommun,
landsting, polis, försäkringskassa och arbetsförmedling. Även livsmedelsbutiker och bensinmackar
har betydelse för den upplevda tryggheten, det gäller inte minst på landsbygden.
Ett större Falun kräver en väl fungerande välfärd för att alla ska kunna känna sig trygga i att det
finns ett skyddsnät när det behövs. Skolan har en helt avgörande roll för att kommande
generationer ska kunna skapa sig en trygg framtid och förebygga utanförskap. Förutom humana
aspekter finns även ekonomiska incitament att minska klyftorna i samhället.

Näringsliv och arbetsmarknad
Falun har ett brett och varierat näringsliv med cirka 3 500 aktiva företag, vilket visat sig vara
relativt robust vid konjunkturnedgångar. Huvuddelen är en- eller fåmansföretag. Generellt fungerar
kompetensförsörjningen, men inom vissa branscher är spetskompetenser svårrekryterade.
Ett större Falun kräver att det befintliga näringslivet ges förutsättningar att leva vidare och växa.
Företagare i Falun som är nöjda med företagsklimatet är de bästa ambassadörerna för att locka hit
nya etableringar.
Det kommunala uppdraget handlar om att skapa förutsättningar som underlättar för företagande och
tillväxt, bland annat genom att erbjuda god service och att göra tröskeln mellan utbildning och
arbetsliv så låg som möjligt. Falun vill särskilt uppmuntra företag som tar stort socialt ansvar och
värnar om miljön.

Hållbar utveckling
Falun har en lång tradition av att arbeta med sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Ett exempel är det kommunala energibolaget Falu Energi och vatten, som ligger i framkant i
världen. Bolaget producerar el, värme och kyla som till hundra procent är förnyelsebar och
huvuddelen av Faluns avfall återvinns.
Ett större Falun behöver väva samman ekonomi, miljö, folkhälsa och sociala värden för att vara en
långsiktigt hållbar kommun så att även kommande generationer vill och kan leva här. Respekt och
ansvar för människors och miljöns behov förenas med nyfikenhet, nytänkande och mod att pröva
nya vanor och tekniska lösningar för ett hållbart samhälle. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete har en
potential att skapa nya jobb men är också viktigt för Faluns identitet och kan vara avgörande för
var man väljer att bo.

Plats för alla
Falun har en spännande blandning av människor och subkulturer där alla får plats. Oavsett
bakgrund, ålder eller intresse finns något för de flesta genom den bredd och variation som finns på
arbetsmarknaden, men också i form av möjligheter inom kultur, idrott och fritid.
Ett större Falun kräver inte bara tolerans för olikheter – olikheter är en förutsättning för att nya
idéer ska födas och utvecklas. Falubornas kreativitet är den viktigaste resursen för att utveckla
Falun vidare, i samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor.
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Samhällsplanering och infrastruktur
Falun har unika och varierade miljöer och det finns en närhet till allt som behövs för ett bra liv. Det
finns en potential i att förtäta stadskärnan, men även Faluns landsbygd kan erbjuda alternativa
boendemiljöer, verksamheter och närhet till natur. Faluns unika historia präglar byggnader och
miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin speciella karaktär och identitet.
Ett större Falun kräver framförallt en beredskap och förmåga att möjliggöra att Falun växer med
ökat behov av bostäder, förskolor, nya företag och så vidare. Attraktiva miljöer för boende och
fritid kan i sig vara en flyttanledning. Den långsiktiga utmaningen är att planera en växande
kommun som skapar miljöer som förenklar mötet mellan människor, vilket kan handla om såväl
mötesplatser som väl fungerande kommunikationer. Faluns identitet kan förstärkas om
gestaltningen av staden har en balans mellan moderna uttryck och respekt för historien.
I översiktsplanen FalunBorlänge och i strategi för stadsutveckling utvecklas samhällsplaneringen
och infrastruktur ytterligare. Strategin visualiserar en växande innerstad. I översiktsplanen beskrivs
den tätortsnära landsbygdens betydelse för att kommunen ska utvecklas, men också landsbygdens
fördelar av närheten till en fungerande och pulserande stad.

En del av resten av världen
Många av Faluns företag och evenemang har en nationell eller internationell målgrupp. Falun har
flera etablerade samarbeten på regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet med Borlänge
är viktigt för att kommunerna tillsammans ska fungera som en sömlös region för arbete, boende,
fritid och kultur. En gemensam kommuntäckande översiktsplan är ett exempel på samarbetet, men
samverkan sker även inom många andra områden.
Ett större Falun kräver en fortsätt utveckling av samverkan med Borlänge i syfte att skapa en
gemensam identitet som ”FalunBorlänge”. Tillsammans kan vi driva utvecklingen i och utanför
regionen.
I en globaliserad värld blir det allt viktigare att profilera Falun internationellt, men också att söka
de samarbeten och den kunskap som är mest fruktbar. Antingen i de kunskaper och erfarenheter
som ett mångkulturellt samhälle inrymmer eller där spetskunskapen finns.

Värderingar
Visionen handlar om hur Falun ska utvecklas in i framtiden, det vill säga inom hela det geografiska
området. För att stödja visionen har förhållningssätt för kommunorganisationen tagits fram.
Som utgångsläge för detta har en gemensam bild (se separat visionsdokument) använts för att
beskriva vilken förskjutning som behöver åstadkommas från dagens uppfattade bild till önskvärt
tillstånd.
Det går självklart inte att generalisera genom att säga att samma bild gäller alla i Falu kommun
eller att alla uppfattar organisationen på detta sätt, men i visionsarbetet har det funnits stor samsyn
om att sträva efter en förskjutning mot det önskvärda tillståndet. För att åstadkomma detta är det
två värderingar som behöver genomsyra verksamheten:

Nyttan för Faluborna
Allt som görs ska vara med nyttan för Faluborna för ögonen. Det som inte direkt eller indirekt ger
fördelar för Faluborna måste ifrågasättas. Att komma fram till ett resultat eller att ge besked är en
förutsättning för att skapa nytta.

11

Enkla att samarbeta med
I en stor och multiprofessionell organisation som Falu kommun finns expertis och ansvariga inom
alla verksamhetsområden. Emellanåt händer det att Falubor eller företagare ”kommer i kläm” på
grund av att verksamhetsområden inte är överens inom organisationen. För att det ska vara enkelt
att samarbete med kommunen måste vi därför se till att vi samarbetar internt först och inte låter
”stuprör” hindra oss.
Stor del av verksamheten styrs av omfattande regelverk som vi ska behärska, men inte gömma oss
bakom. God byråkrati handlar om att ha nödvändiga rutiner som förenklar att göra rätt.

Hållbar utveckling
”Ett större Falun”, vår vision, kräver att vi tar hänsyn till den ekonomiska, ekologiska och sociala
dimensionen av hållbar utveckling när vi fattar beslut och gör vår budget. Då kan vi skapa
möjlighet för kommande generationer att leva ett gott liv. Falu kommun har tre hållbarhetsprogram
med olika fokusområden. Ett nytt miljöprogram antogs av kommunfullmäktige i september 2014.
Folkhälsoprogrammet och tillväxtprogrammet antogs av kommunfullmäktige i september 2015.
För att utveckla verksamheten i enlighet med ovan har en central funktion som hållbarhetsstrateg
inrättats.
Verksamhetsplanering och budget
Allting som görs inom Falu kommun ska bidra till ett hållbart samhälle. I budgetplaneringen ska
framgå vilka områden i hållbarhetsprogrammen som förvaltningen lägger fokus på och vilka
verksamhetsresurser som fokusområdena tar i anspråk under 2016-2018, med andra ord vilka de
ekonomiska konsekvenserna är inom planperioden. Förvaltningar och nämnder har under hösten
2015 på ett lovande sätt redovisat hur det arbetet planeras ske. Alla då redovisade initiativ har inte
hunnit inarbetas i respektive text i denna verksamhetsplan.
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FALU KOMMUNS PERSONALPOLITIK
Falu kommun är den största kommunen i länet, både när det gäller invånare och antal medarbetare.
Kombinationen storlek, bredd och djup gör oss unika i förhållande till andra arbetsgivare i Dalarna.
I förhållande till privata arbetsgivare har vi fler anställda och en unik verksamhetsbredd. Jämfört
med andra kommuner så har vi flera anställda inom samma yrkesgrupper, och fler personer med
spetskompetens inom olika områden. I jämförelse med offentlig sektor i övrigt så har vi både bredd
och djup.
Falu kommun är en stor arbetsgivare i en lagom stor stad med nära till allt. Vi gör samhällsnytta
varje dag och jobbar för en hållbar utveckling. Här finns en mängd intressanta och kvalificerade
arbetsuppgifter som bidrar till att samhället fungerar varje dag dygnet runt.
Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter att byta både arbetsplats och inriktning. Som
medarbetare kan du fördjupa dig inom ett område eller bredda din kompetens. Här jobbar du
tillsammans med många andra yrkeskategorier och är en viktig kugge i vår roll som samhällsaktör.
Expertstöd finns inom alla våra verksamheter. Våra jobb märks! Vårt gemensamma förhållningssätt
utgår från kommunens vision och formuleras:


Till nytta för Faluborna



Enkla att samarbeta med.

Attraktiv arbetsgivare
En arbetsgivare som vill attrahera och rekrytera, behålla och utveckla de medarbetare som man
behöver för att uppnå verksamhetens mål måste ha en klar idé om hur man vill vara och framstå
som arbetsgivare.
Kärnvärden är en viktig grundsten i vårt varumärke och vår kommunikation. De beskriver varumärkets själ och talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. Våra kärnvärden bygger på den bild
som medarbetarna uttrycket och som sammanfattar organisationen som den ser ut idag.
I vår organisation beskriver vi oss med orden trygghet, engagemang, möjligheter. Allt vi säger och
gör ska utgår från och andas dessa värdeord.


Engagemang

Hos oss erbjuder vi utvecklande och meningsfulla arbeten som engagerar. Vi trivs på jobbet och är
delaktiga i och kan påverka det som händer. Arbetsglädje och handlingskraft kännetecknar oss.
Våra medarbetare är driftiga, ansvarskännande och gör sitt bästa för Faluborna.


Möjligheter

Inom Falu Kommun finns ett stort antal yrkesgrupper och en bred kompetens. Här kan man både
bredda sig och specialisera sig inom olika områden. Det finns möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi har flexibla arbetstider som gör att arbete och fritid kan kombineras på ett
bra sätt.


Trygghet

Falu Kommun är en stor och stabil arbetsgivare som står för arbetsrättsligt trygghet, det är ordning
och reda. Vi har högt i tak, man kan säga vad man tycker. Här finns stöd och kunnande för att
utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
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Hållbart arbetsliv
Kompetensförsörjning är ett centralt fokusområde för kommunen som arbetsgivare. Förmågan att
attrahera och rekrytera personal, liksom att behålla och utveckla redan anställda har stor betydelse
för att våra verksamheter ska kunna säkra välfärden.
I Falu kommun kan många välja hur mycket de vill jobba. Vi tror att våra medarbetare har olika
behov i olika delar av livet. Heltid till alla ger kommunanställda möjligheten att få balans i livet
genom att välja sysselsättningsgrad och det gynnar alla. Genom att vara en ansvarsfull kommun
och erbjuda heltidsanställningar medverkar vi också till att påverka jämställdheten i samhället och
bidrar till att kvinnor kan välja att vara mindre ekonomiskt beroende i framtidens familjer.
Att Falu kommuns medarbetare har en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
är grunden för att alla kan, vill och orkar arbeta. Arbetsgivaren utvecklar ständigt stöd till chefer för
att kunna vara de goda ledare som detta kräver samt ha modet att reagera för brister i arbetsmiljön.
Det handlar t.ex. om att tidigt reagera på upprepad korttidssjukfrånvaro, kränkningar, härskartekniker och andra etiska dilemman.
Att mäta ohälsotal och medarbetarengagemanget genom ”Attityd” ingår i det systematiska
arbetsmiljöarbete och när det gäller ohälsotalen har vi inte uppnått målen. Den psykiska ohälsan
precis som ohälsan i stort ökar i Falun precis som i riket och är fortsatt ett prioriterat område.
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EKONOMISK ÖVERSIKT 2016-2018
Befolkning, sysselsättning, arbetsmarknadsläget och
bostadsmarknaden
Falun fortsätter att öka i folkmängd, men inte i den takt som tidigare bedömts. Per sista september
2015 uppgår kommunens befolkning till 57 082 invånare, vilket är en ökning med 186 invånare
sedan årsskiftet. Beräkningarna i budgeten för 2016 baseras på en befolkning på 57 046 invånare
per 1 november 2015.
I separat bilaga till budget 2016 utvecklas och beskrivs Falu kommuns befolkningsprognos,
sysselsättning, arbetsmarknadsläge och bostadsmarknad.

Den makroekonomiska utvecklingen
Under hösten har Sveriges regering presenterat sin budgetproposition för 2016 och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) sin ekonomirapport. Ekonomirapporten belyser landstingens och
kommunernas ekonomiska förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års
sikt.
SKLs bedömning är att den svenska ekonomin är på väg upp ur lågkonjunkturen och nästa år når
konjunkturell balans. Det innebär att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget i år och nästa år
växer förhållandevis snabbt. Samtidigt ställer den omfattande invandringen och den snabba
befolkningsutvecklingen stora krav på kommunernas och landstingens verksamhet. I år och nästa år
ser detta ut att kunna klaras utan större skattehöjningar eller tillskott från statens sida, men under de
därpå följande åren 2017– 2019 blir uppgiften betydligt svårare, delvis till följd av att skatte underlaget då inte längre växer lika snabbt.
Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar nu så starkt att det, enligt SKL, krävs betydande
skattehöjningar framöver, på närmare 2 skattekronor fram till 2019. För att bryta utvecklingen
krävs helt nya åtgärder, från såväl kommuners och landstings som från statens sida.
Den viktigaste orsaken till den ansträngda ekonomin är det höga kostnadstrycket. Främst är det
befolkningsförändringar som ligger bakom. Fler äldre driver kostnader i sjukvård och äldreomsorg
och fler barn driver upp kostnaderna i skolan. Det har länge varit känt att den demografiska
utvecklingen tillsammans med den ökade efterfrågan av välfärd kommer innebära ett ökat
kostnadstryck, men det blir nu alltmer tydligt.
I nedanstående tabell visas några nyckeltal hämtade ur SKL:s ekonomirapport, oktober 2015.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

BNP*

2,4

3,2

3,4

2,6

2,3

2,1

Sysselsättning, timmar*

1,8

0,9

1,6

1,0

0,9

0,6

Relativ arbetslöshet, nivå

7,9

7,4

6,7

6,3

6,2

6,2

Timlön, nationalräkenskaperna

1,9

3,0

3,2

3,4

3,5

3,6

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,6

3,0

3,2

3,4

3,5

3,6

Konsumentpris, KPI

–0,2

0,1

1,4

2,9

3,1

2,9

Skatteunderlagets utveckling
I beräkningarna av kommunens skatteintäkter för åren 2016-2018 används antaganden om
utveckling av skatteunderlaget från 2016 baserad på SKLs prognos i oktober 2015. Se tabell nedan.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014–2019

SKL, okt

3,2

4,7

5,4

4,4

4,6

4,3

29,8

Reg, sep

2,9

5,0

5,3

5,2

4,7

3,9

30,3

SKL, aug

3,2

4,8

5,6

4,3

4,3

4,2

29,5

Regeringen räknar med betydligt mindre ökning av skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som
Ekonomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att regeringen gör en försiktigare bedömning på
flera punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av lönesumman, arbetsmarknadsersättningar
och pensionsinkomster.
Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för skatteunderlaget än SKL under flera av
prognosåren, främst till följd av större sysselsättningsökning och snabbare ökning av pensionsinkomster. Men det spelar också roll att grundavdragen ökar snabbare efter 2016 i SKL:s prognos.

Det kommunala utjämningssystemet
Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig service
oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader
i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på
strukturella skillnader.
Under våren var Statskontorets förslag till förändringar av kostnadsutjämningens delmodeller för
förskolan respektive individ- och familjeomsorgen ute på remiss. Regeringen meddelade i budgetpropositionen att de föreslagna förändringarna inte kommer att genomföras 2016, men meddelar
inte om eller när förändringarna kommer att ske.

Utveckling av Falu kommuns ekonomi
I det följande redovisas ekonomiska nyckeltal/diagram utifrån vilka signaler som ges om
utvecklingen och därmed kan vara ett hjälpmedel i den ekonomiska planeringen.

Resultat
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Prognos
2015

Budget
2016

Plan 2017 Plan 2018

Årets resultat
Falu kommun gör bedömningen att ett av de finansiella målen för kommunen bör vara att resultatet
ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och utjämning. Motiven till att uppnå ett sådant
överskott är t ex kommande års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att
stärka soliditeten och en reserv för oförutsedda händelser. Sedan 2006 har kommunen som
finansiell målsättning att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och utjämning,
vilket betyder ett resultat 2016 på minst 64,2 mnkr.
Upprättad prognos för helåret 2015 i samband med delårsrapporten per augusti visar ett överskott
med 61,1 mnkr, vilket är 1,8 mnkr sämre än det budgeterade resultatet om 62,9 mnkr. Denna
prognos innehåller en premieåterbetalning på 23 mnkr från AFA Försäkring för år 2004.
Verksamheterna prognostiserar underskott med -28,2 mnkr varav socialnämnden (-19,8 mnkr),
omvårdnadsnämnden (-10 mnkr) och kultur- och fritidsnämnden (-5,1 mnkr).
Resultatet för de enskilda åren 2016-2018 bedöms uppfylla det finansiella målet på två procent av
skatteintäkter och utjämning, även om ekonomin kommer att vara ansträngd på grund av det ökade
flyktingmottagandet, ökade demografiska effekter och investeringar i skolor, vård- och omsorgsboenden och i resecentrum. Den största utmaningen blir dock verksamheternas effektiviseringar
och krympning av kostnadsvolymen in i budgeterade driftramar.

Utveckling av intäkter och kostnader
8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
Utfall 2013

Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016

Nettokostnadsutveckling

Plan 2017

Plan 2018

Skatter o utjämning

Diagrammet visar årlig ökningstakt för kommunens totala nettokostnader och intäkter av
skattintäkter och kommunalekonomisk utjämning. För långsiktigt hållbar ekonomi är det viktigt att
nettokostnadsutvecklingen är lägre än ökningen av skatteintäkter och utjämning.

Utveckling av pensionskostnader
Det finns även en underliggande ökning av pensionskostnaderna, som blir allt kraftigare, då antalet
kommunala pensionärer ökar samtidigt som intjänandekostnaderna för de anställda ökar. En
bidragande orsak är den statliga karriärtjänstreformen för lärare som medför ökade pensionskostnader. De senaste prognoserna visar på en ytterligare belastning på grund av nya indexeringsregler i den allmänna pensionen som medför en övervältring av pensionskostnader från staten till
kommunsektorn på cirka 2,5 miljarder kronor mot slutet av 2019.
Gällande pensionsavtal (KAP-KL) är enhetligt för kommuner och landsting för de olika avtalsområdena. Detta avtal innebär ett steg mot en mer livsinkomstbestämd pension, där den avgiftsbestämda delen ökar och den förmånsbestämda delen minskar. Den förmånsbestämda delen
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kopplas till inkomstbasbeloppet vilket betyder att pensionen förankras till löneutvecklingen i
ekonomin. Avtalet innebär att inkomstgränsen för den förmånsbestämda pensionen uppgår till
444 750 kr år 2016.
De totala pensionskostnaderna för 2016 (exkl. finansiell värdesäkring) beräknas uppgå 166,4 mnkr.
Av denna summa finansieras ca 83 mnkr genom den interndebitering som belastar styrelsen och
nämnder för de pensioner som tjänas in under 2016.
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 har aldrig värdesäkrats genom motsvarande resultatredovisning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Per den 31 augusti 2015 uppgick
denna skuld till 1 502 mnkr varav 293 mnkr utgörs av särskild löneskatt. År 2016 beräknas
utbetalningarna från ansvarsförbindelsen uppgå, inklusive särskild löneskatt, till ca 65 mnkr. År
2018 beräknas denna del av pensionskostnaderna uppgå till omkring 70 mnkr

Driftramar för budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och
2018
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen:
Kommundirektören
Ledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
AIK
Beslutsorgan
Ospec sparbeting nämnder, ej fördelat
Reserv - oförutsedda händelser
Kollektivtrafik
Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Summa kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnd
Omvårdnadsnämnd
Socialnämnd
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd
Kultur- o fritidsnämnd
Val- och demokratinämnd
Gem nämnd för alkoholhandläggning
Gem nämnd för upphandling
Överförmyndarverksamhet
Kommunrevision
Summa verksamheter drift
Centralt finansierad pensionskostnad
Avgår kap kostn central finansiering
Summa totalt
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Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

3 768
57 510
2 039
56 314
28 430
-3 316
41 112
82 200
78 214
346 270
1 204 513
668 239
557 847
135 166
10 190
183 990
754
0
4 827
4 448
2 046
3 118 292
85 134
-156 317
3 047 108

3 354
54 611
1 799
58 342
29 860
0
41 112
83 000
80 182
352 259
1 239 636
702 452
562 763
138 902
10 343
185 570
765
0
4 895
4 509
2 077
3 204 170
91 746
-169 655
3 126 261

3 399
55 418
1 821
59 145
30 313
0
57 112
83 700
81 179
372 087
1 264 738
712 618
568 375
140 993
10 498
188 287
777
0
4 963
4 571
2 108
3 270 015
112 014
-185 623
3 196 407

Investeringar 2016-2020
Investeringstakten har under senare år varit hög och ser fortsatt hög ut under kommande
planeringsperiod. På kort sikt måste kommunen hantera ökande investeringsbehov i skolor, lokaler,
park- och gatuanläggningar, men även stora demografiska förändringar. Oberoende av om detta
sker genom att kommunen bygger i egen regi eller hyr externt påverkas nämndernas driftkostnader.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår att investeringsnivån inte ska överstiga
282,9 mnkr 2016, 210,9 mnkr 2017 och 277,6 mnkr 2018. Detta innebär att investeringarna under
planperioden inte kan finansieras med eget kapital till 100 procent. För att kunna hålla planperiodens höga investeringsnivå krävs att Falu kommun ökar försäljningarna av fastigheter, som
kräver stort underhållsbehov och samtidigt är dåligt utnyttjade även på sikt.
För åren 2019 - 2020 återfinns investeringsbehov för 254,8 mnkr 2019 och 157,5 mnkr 2020.
Största enskilda posterna dessa år är skolor och nytt vård- och omsorgsboende.
Kommunfastigheters investeringar under planperioden avser skolbyggnader såsom Bjursåsskolan
och färdigställande av förskoleavdelningar och skolköksrenoveringar, men även ett nytt vård- och
omsorgsboende. Planer finns även för gruppbostäder inom LSS. Alternativ till egen byggnation kan
vara långtidshyreskontrakt i externa lokaler.
Investeringar i utvecklingsområden domineras av satsningarna kring Å-rummet, Faluån och i det
nya resecentrumet med gångtunnel under järnvägsspåren mot Tisken.
Investeringar i Lugnetområdet, såsom ishall, byggs i det helägda bolaget LUFAB:s regi och hyrs av
framför allt kultur- och fritidsnämnden.
Tabellen nedan visar investeringsutrymme för respektive nämnd med vissa specificerade ramar
inom kommunstyrelsen.

Nämnd/styrelse
Ledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Utanför plan
2019
2020

5 087

0

2 500

0

0

- Kommunfastigheter
- Övriga enheter
AIK

181 665
12 776
128

106 015
16 200
0

172 534
6 100
0

138 999
500
0

90 481
500
0

Utvecklingsområden
Bostadsexploateringar
Kommersiella exploateringar
Summa kommunstyrelsen

35 599
11 870
50
247 174

52 480
-1 225
-2 565
170 905

65 174
7 829
330
254 467

103 666
-915
-1 525
240 725

64 647
-9 973
-2 230
143 425

Barn- o utbildningsnämnden

6 800

6 600

6 600

6 600

6 600

4 250
213
16 193
8 266
35 721

3 500
250
21 226
8 425
40 001

3 500
250
7 750
5 025
23 125

0
0
5 250
2 225
14 075

0
0
5 250
2 225
14 075

282 895

210 906

277 592

254 800

157 500

Omvårdnadsnämnden
Socialnämnden
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden
Summa nämnder
SUMMA INVESTERINGAR
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Resultaträkning 2016-2018

Belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnad
- varav pensionskostnad
Avskrivningar
Summa
verksamhetens nettokostnad

Budget Prognos
2015
aug-15
-2947,0
-161,7
-105,9

-2925,1
-166,6
-100,8

-3 052,9 -3 025,9

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning
Summa skatteintäkter och
kommunalekon.utjämning

Budget
2016
-3047,1
-166,4
-102,0

Plan
2017

Plan
2018

-3126,3
-173,8
-109,3

-3196,4
-194,9
-116,5

-3 149,1 -3 235,5 -3 312,9

2 617,1
492,2

2 606,4
474,1

2 744,8
463,9

2 865,1
434,9

2 996,9
401,9

3 109,2

3 080,5

3 208,8

3 300,0

3 398,8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
-varav ränta pensionsskuld
Summa finansnetto

12,4
-5,8
-2,2
6,6

26,9
-20,4
-2,8
6,5

11,7
-6,7
-1,5
5,0

11,7
-10,9
-4,3
0,8

11,7
-14,8
-6,8
-3,1

Resultat före reservering
Reserverat under eget kapital *)
Årets Resultat

62,9

61,1

64,7

65,2

82,9

62,9

61,1

64,7

65,2

82,9

Finansiellt mål, 2% av skatter och
utjämning
Budgeterat resultat i % av skatter
och utjämning

62,2

61,6

64,2

66,0

68,0

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,4%

Avstämning mot balanskrav
Balanskravet, den av riksdagen fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen i en
kommun, innebär att resultatet varje år skall vara positivt, d.v.s. intäkterna måste överstiga
kostnaderna. Men ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå kommunallagens krav
på god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att kravet på god ekonomisk hushållning kan
anses tillgodosett när årets resultat varje år uppgår till minst två procent av skatteintäkterna och
kommunalekonomisk utjämning.
I enlighet med reglerna om balanskravet skall negativa resultat återställas inom tre år. Inga
ansamlade förluster från tidigare år finns i Falu kommuns resultat. Prognosen för 2015 pekar på att
Falu Kommun kommer att uppnå ett positivt resultat för året.
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Balansräkning 2016-2018

Belopp i mnkr
Anläggningstillgångar

Budget
2016
1 976,7

Plan
2017
2 078,3

Plan
2018
2 239,5

Omsättningstillgångar

365,1

395,0

328,9

S:a Tillgångar

2 341,8

2 473,3

2 568,4

Eget kapital
Avsättningar
-pensioner
-avsättning löneskatt
-andra avsättningar
S:a avsättningar
-Långfristiga skulder
-Kortfristiga skulder
S:a skulder

1 056,0

1 121,2

1 204,1

136,8
33,2
50,0
220,0
822,0
243,8
1 065,8

144,3
35,0
50,0
229,3
879,0
243,7
1 122,7

163,8
39,7
50,0
253,5
867,0
243,7
1 110,7

2 341,8

2 473,3

2 568,4

S:a Eget kapital, avsättningar
och skulder

Kassaflödesanalys 2016-2018
Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Årets resultat
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

64,7
106,4

65,2
118,6

82,9
140,6

171,1

183,8

223,5

Förändring av lager
Förändring av fordringar (- anger ökning av fordringar)
Förändring av skulder (+ ökning av skulder)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

0,0
0,0
0,0
171,1

0,0
0,0
0,0
183,8

0,0
0,0
0,0
223,5

Förvärv av anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

-282,9
0,0
-282,9

-210,9
0,0
-210,9

-277,6
0,0
-277,6

Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-)
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

98,0
0,0
98,0
-13,8
14,5
0,7

57,0
0,0
57,0
29,9
0,7
30,6

-12,0
0,0
-12,0
-66,1
30,6
-35,5

Belopp i mnkr
Den löpande verksamheten
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VERKSAMHETSINRIKTNINGAR OCH ANSLAG
För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resursbehov med
knappt 0,5 procent per år under 2000-2012. Under åren 2013-2015 växlas de upp och förväntas
2015-2019 uppgå till 1,6 procent per år. Det är inom grund- och gymnasieskolan som ökningarna
kommer att vara störst, men även stora ökningar inom äldreomsorgen. Detta ställer stora krav på
anpassning och effektivisering i verksamheterna och kontinuerlig översyn av kommunens
tjänsteutbud.
Skatteintäkts- och utjämningssystemet ger Falun begränsade ekonomiska förutsättningar för 20162018, vilket gör att årets budgetprocess lägger tonvikten på verksamhetens möjliga resursfördelning inom fastställda totalramar i driftbudgeten. Nämnderna och kommunstyrelsen ska aktivt
arbeta med resursfördelning och anpassa verksamheten till det som nämnden/styrelsen har råd med,
där den fastställda driftramen är den yttre gränsen. Detta medför prioriteringar och rationaliseringar
i verksamheten om kvalitetssänkningar för tjänsterna ska kunna undvikas.
Utifrån det faktum att ekonomin utgör en restriktion för verksamhetens omfattning och att Falu
kommun har att konsolidera sin ekonomi de närmaste åren för att kunna finansiera ökade framtida
pensionskostnader, stora investeringar, hantera kostnadsutvecklingen och oförutsedda händelser,
måste en stor del av det ekonomiska reformutrymmet skapas inne i organisationen. Ansträngningar
måste därför ständigt göras för att effektivisera såväl bas- som stödverksamheter1 i kommunen.
I nedanstående avsnitt redovisas de budgetramar som styrelsen och nämnderna föreslås få.
Nytt är att tillskott och uppräkningar inte redovisas separat. Istället redovisas den nya
budgetramen där det översiktligt beskrivs vilka hänsyn som tagits, hur uppdraget ser ut och i
enstaka fall utpekade satsningar som förutsätts kunna lösas inom anvisad ram.

Politiska ledningens prioriteringar
Inledning
Den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet lämnar
följande inriktning för kommande tre år. Vår gemensamma utgångspunkt är det hållbara samhället.
Vi vill förena miljömässigt och socialt ansvar med en fortsatt ekonomisk utveckling.
Våra ledord är hållbarhet, delaktighet och valfrihet. Under planeringsperioden ska arbetet drivas
vidare med att implementera den antagna Visionen för Falun – Ett Större Falun. Vi bejakar
förhållningssätten ”Till nytta för Faluborna” och ”Enkla att samarbeta med”. I alla sammanhang
ska dessa vara kommunorganisationens och kommunkoncernens motto och vara ett rättesnöre i de
fall där policys eller direktiv kan saknas.
Kvalitet, mångfald och valfrihet vill vi, ska prägla vår välfärd, samtidigt som ordning och reda
oavsett driftsform ska lägga grunden för god kvalitet och stabilitet. Falun ska präglas av stark lokal
demokrati, öppenhet, solidaritet mellan människor och företagsamhet. Vi vill att varje människa
själv ska kunna forma sin framtid tillsammans med andra.
Den kommande budgetperioden innebär stora utmaningar i att styra och leda verksamheten utifrån
att utrymmet för nya resurser är mycket begränsat. Genom styrning och omprioriteringar ska det
vara möjligt att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet på tjänsterna som levereras av kommunen
eller av andra som arbetar på kommunens uppdrag.
1

Med stödverksamheter avses exempelvis fastighetsförvaltning, EA-, IT- och PA-administration,
transporter, kostproduktion.
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Vi slår fast sex viktiga mål för vårt gemensamma uppdrag att leverera bra välfärd
och service till invånare och företag i Falu kommun:


Skolan ska stimulera elevernas motivation och nyfikenhet och låta lärare fokusera på lärarrollen. En skola med likvärdighet och kvalitet i hela verksamheten, som därigenom attraherar
elever. Fokus ska ligga på eleverna, oavsett om de är i kommunal eller fristående skola.
Skolan ska till väsentlig del ses som en social investering. Under perioden 2016-18 ska
särskilt fokus ligga på de yngsta åldrarna (F-3) och snabba insatser göras då särskilda behov
uppstår, allt för att få alla unga att hitta sin väg genom skolan och in i samhällslivet.
Regeringen har anvisat sökbara pengar som barn- och utbildningsnämnden uppmanas nyttja.



Ett ännu aktivare näringslivsarbete ska bedrivas över hela kommunens yta. Fler företag skapar
fler jobb och det är grunden för en stark utveckling av Falun. Kommunens service och
bemötande till företag och entreprenörer ska vara i toppklass. Falun ska kännetecknas av att
vara en kommun som är lätt att samarbeta med där medborgare, organisationer och företag
alltid står i fokus. Vi vill prioritera jobben genom samverkan med näringslivet och satsningar
på utbildning, infrastruktur och nya bostäder. Efter VM har Faluns varumärke stärkts påtagligt
och kommunen ska vara aktiv för att ta tillvara det intresse som finns för etableringar och
investeringar.



Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela
kommunen. Ett rikt kulturliv och en lockande natur är viktiga inslag, som vi vill utveckla. Vi
ska skapa förutsättningar för en god servicenivå i hela kommunen med stöd av en ny serviceplan och ett fördjupat översiktsplanearbete. Det innebär tillgång till kommersiell och offentlig
service, inkluderat kollektivtrafik, räddningstjänst så att känslan av delaktighet ökar i alla
kommundelar. Detta skall stärkas av att kommunen också har ett levande och trivsamt
centrum med både handel och kultur och där bilar, cyklar, bussar och fotgängare kan samsas
på ett bra sätt.



Skapandet av en hållbar kommun är en av grunderna för vår politik. Grön omställning, ett
växande näringsliv med fler jobb, ett aktivt jämställdhetsarbete och ett brett hälsofrämjande
arbete. Större fokus ska läggas på förebyggande insatser i all verksamhet. De antagna
hållbarhetsprogrammen skall genomföras utifrån fastlagda mål i alla delar av kommunen.
Översiktsplanearbetet ska vidareutvecklas med tonvikt på hållbarhet i ett längre tidsperspektiv.
Kommunstyrelsen med sitt ledningsutskott kommer att ha en viktig övergripande roll för att
driva på och följa upp att så sker som ett led i hållbarhetsarbetet.



Den politiska majoriteten ska utgöra en tydlig ledning av kommunens verksamhet där vi
kombinerar god ekonomisk hushållning med stort delegerat ansvar. Verksamhet kan bedrivas i
egen regi eller av externa utförare, där uppföljning av kvalitet och effektivitet är centralt
oavsett utförare. Medarbetare ska känna stimulans och arbetsglädje så att deras enheter är
konkurrenskraftiga. Frisknärvaron ska öka i kommunens organisation. Heltid med
sammanhållen arbetstid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är
tillsvidareanställda inom kommunen.



De budgetramar som föreslås är förenliga med målet om god ekonomisk hushållning, men det
här målet nås bara om budgeten efterlevs och resultatnivån upprätthålls. Ansvarstagande
utifrån en helhetssyn måste därför vara en huvudprincip som i alla sammanhang sätts före
stuprörstänkande. Samverkan över förvaltningsgränser ska uppmuntras. Kostnader och
investeringar ska ses i ett livscykelperspektiv, både för att inte vältra över på kommande
generationer och för att skapa långsiktighet och hållbarhet. Investeringar ska föregås av
analyser och ställningstaganden. Investeringsplaneringen behöver utvecklas för att skapa en
tydligare bild på investeringsbehov på lång sikt. Ekonomiska nyckeltal ses som ett viktigt stöd
för att identifiera områden där åtgärder kan behövas. Det kommer att under budgetperioden
ställas krav på ytterligare prioriteringar i verksamheten och beslut fattas om förändringar.
Detta är nödvändigt för att budgetmålen ska uppnås. Med den EU-programperiod som nu
startar är det viktigt att alla verksamheter är aktiva och överväger att söka strukturfondsmedel
för att utveckla välfärd och hållbarhet i Falun.
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Ramväxlingar mellan verksamheters driftbudgetar
I budgeten inför 2016 har några tidigare beslut resulterat i ramväxlingar mellan förvaltningar och
kommunstyrelseförvaltningar.





Medel för en ungdomsdemokrativägledare – från Beslutsorgan till Stadskansliet, 300 tkr
Medel för stöd till stiftelsen Teknikdalen – från Beslutsorgan till Ej förvaltningsanknuten
verksamhet, 2 000 tkr
Medel till verksamheten på Stora scenen i Kulturhuset tio14 – från Ej förvaltningsanknuten
verksamhet till Kultur- och fritidsförvaltningen, 2 750 tkr.Kommunstyrelsens
rationaliseringskrav fördelas ut successivt under planperioden, ca -1 800 tkr
Nämndernas sparbeting (under beslutsorgan) fördelas fr.o.m. 2017 proportionellt mellan
nämnderna, ca -3 400 tkr

Revidering november 2015:
Falu kommun har under 2014 och 2015 arbetat igenom kommunens samtliga skollokaler enligt
reglerna för komponentavskrivning2. Effekten av de ändrade avskrivningsprinciperna innebär
lägre avskrivningskostnader för kommunen med 9,1 mnkr för 2016. För de aktuella lokalerna
kommer hyresjusteringar att ske, vilket innebär sänkta kostnader. Dessa medel ramväxlas från
berörda verksamheter till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser. Fortsatt arbete med
införande av komponentavskrivning kan även komma att innebära ökade avskrivningskostnader,
vilka då tillfälligt kan kompenseras ur reserven.
Medel avseende sponsring, 300 tkr, flyttas från Ej förvaltningsanknuten verksamhet till
Ledningsförvaltningens kommunikationskontor.
Medel avseende kollektivtrafiken flyttas från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 48 900 tkr
och Barn- och utbildningsnämnden med 26 300 tkr till Kommunstyrelsen.
Medel från personalpolitiska åtgärder, 1 700 tkr, flyttas till lönepolitiska satsningar för satsning på
svårrekryterade yrken, exempelvis socialsekreterare och sjuksköterskor.
Effekten av höjningen av barndelen i risknormen, 1 000 tkr, omfördelas från reserven för
oförutsedda behov till socialnämnden.

Kommunstyrelsen
Ledningsförvaltningen
Ledningsförvaltningen är ett nytt sätt att organisera kommunens gemensamma stöd- och
samordningsfunktioner i verksamheten. Ledningsförvaltningen ska vara det självklara valet för
förvaltningarna när det gäller det stöd som behövs för att planera, genomföra och följa upp att
respektive förvaltning når sitt syfte och efterfrågade effekter.
Ledningsförvaltningen ges följande uppdrag:


Att modernisera styrmodellen så att verksamhetens syfte och effekter ges minst samma
betydelse som resurshushållning. Syftet är därigenom också att säkerställa att Falun arbetar för
en utveckling som är långsiktigt hållbar



Att utveckla servicefunktionerna gentemot medborgarna via kontaktcenter

2

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för anläggningstillgångar som grundar sig på att olika
komponenter i t ex en fastighet särskiljs och skrivs av var för sig. Metoden utgår ifrån att varje separat del anses
ha olika livslängd och nyttjandetid.
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Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen skall kunna erbjuda sina kunder helhetslösningar i form av paketerade
serviceerbjudanden, som innehåller flera olika tjänster, men till en i förväg definierad kostnad för
kunden. Sammanslagningen av flera olika verksamheter till en ny serviceförvaltning kräver
organisatoriska, men också arbetsmässiga förändringar.


En viktig del i serviceförvaltningens uppdrag är att säkerställa att tomma lokaler antingen
nyttjas av flera verksamheter eller att avveckla lokaler som bedöms inte kunna användas i
framtida kommunal verksamhet. För att detta skall kunna ske på ett för övriga verksamheter
kostnadseffektivt sätt, ska Serviceförvaltningen i nära samarbete med övriga nämnder och
förvaltningar aktivt bidra till att dessa kan ta fram långsiktiga lokalförsörjningsprogram



Serviceförvaltningen ska verka för ett ökat samarbete mellan olika förvaltningar och nämnder.
Skall kostnader kunna sänkas, effektivitet och service ökas, kräver detta att gränser delvis
suddas ut. Som en egen del av detta förändringsarbete, pågår ett arbete med så s.k.
kombitjänster inom serviceförvaltningen, vilket kommer att kräva kompetenshöjande åtgärder
för många i den egna organisationen



Serviceförvaltningen skall arbeta med att införa i en mer funktionell och modernare ITplattform för Falu Kommun och även arbeta tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen kring frågan om skolornas framtida IT-miljö



Inom kostområdet pågår arbetet med ett kostpolitiskt program, som i sin tur bör utgöra
grunden för kommande beslut om antalet kök i kommunens regi, men även i vilka former av
kök vi behöver i framtiden. En uttalad målsättning är att, på sikt, kunna minska nuvarande
antal kök och på så sätt bli mer kostnadseffektiva



Många av kommunens fastigheter visar på ökat investeringsbehov och underhållsinsatser,
vilket är att hänföras till stora utbyggnader under 1960- och 1970-talet.

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (och Socialnämnden)
Det överordnade målet är att färre ska vara beroende av ersättning från försörjningsstöd eller
A-kassa. Ytterligare förstärkningar görs av AIK:s budget 2016-17 för att möta ytterligare
utbildningsbehov.


Målet att unga alltid ska gå till utbildning, jobb eller praktik ska finnas med som en viktig del i
såväl näringslivsarbetet som de insatser som kommunen gör inom arbetsmarknadspolitiken



Ingen ska behöva hamna i inaktivitet på grund av bristande samordning inom kommunen eller
med våra samarbetspartners



Ökade insatser ska göras för att korta vägarna till studier och arbete för utrikesfödda. Att ha ett
arbete är en grundläggande del i integrationsarbetet



Fler ska erbjudas information och annat stöd för att se start av ett eget företag som en
möjlighet till egen försörjning



Upphandlingar ska göras så att små företag och entreprenörer kan delta och socialt
engagemang premieras
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Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Inom verksamheten för Ej förvaltningsanknuten verksamhet anslås och administreras i huvudsak
verksamhetsbidrag, -stöd och andra ersättningar till länskulturinstitutioner, kommunalförbund samt
organisationer och föreningar som bedöms ha stor betydelse för Falu kommuns service och
utveckling.
Revidering november 2015:
Kommunens kostnader för kollektivtrafiken samlas direkt under kommunstyrelsen från att tidigare
legat hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Den
operativa handläggningen av kollektivtrafikfrågor och skolskjutsfrågor kvarstår hos respektive
förvaltning. Baserat på de senaste prognoserna ökas anslaget för kollektivtrafik till 82,2 mnkr.

Beslutsorgan
Medlen för strategiska satsningar (särskilda framtidsmedel) utökas för att Kommunstyrelsen ska ha
ett större handlingsutrymme.

Reserv för oförutsedda händelser:
Dessa medel ska användas för att skapa en beredskap för skatteintäktsminskningar, men även för
oförutsedda volymökningar under löpande år. De stora osäkerheterna inom skolan, ökat antal
nyanlända samt utvecklingen inom socialnämndens verksamhetsområde men även avseende
kollektivtrafikens kostnadsutveckling innebär att dessa områden ska vara prioriterade inom detta
anslag.
Revidering november 2015:
Reserven ökas med 9,2 mnkr med hänvisning till effekter av ändrade avskrivningsprinciper. Medlen
finns i beredskap ifall motsatt effekt skulle uppstå vid beräkning av resterande del av kommunens
fastighetsbestånd.
Effekten av höjningen av barndelen i risknormen, 1 000 tkr, omfördelas från reserven för
oförutsedda behov till socialnämnden.
Reserven för oförutsedda händelser uppgår därmed till 41 100 tkr 2016 och 2017 och 57 100 tkr
2018
Kommunstyrelsen

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

346 270

352 259

372 087

-varav kollektivtrafik

82 200

83 000

83 700

-varav ospec sparbeting hos nämnderna

-3 316

0

0

-varav reserv för oförutsedda händelser

41 112

41 112

57 112

47 519

48 690

73 333

181 665

106 015

172 534

17 990

16 200

8 600

Driftanslag (tkr)

Investeringsanslag (tkr)
-Utvecklingsområden och exploateringar
-Kommunfastigheter
-Övriga kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden
Politiska ledningens prioriteringar
Skola och ungdomar är vårt mest prioriterade område. Nämnden får något större generellt
proportionellt tillskott än övriga nämnder, men långt ifrån äskad nivå. Kostnadsanpassningar pågår
och måste fortsätta.





Resurser ska fokuseras i lägre åldrar (förskola-årskurs 3) för att ge alla barn en bra grund från
början och förebygga eventuella problem tidigt. För att uppnå märkbar effekt kan det innebära
omfördelning av resurser till dessa åldrar
Gruppstorleken har särskild betydelse i förskolan och lågstadium. Målet 15 barn i förskolans
småbarnsgrupper ska uppnås under planperioden
En skolfastighetsplan ska tas fram i dialog mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
serviceförvaltningen till stöd för skolverksamheternas långsiktiga lokalbehov
Insatser för en förbättrad fysisk skolmiljö ska intensifieras. Bjursåsskolans om- och
nybyggnation är det mest prioriterade enskilda skolbyggnadsprojektet

Barn- och utbildningsnämndens egna strategiska mål:
Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål för mandatperioden 2015-2018 är att Falu
kommun ska utvecklas till en föredömlig huvudman för sina verksamheter. Ambitionen är att
genom bred samling kring barn- och utbildningsfrågorna skapa en skola med jämn och hög
kvalitet. Skolan ska vara en lärande organisation som utvecklas i takt med omvärlden samtidigt
som givna ekonomiska ramar hålls. Barnens och elevernas lärande och utveckling är skolans
huvuduppdrag.
Ambitionen att stärka huvuduppdraget är grunden för den styrmodell, kallad Skolhuset, som
nämnden har antagit. Implementering av Skolhuset är en huvuduppgift för förvaltningen under
mandatperioden. Särskilt fokus läggs på tre områden:


Verksamhetsutveckling och ledning. Skolan ska vara en lärande organisation som
kännetecknas av ett decentraliserat arbetssätt, där märkbara mål formuleras och följs upp.
Hållbar utveckling av verksamhet och ekonomi kräver att både långsiktiga och kortsiktiga
behov identifieras. En strävan är att lärarnas administrativa arbete i så hög grad som möjligt
ska bli en naturlig del av undervisningen



Pedagogisk utveckling. Varje barn ska ges stöd och stimulans så att det utvecklas så långt som
möjligt utifrån sina förutsättningar och potential. Särskilt prioriteras ökade resurser och stöd i
tidiga åldrar, snabba insatser vid särskilda behov och nolltolerans mot kränkningar.
Rektorernas pedagogiska ledarskap ska stärkas och försteläraruppdraget utvecklas



Lokaler och underhåll. Skolan ska tillsammans med serviceförvaltningen skapa hållbara och
effektiva rutiner för förvaltning och utveckling av skolbyggnader. Särskilt avses pedagogisk
anpassning av lokaler, planering och uppföljning av underhåll, kapacitet och professionellt
genomförande av projekt. Skolans miljöer ska vara giftfria och gemenskapsytor utformas för
att minimera risken för kränkningar

Vikten av långsiktig planering och god styrning och ledning blir extra tydlig med hänsyn till att de
prognoser som visar att elevantalet kommer att öka under de närmaste åren för att nå en topp år
2020. Detta kommer att ställa stora krav på anpassning av organisationen och tillgången till lokaler,
speciellt i Faluns centrala delar.
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Revidering november 2015:
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 10 mnkr i ökade resurser för att öka möjligheten att
säkerställa kvaliteten inom nämndens verksamhetsområde.
Kommunens kostnader för kollektivtrafiken samlas direkt under kommunstyrelsen från att tidigare
legat hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Den
operativa handläggningen av skolskjutsfrågorna kvarstår hos Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden
Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

1 204 513

1 239 636

1 264 738

6 800

6 600

6 600

Socialnämnden
Politiska ledningens prioriteringar
Nämndens viktigaste uppdrag är att med hjälp av både preventiva och omhändertagande insatser
minimera lidande och utsatthet orsakade av socialt och ekonomiskt utanförskap t ex våld och
droger. Utifrån ett högre kostnadsläge i förhållande till jämförbara kommuner ökar den ekonomiska
ramen i långsammare takt 2016-18. Behoven inom LSS, personer med funktionsnedsättning ökar.
Anpassning av insatser måste fortsätta.
Samhällsklimatet är fortsatt tufft, vilket märks i verksamheten. Det är därför extra viktigt att
nämnden kontinuerligt omprövar och vid behov omprioriterar insatser för att hela tiden kunna sätta
in mest lämpade insats med högsta möjliga kostnadseffektivitet.

Socialnämndens egna strategiska mål:
Socialnämnden ska vara en garant för att alla människor i socialt utsatta situationer, ges det stöd
och den hjälp till goda livsbetingelser de behöver samt säkerställa att personer med funktionshinder
får ett fullgott liv som alla andra i Falun

Revidering november 2015:
Effekten av höjningen av barndelen i risknormen, 1 000 tkr, omfördelas från reserven för
oförutsedda behov till socialnämnden.
Socialnämnden tillförs 200 tkr för att täcka nettokostnader avseende den gemensamma nämnden
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (GNATL). En nettokostnadsmodell för GNATL kommer
att införas under 2016, vilket borde medföra att kostnadstäckningsgraden ökar när modellen får
fullt genomslag.

Socialnämnden

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Driftanslag (tkr)

557 847

562 763

568 375

92 543

91 740

91 740

2 057

2 066

2 074

213

250

250

-varav medel för ekonomiskt bistånd
-varav GNATL
Investeringsanslag (tkr)
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Omvårdnadsnämnden
Politiska ledningens prioriteringar
Omvårdnaden om våra äldre är det verksamhetsområde där behoven växer snabbast. Ökningen
gäller både vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Nämnden får därför ett något större tillskott
fr.o.m. 2017. Kostnadsanpassningar pågår och måste fortsätta.
För att möta de konsekvenser som landstingets sparåtgärder medför för kommunen, måste fortsatta
insatser till betydande del inriktas på att utveckla samverkan för att säkerställa en fungerande vårdkedja. Detta kan föranleda behov av ytterligare resurser för att klara ett ökat tryck på kommunens
verksamhet. Ett särskilt problemområde är att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor.
Särskilda åtgärder för att komma till rätta med detta problem behöver göras med stöd av riktade
medel.
Boendeplanen för vård- och omsorgsboende ska uppdateras och ska fortsätta att genomföras. Nära i
tiden ligger nu Hälsinggården och ytterligare enheter i staden. Det här bör balanseras med
nytillskott av platser i landsbygden för att möta behov även där.

Omvårdnadsnämndens egna strategiska mål:




Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god vård, omsorg och service till personer som
bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga livsföring
Omvårdnadsnämnden ska ha hög kvalitet och låg kostnadsnivå på sina verksamheter i
förhållanden till jämförbara kommuner
Omvårdnadsnämnden ska erbjuda omsorgsinsatser som motsvarar behov och efterfrågan och
som säkerställer en skälig levnadsnivå

Omvårdnadsnämnden

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

668 239

702 452

712 618

-varav bostadspolitiska åtgärder

7 173

7 244

7 317

Investeringsanslag (tkr)

4 250

3 500

3 500

Driftanslag (tkr)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Politiska ledningens prioriteringar
Nämndens huvuduppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta det offentliga rummet och
kommunens markinnehav med kommunens vision Ett Större Falun och hållbarhetsmålen som
viktigaste ledstjärnor.




Bostadsbyggandet ska under planperioden ligga i nivå eller över målet 200 nya bostäder per
år, varav 100 ska vara hyresrätter. Arbetet med bostadsutveckling ska fortsätta, både i form av
ökad planberedskap och aktivt arbete mot bygg- och fastighetsaktörer. Utpekade strategiska
områden i staden ska förberedas för byggnation och initiativ för att ta fram byggbar mark i
landsbygden ska uppmuntras
Fortsatta insatser ska göras för att stärka Falu centrum som handelsplats och besöksmål. En
strategisk satsning ska göras för att lyfta fram möjligheten för besökare att uppleva en ökad
tillgänglighet, i ökad utsträckning nyttja de resurser som finns i parkeringshus, i kollektivtrafikresande och andra alternativ för att färdas till och från centrum
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Bra relationer och täta kontakter med näringslivet ska sättas i förgrunden för näringslivsarbetet
Arbetet med naturvård och skydd av värdefulla naturmiljöer ska fortsätta i enlighet med
kommunens naturvårdsprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens egna strategiska mål:











Kommunens hållbarhetsmål, i tre jämbördiga dimensioner, är de viktigaste ledstjärnorna
för förvaltningens dagliga arbete
Faluns potential som en kommun som växer - Ett större Falun - ska tas tillvara och genomsyra arbetet för att åstadkomma ökat bostadsbyggande och plats för fler verksamheter, både
centralt och i de olika kommundelarna. Nämndens organisation ska därför vara anpassad
för en kommun som växer
Vi arbetar aktivt för att utveckla och bevara naturvärden och biologisk mångfald
Vi möjliggör bra framförhållning genom god tillgång på byggbar och planlagd mark, för
både verksamheter och olika typer av boendeformer
Genom samgåendet mellan miljö-, stadsbyggnads- och trafikförvaltningarna ska de nya
möjligheterna till samverkan tillvaratas för att beakta alla aspekter i planeringsprocessen
Vid all ny planläggning väger vi in alla trafikslag och funktionshindrades behov
Planering, utformning och förvaltning av bebyggelse och det offentliga rummet ska syfta
till att ge goda förutsättningar för ökad användning av gång-, cykel- och kollektivtrafik
samt ge medborgarna möjlighet till vardagsmotion, trygghet och trivsel.
Ett av våra huvuduppdrag är att bidra till att falubornas och våra företags vardag känns
enkel, både i den offentliga miljön och i kontakterna med vår förvaltning. Nämnden och
förvaltningen ska uppfattas som lättillgänglig, serviceinriktad och kompetent
Vår handläggning och beslutsprocesser kopplat till PBL, tillstånd med mera ska förenklas
så mycket det går

Revidering november 2015:
Kommunens kostnader för kollektivtrafiken samlas direkt under kommunstyrelsen från att tidigare
legat hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Den
operativa
handläggningen
av
kollektivtrafikfrågor
kvarstår
hos
Miljöoch
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

135 166

138 902

140 993

16 193

21 226

7 750

Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

Myndighetsnämnden för miljö- och byggärenden
Politiska ledningens prioriteringar
Nämndens huvuduppdrag är att fatta beslut enligt gällande lagstiftning och bör särskilt eftersträva
bra service och bemötande till sökande eller de man utövar tillsyn över. Nyckelord i verksamheten
är rättssäkerhet, dvs. kommunmedborgaren ska kunna utgå från att myndighetsnämnden följer,
förutom lagstiftning, även vägledande praxis vid avgörande av ärenden samt likabehandling, vilket
innebär att alla ska behandlas lika oavsett ställning och position.
Nämnden ska i all sin verksamhet bemöda sig om att bidra till målet att verka för ett attraktivt
Falun. Därvid ska nämnden bl.a. se över hur man kan förenkla och underlätta ytterligare för företag
och organisationer genom att tillämpa erfarenheter från konceptet ”tillväxt och tillsyn”.
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Myndighetsnämndens egna strategiska mål:









Myndighetsnämnden ska inom ramen för gällande lagstiftning underlätta byggprocessen
genom snabb ärendehantering med beaktande av rättssäkerhet och medborgardeltagande.
Kraven på god miljö och god tillgänglighet samt hänsyn till natur- och kulturvärden ska
särskilt uppmärksammas
Nämndens myndighetsutövning är en viktig länk i ett lyckat genomförande av flertalet av de
utvecklings- och satsningsområden som återfinns i programmen för miljö, folkhälsa och
tillväxt.
Se till att tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar och föreskrifter sker på
ett ändamålsenligt och serviceinriktat sätt
Insatser som görs ska vara väl avvägda i förhållande till miljöeffekt, korrekthet och rättssäkerhet (rätt kvalitet). Syftet med insatserna är främst att få önskvärda beteendeförändringar
till stånd hos företagare och allmänhet
Goda relationer såväl internt som externt. Ett gott bemötande gentemot företagare och
allmänhet.
Ökad andel avgiftsfinansiering i tillsynen. En översyn om hur den årliga avgiften tas ut ska
göras under första delen av mandatperioden
Den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom tio veckor

Myndighetsnämnden
Driftanslag (tkr)

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

10 190

10 343

10 498

Kultur- och fritidsnämnden
Politiska ledningens prioriteringar
Nämndens ekonomiska ram ökas relativt lite. Utgångspunkten för detta är att verksamheten i
många stycken är en frivillig verksamhet och att ramarna under föregående mandatperiod utökats
för både Lugnet och Kulturskolan.


Utifrån att nämnden fr o m 2015 både har idrotts- och kulturlokaler, inkluderat ansvaret för
stora scenen på Kulturhuset tio14 samt eventuellt övertar ansvaret för Kristinehallen bör
arbetet med att samordna lokalutnyttjande och evenemang fullföljas



Lugnets fortsatta utveckling fokuseras på att hitta ökad beläggning på arenorna samtidigt som
föreningslivets villkor inte försämras. Nämndens uppdrag i förhållande till LUFAB som det
anges i nämndens reglemente bör ses över för att få till stånd en mer rationell arbetsfördelning
mellan bolaget och nämnden (parallellt ska LUFAB:s uppdrag ses över med målet att
åstadkomma en större självfinansieringsgrad på anläggningen)



Inom föreslagen ram ska driftskostnader rymmas för en renovering av Lugnets ishall till nivån
”tävlingshall C” och möjligheter till curling

Kultur- och fritidsnämndens egna strategiska mål:




Biblioteket ska vara kommunens kunskaps- och informationscentrum och bidra till att
utveckla kreativitet och fantasi. Särskild vikt ska ligga på att prioritera barn och ungdomars
kulturella behov
Nämnden ska verka för att mötesplatser för unga skapas och utvecklas inom kommunen
Nämnden ska komplettera föreningslivet och andras offentliga kulturarrangemang så att ett
variationsrikt kultur- och fritidsutbud erbjuds kommuninvånarna
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Nämndens fritidsgårdstjänst ska vara det givna alternativet till traditionell föreningsverksamhet
Det lokala föreningslivet ska stödjas för att uppnå en mångfald av fritidsverksamhet och
rekreation

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

183 990

185 570

188 287

8 266

8 425

5 025

Driftanslag (tkr)
Investeringsanslag (tkr)

Val- och demokratinämnden
Politiska ledningens prioriteringar
Utifrån den antagna demokratiplanen ska nämnden utveckla deltagardemokratin inklusive de
särskilda insatser som görs för ungdomsdemokrati. Ökade insatser inom skoldemokrati och ITanvändning kan bidra till att driva på arbetet.
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, folkomröstningar och folkinitiativ) och varje röst hörs (alla andra dagar)
Val- och demokratinämnden

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

754

765

777

Driftanslag (tkr)

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
1 januari 2013 startade det gemensamma upphandlingskontoret för kommunerna Falun, Borlänge,
Gagnef, Säter, Hedemora och Ludvika. Målsättningen är att göra bättre affärer och samtidigt
undvika att samma arbete utförs på flera ställen.
Förutom basavtalet har fr.o.m. 2014 slutits ett tilläggsavtal med upphandlingscentret för att stödja i
olika upphandlingsfrågor som inte ingår i basavtalet.
Gemensam nämnd (UHC)
Driftanslag (tkr)

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

4 827

4 895

4 963

Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, MalungSälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen samt Landstinget Dalarna
har kommit överens om att från och med 2014-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad
Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att samverka kring hjälpmedelsverksamheten för de som
omfattas av dels kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL). Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i
Landstinget Dalarnas organisation.
Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedelsnämndens ansvar
har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och oavsett
huvudman i det enskilda fallet. Samverkan kring hjälpmedelsfrågorna ska bidra till en rationell och
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kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nämndens verksamhet
finansieras via avgifter som debiteras de nyttjande verksamheterna.

Överförmyndarverksamheten
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som rekryterar och utövar tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare.
Överförmyndarens övergripande mål är att se till att de personer som har rätt till att få hjälp av en
god man/förvaltare får denna hjälp på ett professionellt och rättssäkert sätt.
Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet. I "Överförmyndare i samverkan" finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun,
Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i
Borlänge.
Revidering november 2015:
Med anledning av rådande kraftiga ökningen av ensamkommande barn, en ökning som ligger
utanför överförmyndare i samverkans (ÖIS) kontroll behöver verksamheten utökas med två
heltidstjänster. Kostnaden för den föreslagna ökningen beräknas uppgå till 1,1 mkr och Falu
Kommuns andel uppgår till 385 tkr.
Överförmyndarverksamhet
Driftanslag (tkr)

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

4 448

4 509

4 571

Budget 2016
2 046

Plan 2017
2 077

Plan 2018
2 108

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen
Driftanslag (tkr)

Gemensam nämnd för prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och
läkemedelslag
1 januari 2014 startade det gemensamma handläggningskontoret för kommunerna Falun, Borlänge,
Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika och Hedemora. Den gemensamma nämnden och tillhörande
organisation har placering i Falu kommun. Målsättningen är att bl.a. skapa en bra grund för att
likrikta tillämpningen av alkohol- och tobakslagen samt läkemedelslagstiftningen.
Inom socialnämndens driftram anslår Falu kommun totalt 1 057 tkr 2016, 1 066 tkr 2017 och
1 074 tkr 2018 för den gemensamma nämndens driftverksamhet

Språktolknämnden i Dalarna
Den 1 juni 2015 startade en gemensam språktolknämnd i Dalarna. Nämnden består av nio
kommuner (Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands
kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun) och
Landstinget Dalarna.
Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen, utföra språktolkförmedlingstjänster.
Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov
av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar. Borlänge kommun är värdkommun.
Nämndens verksamhet finansieras via avgifter som debiteras de nyttjande verksamheterna.
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