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Kommunstyrelsens ordförande

Ett händelserikt valår
Det politiska arbetet i kommunen präglades av att 2018
var ett valår. Efter valet i september fick Falun ett nytt
politiskt styre. Vissa förändringar genomfördes i den
politiska organisationen. Kommunstyrelsens verksamhets
utskott upphörde och dess uppgifter fördes över till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Ansvarsfördelningen
mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens utvecklingsutskott reglerades genom att ett
större ansvar för den fysiska planeringen fördes över på
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Falun har under de senaste åren haft en stark
befolkningstillväxt. Under 2018 tillkom 569 personer
och antalet Falubor uppgick till 58 930 personer den 31
december 2018. I tidningen Fokus årliga ranking Bäst
att bo så utmärker sig Falun genom att i 2018 års ranking placera sig som bästa kommun i kategorin att vara
äldre. Falun placerar sig även på plats 26 i kategorin
att ha familj, vilket är ett kvitto på att Falun är en
attraktiv boendekommun med goda livförutsättningar
för alla åldrar.
Den nya högstadieskolan i Bjursås invigdes i februari
2018 och i samband med det sattes ett projekt igång
för att ta fram ett förslag till utformning av skolgården.
Elever på Bjursåskolan arbetade tillsammans med pedagoger fram förslag på utformning som presenterades vid
ett rådslag på Falu Gruva där över 100 personer deltog.
Skolgårdsprojektet var ett lyckat exempel hur barn- och
ungas idéer och engagemang kan tas tillvara genom
medborgardialog. Den nya skolgården ska anläggas under
våren 2019.
Under året antogs en strategi för utvecklingen av
Falu centrum. En levande och trivsam stadskärna med ett
bra utbud av handel, service och kultur är en viktig del
i Faluns attraktionskraft. Samtidigt innebär inte minst
e-handelns utveckling att det krävs ett aktivt och målmedvetet arbete för att bevara och stärka stadskärnan.

4

Strategin, som förvaltas av Centrala stadsrum, lyfter fram
betydelsen av mjuka värden för stadskärnans framtida
utveckling.
Avgörande för stadens framtida utveckling är att det
finns tillgång till byggbar mark för bostäder och verksamheter. Ett viktigt steg togs under året då den fördjupade
översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan
antogs efter en process på nästan tre år. Planen ska vara
ett stöd för framtida detaljplanering, bygglov och andra
beslut som rör mark- och vattenanvändningen.
Efter en omfattande medborgardialog fattades under
hösten beslut om att inleda projektering och byggnation
av en ny simhall på Lugnet. Den nya simhallen beräknas
vara klar under 2021.
Kommunfullmäktige tog också beslut om att anlägga
en kretsloppspark i anslutning till återvinningscentralen
på Ingarvet.
Projekt Framgången med finansiering av Europeiska
socialfonden (ESF) avslutades efter tre års utveckling
av förbättrad myndighetssamverkan och metoder för att
få ut långtidsarbetslösa personer i studier eller arbete.
Projektet resulterade i samverkansmodellen Vuxenslussen
som nu drivs vidare som ordinarie verksamhet.

Ekonomiskt resultat
Budgeterat resultat för 2018 var 66 miljoner kronor och
det ekonomiska utfallet uppgick till 41 miljoner kronor
vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat. De
största negativa avvikelserna jämfört mot budget finns
hos socialnämnden och omvårdnadsnämnden medan den
största positiva avvikelsen finns hos kommunstyrelsen.

Joakim Storck (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Nämndernas uppdrag
Kommunfullmäktige
Falu kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige.
Enligt Kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i ärenden av
principiell beskaffenhet eller i ärenden som är av större vikt för
kommunen, främst om:
• mål och riktlinjer för verksamheten
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser
och beredningar
• val av revisorer och revisorsersättare
• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
• årsredovisning och ansvarsfrihet
• folkomröstning i kommunen.

Förtroendevalda revisorer
Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kontroll
instrument. Syftet är att pröva om:
• kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet utövas på
ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt
• 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.

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.
Styrelsen följer de frågor som inverkar på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen gör även de
framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och
myndigheter. Det ligger även på styrelsen att bereda eller yttra
sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den
ekonomiska förvaltningen, verkställa fullmäktiges beslut och i
övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelsen.
Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna 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.
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Kommunstyrelsen ansvarar även för sysselsättningsfrämjande
åtgärder, för vuxenutbildning, samt även för integrationsfrågor
och flyktingmottagandet.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden består av
förskola, grundskola och gymnasieskola. 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 huvudman för de
delar av skolväsendet som drivs i kommunens regi.
Skolväsendet styrs på nationell nivå av skollag, förordningar
och läroplaner samt kommunallag, vilka beslutas av riksdag och
regering. Uppdragsgivare för skolväsendet är därmed strängt taget
staten, men ansvaret för genomförandet ligger på kommunen.

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är en av i huvudsak tre
politiska nämnder/styrelser som ansvarar för frågor rörande den
fysiska utvecklingen av Falu kommun och skapar förutsättningar
för andra aktörer att utvecklas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomför de strategiska
planerna, till exempel 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.

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

Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppdrag är:
• myndighetsutövning med stöd av Socialtjänstlagen (SOL),
rättspraxis och politiska beslut
• hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL)
• främjande insatser och stödfunktioner till äldre och funktionshindrade i eget boende, korttidsvård samt vård- och
omsorgsboende
• dagverksamhet, avlastning och växelvård för hemmaboende
• avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående
hemma.
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Socialnämnden
Socialnämnden har i uppdrag att bedriva socialtjänst vilket
definieras i den så kallade portalparagrafen i Socialtjänstlagen
(SoL) och lyder:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens
grund främja människornas
• ekonomiska och sociala trygghet
• jämlikhet i levnadsvillkor
• aktiva deltagande i samhällslivet.
I Socialtjänstens uppdrag ingår även, Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande 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, Europa
parlamentet samt övriga val och folkomröstningar genomförs
enligt reglerna i vallagen.
Nämndens uppdrag är även att stödja och vägleda kommunens
politiska organisation och förvaltningar i frågor som rör medborgardialoger med mera samt att ansvara för samordning och
utvecklandet av den kommunala infrastrukturen för det aktiva
medborgarskapet och den deltagande demokratin.

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

Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande 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.

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.

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 löne
rutiner i båda kommuner. För ingående kommuner gäller samma
delar med lika ambitionsnivå i ett löne- och personaladmini
strativt system.

Gemensam nämnd
upphandlingssamverkan
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan består av
Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kommuner.
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 Lag om offentlig upphandling (LOU) 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.

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. Verk
samheten 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.
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Kommunens styrmodell
Falu kommuns reviderade styrmodell antogs av kommun
fullmäktige den 12 maj 2016. En styrmodell beskriver hur
verksamheten leds och styrs, dvs hur det går till att besluta vad
som ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att
den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna,
att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen
och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.
Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en
röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna.
Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir
det enklare för chefer och medarbetare att fokusera på vad
politiken styr emot – det vill säga själva innehållet – kommunens
vision och mål.

Utgångspunkter för styrningen
I styrmodellen beskrivs ett antal utgångspunkter som ska genomsyra alla delar i styrningen, från planering till genomförande och
uppföljning, i hela organisationen.
En av utgångspunkterna är styrningens tre dimensioner,
som beskriver ett tankesätt som innebär att styrningen, för att
lyckas, inte bara kan fokusera på exempelvis fördelning av resurser.
All verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling där varje
generation ska ha samma chans att skapa sig ett bra liv.
En annan viktig utgångspunkt för styrningen är våra gemensamma värderingar, Nyttan för Faluborna och Enkla att samarbeta
med, genomsyrar alla verksamheterna.
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Styrningen ska också utgå från ett helhetsperspektiv som
omfattar såväl nämnder som bolag. Andra utgångspunkter för
styrningen är enkelhet och tydlig rollfördelning.
Att använda uppföljning som grund för planering är en viktig
utgångspunkt för att säkerställa att vi nyttjar erfarenheter
av det som har hänt när vi planerar för framtiden. Genom ett
samordnat arbete med uppföljning, analys och jämförelser, kan
vi skapa en bättre helhetsbild av våra verksamheter och våra
resultat.

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

RESULTAT

Vad verksamheten leder till och
vad invånarna får ut av den.
Även värden som skapas för
invånare och samhället som
helhet.

VERKSAMHET

Vad som görs och hur
det görs. Organisering
och kompetens har
stor betydelse. Kan
ofta mätas i
volymer.

RESURSER

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

behövs det planering även på kortare sikt, år för år. I juni fattar
fullmäktige beslut om årsplan med budget för nästkommande
tre åren. Årsplan med budget innehåller nämndernas ramar och
fastställda mål och prioriteringar.
Utifrån årsplan med budget upprättar nämnderna sina
verksamhetsplaner med detaljerad budget för kommande år.

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

Uppföljning
För att veta om det som planerats har blivit genomfört, behöver
vi följa upp verksamheten både på lång och på kort sikt. Uppföljningen av våra mål och verksamheter är även en viktig del
i den kommande planeringen. Uppföljningen med olika tids
perspektiv har olika syften. Även när vi följer upp, är det viktigt
att vi utgår från styrningens dimensioner. En viktig aspekt i
uppföljningen är jämförelser av våra verksamheter jämfört med
tidigare år och med andra kommuner.
Under det löpande verksamhetsåret görs uppföljning i form
av periodrapporter och delårsrapport. I periodrapporten redovisas
läge både för verksamheten och för ekonomin med förslag till
åtgärder. Uppföljningen av ett enskilt år görs i kommunens
årsredovisning. I årsredovisningen beskrivs utfallet av verksamheten både kvantitativt och kvalitativt. Årsredovisningen ska
också ge förtroendevalda en uppföljning och analys av måluppfyllelsen i de olika verksamheterna.
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Omvärldsanalys och
framtidsbedömning
Svensk ekonomi närmar sig slutet på den starka tillväxt som
lett till en långvarig konjunkturuppgång. Toppen på högkonjunkturen har nu passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt
är stark. Tecknen är många på att en försvagning av ekonomi är
antågande.
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket
stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, positivt
finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flykting
mottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även
kommunernas ekonomi att försämras. Den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga krav på välfärdenunder de kommande åren. För kommunernas del har det demografiska trycket
synts främst från barn och unga, ännu inte så mycket från den
åldrande befolkningen. Omfattande investeringar i förskolor och
skolor har inlett högre investeringsnivåer än tidigare.
Faluns befolkningsmängd ökar kontinuerligt. Folkmängden
uppgick den 31 december 2018 till 58 923 personer. Detta är en
ökning med 583 personer under 2018. Av ökningen beror 143
personer på ett positivt födelsenetto och 440 personer på det
positiva flyttnettot. Den ökande befolkningen innebär ökade
behov av den kommunala servicen.
Uppföljningen av resultatmålen visar på omfattande ut
vecklings- och förändringsarbete inom flertalet verksamhets
områden. Även när det gäller investeringar är kommunen inne
i en fas med stort renoveringsbehov och nybyggnation av verksamhetslokaler. Detta är nödvändigt för att tillgodose framtiden
behov hos en ökande befolkning.
Årsredovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat som
dock är lägre än det budgeterade. Det positiva resultatet innebär även att kommunens soliditet förbättras och därmed den
10

långsiktiga finansiella förmågan. Detta är viktigt för att kunna
möta de ökade behoven. Även de kommunala bolagen visar på
en stabil verksamhet med god ekonomi.
Arbetsmarknaden i Falun har dålig matchning mellan arbetskraftsreservens kompetens och arbetsgivarnas krav på kompetens. Det kommer att krävas ett flertal insatser för att minska
gapet mellan krav på kompetens och utbudet av den samma.
Det finns ett stort behov av arbetskraft på arbetsmarknaden
framöver. Den största anledningen är de tusentals arbetstagare
som varje år lämnar arbetsmarknaden i Dalarna till följd av
pensionsavgångar. Utredningar visar att de som står utanför
arbetsmarknaden nu har mer komplexa behov av stöd.
En framtidsfråga för hela kommunen är att få personal att
arbeta inom välfärdsyrken. Det pågår flera olika arbeten som
syftar till hur kommunen ska attrahera, behålla och rekrytera
personal. Kompetensutveckling blir en nyckelfråga och vilka
olika kompetenser som behövs och vilka yrkesgrupper kommer
att finnas kvar i framtiden. Marknadsföringen av olika yrken
måste bli bättre, för att öka attraktionen.
Utvecklingsarbeten visar även på att ökat samarbete mellan
olika nämnders ansvarsområden är viktigt för att på bästa och
effektivaste sätt tillgodose de framtida behoven. Detta är något
som är nödvändigt eftersom de demografiska behoven bedöms
öka snabbare än skatteunderlaget.
För att klara den demografiska utmaningen krävs att de
möjligheter som den digitala transformeringen av samhället
genomgår tillvaratas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Det innebär bland annat att kompetens inom välfärdsteknik och
system för att upprätthålla, utveckla och sprida kunskap om
digitaliseringens möjligheter behöver skapas.
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Falu kommun jämfört med andra
kommuner
Falu kommun deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
rikstäckande undersökning ”Kommunens Kvalitet i Korthet”
(KKiK). I undersökningen 2018 deltog drygt 260 av landets 290
kommuner.
Undersökningen består av 36 nyckeltal som har till syfte att
ge kommunens medborgare en övergripande lägesbild av den
kommunala servicen och dess kvalitet och effektivitet i jäm
förelse med andra kommuner.

Bästa 25 %

Mittersta 50 %

Tabellerna nedan visar Faluns resultat från den senaste KKiK
mätningen 2018 jämfört med alla deltagande kommuner.
Grön färg innebär att vi är bland de 25 procent bästa
kommunerna, röd färg att vi är bland de 25 procent sämsta
kommunerna och gul färg visar att vårt resultat ligger i mitten
jämfört med andra kommuner.

Sämsta 25%

Barn och unga
Nyckeltal

Falun
2016

Genomsnitt
alla kommuner

2017

2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

58

54

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

5,6

5,6

5,1

139 632

143 062

147 445

74

72

64

71

90,0

89,7

89,2

88,0

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

88,9

81,2

84,3

82,0

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

78,1

74,5

70

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet
i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

86,3
90 663

Nyckeltal

86,5
94 319

75,3

75,7

110 316

113 284

Stöd och omsorg

45

2018

83
110 117

76,9

65,0
129 278

Falun
2016

61

Genomsnitt
alla kommuner

2017

2018

2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

73

73

75

79

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

14

8

7

16

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

4 666

4 859

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde

32

176

197

150

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

92

92

96

83

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga,
andel (%)

58

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl. SFB, kr/inv
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende, medelvärde

4 049

74

5 749

6 088

76

47

6 473
44

53

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

16

18

17

15

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

67

74

57

69

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

85

82

83

82

95

94

94

247 053

251 968

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

91
243 956

11
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Falu kommun jämfört med andra kommuner

Samhälle och miljö
Nyckeltal

Falun
2016

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

76

2018
93

2018
80

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

45

35

18

53

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

78

88

87

85

86,9

84,0

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%)

85,4

85,4

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka

62

59

53

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studera, andel (%)

24

31

39

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

29

49

37

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI

72

75

71

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

56

49

40

31,9

32,2

22

21

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl. MFS, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)
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2017

Genomsnitt
alla kommuner

31,4

35,0
29
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Måluppfyllelse
Hållbar
utveckling
d

Tryg
och ghet
väl
fä
r

UPPFÖLJNING KOMMUNENS RESULTATMÅL

Pla
ts
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lla
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-

fö

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-, idrotts- och fritidsmöjligheter.
Det finns något för alla med utrymme för olika subkulturer och
det är nära till allt.
Ett större Falun ser inte kommungränser som hinder för var
man arbetar eller bor. Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och stad och med närliggande kommuner skapar än fler 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.
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Kommunens vision
– Ett större Falun
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I detta avsnitt redovisas väsentliga händelser uppdelade på
visionens sex perspektiv. Avsnittet ska ge en helhetsbild av hela
kommunens bidrag till att uppnå visionen och vad som görs
inom de olika perspektiven. Underlag till avsnittet är hämtat
från nämndernas årsredovisningar. Vidare görs en uppföljning
av resultatmålen inom respektive perspektiv. Uppföljning av
indikatorer till resultatetmålen återfinns i Bilaga 1 till års
redovisningen.

re s t

En del av
e n a v v ärld e n

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
Människors möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i
samhället och kunna påverka sin livssituation är viktig för hälsan.
Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller
oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, köns
uttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda,
värdefulla och accepterade. Att minska skillnader och skapa
jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska känna
sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik,
god och trygg uppväxt. Barn och unga i Falun ges möjlighet att
utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl
utbyggd välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa,
utbildning och egen försörjning. Kommunen samverkar med andra
aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga
insatser och förebyggande arbete görs så att barn och unga i
Falun får en jämlik, god och trygg uppväxt. Falun möter utma
ningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som
behöver omvårdnad, omsorg och hälso- och sjukvård. Medmänsklig
het och respekt ska prägla de insatser som görs.

Väsentliga händelser
Goda förutsättningar för barn och unga
I Falu kommun har skolverksamheten under året fokuserat på
elevers bästa utifrån olika teman. Genomgående teman för
samtliga delar av skolverksamheter är barn och ungas hälsa, lust
att lära, digitalisering och ökat samarbete internt och externt.
Det skolformsövergripande projektet Tillsammans för varje
barn fortgår. Målsättningen är att alla barn får goda förutsättningar oberoende av socioekonomi, kulturell bakgrund eller
var i kommunen de bor. Konsultationsteamet på varje enhet
inom förskola, grundskola och gymnasium erbjuder fortlöpande
internutbildningar för förebyggande av mobbning och kränkande behandling. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd
inom grundskolan har också förändrats för att åstadkomma en
högre kvalitet och ökad likvärdighet. Utvecklingen av trygghets
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team, som är ett samverkansarbete mellan landsting, skola och
socialtjänst, fortsätter och omfattar sex stycken F–6 skolor.
Tillsammans för varje barn, utvecklingen av konsultationsteam,
trygghetsteam och lärmiljöer och Neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF)-säkra skolor förväntas bidra till ökad psykosocial hälsa och med det sannolikt förbättrade studieresultat.
Förbättrad psykosocial hälsa för barn och elever såväl som
personal ett prioriterat område. Att ge förutsättningar till varje
barn och elev för god psykosocial hälsa är både ett samhällsansvar och en förutsättning för att klara kunskapskraven i grundoch gymnasieskolan. Vad gäller den psykosociala hälsan för
personal har kommunen projektanställt en HR-specialist med att
i första skedet genomföra en kartläggning av sjukskrivningstalen
i skolan, för att sedan arbeta vidare med friskfaktorer för lägre
sjukskrivningstal, och bättre mående hos medarbetare.
Inom förskolan har Falu kommun arbetat för en bättre
arbetsmiljö genom exempelvis samarbeten mellan avdelningar
för ökad personalkontinuitet. Det har även satsats på lokala
fortbildningar, hälsofrämjande ledarskap och studiedagar. Tack
vare att personaltätheten i Faluns kommunala förskola har
förbättrats, så har tid för diskussion och analys skapats. Det
har lett till en förbättring av måluppfyllelsen gällande likvärdigheten mellan förskolor. I nybyggnation satsas det på större
förskolor med fler avdelningar, något som också ökar möjligheterna till diskussion och analys mellan avdelningar.
Förskolan har identifierat de insatser som krävs för att skapa
förutsättningar för alla barn att utveckla en positiv förståelse
för naturvetenskap och teknik. Resultatet visade på ett behov
av kompetensutveckling när det gäller faktakunskaper, möjlighet
att använda experiment samt få tillgång till teknik- och naturvetenskapligt material. Genom projektet Science and Challenge
har önskad kompetensutveckling skapats. NT-utvecklarna har
genomfört litteraturstudier och fortbildningsinsatser på både
lokal och central nivå. I förskolans resultat och målredovisning
2018 syns ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik.
I grundskolan har det fokuserats på ökad studiemotivation.
Det är en viktig faktor för att nå de mål som finns inom skolan.
Projektet Science and Challenge har fortskridit under 2018 med
syftet att i skolan utveckla en mer intressant och stimulerande
undervisning i naturvetenskap och teknik, som är utmanande
och ligger i framkant. Projektet förväntas bidra till ökad
experimentlust och ökad studiemotivation i naturvetenskapliga
ämnen.
Måluppfyllelse i grundskolan mäts i hur många elever som
får godkänt i alla ämnen i årskurs 6 och årskurs 9. För ökad
måluppfyllelse har grundskolan arbetat med hälsofrämjande och
förebyggande insatser, samt specialpedagogiskt förhållningssätt
utifrån individuellt elevperspektiv och kontext. Ett större omtag
i rapportering och uppföljning av grund- och gymnasieskolans
systematiska kvalitetsarbete har också genomförts. Syftet med
omtaget är att frigöra tid för rektorer och lärarlag, kopplat till
administrativa system och sökning av information.
Gymnasieskolan har arbetat för ökad måluppfyllelse, genom
att utveckla goda lärmiljöer, exempelvis genom digitalisering
men också genom utveckling av det systematiska kvalitets
arbetet och arbetsmiljö.
Antal förstahandssökande elever till den kommunala gymnasieskolan i Falun fortsätter att vara starkt. Falu kommun ser

Måluppfyllelse

totalt en ökning av antalet förstahandssökande till skolornas
yrkesprogram, vilket är mycket positivt. Fortsättningsvis finns
vissa utmaningar på några yrkesförberedande program i antalet
sökande elever. Olika insatser genomförs för att få dessa
utbildningar hållbara ur såväl ett pedagogiskt som ekonomiskt
perspektiv, till exempel samläsning av gymnasiegemensamma
ämnen.

God och trygg vård och omsorg
Kompetensutveckling är en viktig del för att skapa god och
trygg vård och omsorg. Det har under året genomförts flera
olika utbildningar till alla yrkeskategorier i ämnen som naturligt
åldrande, kost och läkemedel som en del i det fallförebyggande
arbetet, praktiska övningar i att skapa och erbjuda bra mellan
mål och individens behov i centrum (IBIC). I samarbete med
Högskolan Dalarna har en fallförebyggande utbildning skapats,
i form av ett spel som testats av elever i omvårdnadsprogrammet
på Kristinegymnasiet.
Välfärdsteknik är en framgångsfaktor och här har upphandling av ett nytt trygghetslarm och nytt verksamhetssystem
inletts. Pilotförsök med mobilt trygghetslarm, GPS, pågår.
Tillsammans med Kopparstaden AB, LD-hjälpmedel och Region
Dalarna har en utrustad visningslägenhet kallad ”Smartare
boende” skapats på Smedjan. Framtagande och test av utrustning för att kunna genomföra vårdplaneringar via Skype på
sjukhuset och i hemmet har genomförts. Det har även satsats på
andra former av välfärdsteknik, exempelvis nyckelfria medicinskåp till hemsjukvården, mobil dokumentation för att hantera
hälso- och sjukvårdsdokumentationen och tillsyn via fjärrtillsyn.
Nya lagar innebär nya förutsättningar för verksamheterna
inom vård och omsorg. Den nya lagen ”Samverkan vid utskrivning av patienter i slutenvården i Dalarna” har trätt i kraft från
årsskiftet. Syftet med den är att stödja personer så att man får
en trygg vård och omsorg i det egna hemmet och att erbjuda en
trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Kommunerna
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inom länet och landstinget har haft en arbetsgrupp som under
året arbetat med att få processen kring utskrivningsklara att
fungera på bästa sätt. I samband med lagen har det varit en
hög arbetsbelastning för biståndshandläggarna. Det har inne
burit att tillämpningen av Individens behov i centrum (IBIC)
i handläggarledet har fördröjts.
Från och med 2019-01-01 gäller lagen även för personer
inom psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård som skrivs ut till
öppenvård. För att möta behovet av fler platser på särskilt
boende och svara upp mot den nya lagen har ett nytt grupp
boende med sex platser inom socialpsykiatrin öppnat under
2018. Platser på externa boenden har köpts under året då
tillgången ändå inte motsvarat behovet.
Förebyggande hembesök har erbjudits alla som är 75 år eller
äldre och inte sedan tidigare hade någon insats. För dem som
inte önskade ett hembesök erbjöds informationsträffar. Totalt
gjordes cirka 4 000 utskick och cirka 400 personer sammanlagt
kom till de sex informationsträffar som anordnades med anledning av 2018 års erbjudande. Cirka 20 personer önskade och fick
ett hembesök.
Nyckeltal (Öppna jämförelser) kopplat till kvalitet inom
vård och omsorg visar på goda bedömningar av kvaliteten inom
vård och omsorg. Resultaten visar ofta på lika eller i många
fall högre resultat i jämförelse både nationellt och i länet. Det
har även genomförts fördjupad kvalitetsrevision på Källegården
samt att Hemtjänsten Svärdsjö och Hälsingebacken har haft en
brukarrevision.
Ett Större Falun ökar även antal behövande av socialtjänstinsatser och det finns behov av att bromsa inflödet till socialtjänsten. Trots insatta åtgärder så har socialtjänsten svårt att
möta upp de ökade behoven. En ökad befolkning och ökning av
vissa diagnoser medför att fler personer får LSS insatser. Sedan
2008 har andelen invånare med LSS insats ökat i Falun mer än
i riket och liknande kommuner. Största ökningen är insatserna
särskilt boende, personlig assistans samt daglig verksamhet.
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Antalet ej verkställda beslut inom LSS ökar (gynnande beslut
som inte verkställt inom tre månader från beslutsdatum). Under
tredje kvartalet 2017 rapporterades 49 ej verkställda beslut och
för tredje kvartalet 2018 var motsvarande siffra 73. Brist på
grupp- och servicebostäder, brist på kontaktpersoner och brist
på plats på daglig verksamhet är vanlig orsak. Svårigheten för
vissa grupper att etablera sig på bostadsmarknaden påverkar
socialtjänsten avseende ökad handläggning och merkostnader.
Kostnaden för ekonomiskt bistånd och antal hushåll som
är i behov av ekonomiskt bistånd har fortsatt att sjunka. En
viktig faktor är det gynnsamma arbetsmarknadsläget. Ett antal
personer behöver riktade insatser, coachning och individuellt
stöd för att komma till egen försörjning. Projekt Framgången,
arbetsmarknadsprojektet som finansierats av ESF, avslutas och
övergår till att bli ordinarie verksamhet. Genom projektet har en
effektiv och långsiktig samverkansmodell utarbetats, benämnd
”vuxenslussen”.
Personer med missbruksproblematik erbjuds i första hand stöd
och behandling genom egna resurser på hemmaplan. Den egna
öppenvården är inte alltid tillräcklig och extern vård behövs som
komplement. Cirka hälften av den målgrupp som behöver extern
vård saknar bostad och en stor andel har komplex problematik
avseende drogmissbruk tillsammans med psykisk ohälsa/psykisk
funktionsnedsättning. Under 2018 har stödboendet för kvinnor
flyttat verksamheten till nya lokaler vilket inneburit något fler
platser samt utökad tillgång till personal. Tester i avloppsvatten
tyder på att droganvändandet ökar i Falun.

Delaktighet
Det har under året utförts flera insatser inom demokratiarbetet,
exempelvis utbildning i ”Falun dialogguide” som är ett stöd
i medborgardialog. Demokrativägledare informerar också om
demokratifrågor på samhällsorienteringsklasser och till nationaldagen genomfördes Medborgarskapsceremonin. Det är ett viktigt
tillfälle att hedra och välkomna dem som fått medborgarskap
16
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under det gångna året. Arbetet kring de unga asylsökande
kommer att förändras för att bättre tillgodose deras behov
av stöd och hjälp utifrån deras utmaningar att etablera sig
efter gymnasiet. Genom samverkan med Kopparstaden och
andra privata bostadsaktörer försöker kommunen även undvika
segregation i olika bostadsområden. Samverkansmöten kring en
bostadsplanering pågår med främst Kopparstaden, men också
riktade träffar till de andra privata bostadsaktörer arrangeras.
Inom kultur- och fritidsområdet har ett pilotprojekt pågått på
fritidsgården i Enviken där bland annat verksamhet för 10–12åringar ska inkluderas. Två eftermiddagar i veckan bedrivs verksamheten för 10–12-åringar av fritidsgårdens ordinarie personal
och ytterligare en eftermiddag i veckan bedrivs den i samverkan
med PRO Enviken. Andra förändringar inom fritidsgårdsverksamheten är flytt av verksamhet från Grycksbo till Bjursås, där den
inryms i den nya högstadieskolan. Gällande biblioteksverksamheten har kommunen tagit del av statsbidrag inom satsningen
”Stärkta bibliotek”. Syftet för projektet är att utveckla attraktiva
miljöer och lockande verksamhet för barn och unga med fokus på
läsfrämjande och digital delaktighet. Kommunen vill särskilt nå
ut till de barn och unga som kommer från socioekonomiskt svaga
grupper och med annat modersmål än svenska. Barn och unga ska
vara delaktiga i förändringsarbetet. Projektet sträcker sig över tre
år under förutsättning att statsbidraget finns kvar och att bidrag
beviljas för ytterligare två år.
Planeringsarbete och genomförandet av de allmänna valen
2018 och val till Europaparlamentet 2019 har pågått under året.
Många kommunikationsinsatser har gjorts med syfte att få fler
kommuninvånare att rösta och förmedla information om hur
valet går till.
För Falu kommun är det viktigt att vara en attraktiv arbetsplats för alla och spegla mångfalden i samhället. Med projektet
Breddad rekrytering vill kommunen därför skapa en modell
för attraktiva arbetsplatser. Det ska inte bara resultera i att
nuvarande medarbetare trivs och utvecklas, utan också bidra till
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integration av nyanlända medborgare. Kommunen arbetar även
med insatser mot trakasserier och kränkande särbehandling och
deltar i projekt med fokus på jämställdhet, exempelvis projektet
Jämställt – hela tiden. Samtliga medarbetare erbjuds utbildning
inom jämställdhet och ickediskriminering.

Brottsförebyggande arbete och kris och beredskap
Vårens höga vattenflöden krävde ökade arbetsinsatser från kommunens resurser inom risk och säkerhet. Den stora mängden vatten i snön under året gjorde att vårfloden 2018 är att jämföra
med ett hundraårs flöde, som kräver ett aktivt och systematiskt
arbete med vattenreglering för minimering av skadorna. Arbetet
med flödesfrämjandeåtgärder i Lillälven och Sågmyravattendragen pågick intensivt under en period. Arbetet fortsätter i syfte
att minimera skador vid höga vattenflöden. Med en god planering av förebyggande insatser, samt insatser under de kritiska
perioderna har arbetet fungerat väl. Samverkan med Räddningstjänsten DalaMitt är av stor betydelse för ett framgångsrikt
arbete. Vårfloden resulterade i viss skadad infrastruktur och
anläggning. I samband med de omfattande skogsbränderna som
pågick i länet under sommaren, engagerades kommunens beredskapsfunktion samt kommunens frivilliga resursgrupp (FRG)
under en längre period, då bränderna pågick.
Falun kommun ingår i flera viktiga nätverk som jobbar före
byggande för att minska kriminalitet, tobaks-, alkohol- och drogmissbruk hos barn och unga, till exempel Brottsförebyggande rådet
(BRÅ), Ungdomsfrågor i samverkan, Dalanätverket för ungdoms
samordning (DUNS), trygghetsvandringar och Blåljusdagarna.
Inför riksdags-, landstings- och kommunval har kommunen
arbetat med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda.
Under året har även säkerhetsarbete inom förskola och skola
utvecklats. Bland annat har en säkerhets- och trygghetsapp
utvecklats, samt proaktivt arbete inför potentiella kriser (krishanteringsplan). Den senare kopplas till kommunens centrala
krishanteringsarbete.
En extern utredning har genomförts för att se över hur Falu
kommuns säkerhets- och trygghetsarbete ser ut och hur det
borde organiseras. Förslaget på hur arbetet med risk, säkerhet,
trygghet och beredskapsfrågor bör organiseras i Falu kommun är
under framtagande.

Resultatmål
I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa
Väl fungerande insatser av trygg och god omsorg finns till
gängliga för alla människor som är i behov av stöd i livets alla
skeden. Den enskilde omsorgstagaren upplever inflytande över
sin vardag och trygghet. Verksamheterna präglas av medmänsk
lighet, respekt och medbestämmande. Tidiga insatser sätts in
för att förebygga, upptäcka och behandla tecken på ohälsa,
såsom sviktande fysisk förmåga, psykisk ohälsa och missbruks
problematik. Insatser och metoder utvecklas för att minska
sjukfrånvaron i kommunorganisationen, med extra fokus på
kvinnors sjukfrånvaro.

Kommentar till resultatmålet
Alla kommunala vård- och omsorgsboenden har vid ett flertal
tillfällen fått besök av olika kulturaktörer. Under sommaren
genomfördes ett tiotal konserter i stadsparken och i Kulturhuset
tio14 har familjeprogram med prova-på-dag erbjudits.
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Som ett resultat av projektet “Trygghet och glädje i och vid
vatten” blev Falu kommun utsedd till en Vattensäker kommun
av Svenska Livräddningssällskapet. Livräddningssällskapets
motivering till utmärkelsen: “Falu kommun har med all önskvärd tydlighet visat att man verkligen levererar utifrån sin högt
ställda vision om att bli ‘Världsbäst i vattensäkerhet’. Utifrån
ett folkhälsoperspektiv har man satt fokus på frågan om ökad
vattensäkerhet, och lyckats engagera stora grupper i samhället
i strävan att höja medvetenhet hos Faluborna.” All kommunal
personal som arbetar med verksamheter för barn i anslutning till
vatten har genomgått livräddningsutbildning.
Inom socialtjänstområdet pågår arbete med bland annat att
förkorta handläggningstider och rättssäkerhet. Omställning görs
för den nya förvaltningslagstiftning som trädde i kraft under
året. Lagen syftar till utökad serviceskyldighet och rättsmedel
mot långsam handläggning. Socialtjänsten arbetar även för att
erbjuda verkningsfulla behandlings- och stödinsatser. Exempelvis genom uppföljning av behandlingsinsatser inom missbruk
genom Uppföljning Insatser för Vuxna (UIV).
Arbetet för utökat brukarinflytande i vård och omsorgs
boenden pågår och flera brukarråd har inrättats i boendena.
Ett av många sätt för att nå målen inom vård och omsorg är att
kommunen utbildar personalen att arbeta enligt ”Individens
behov i centrum” (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med individen i centrum, med strukturerad
dokumentation av behov, mål och resultat i handläggning,
genomförande och uppföljning. Fallolyckor är ett prioriterat
område och inom verksamheterna finns flera fallombud, som har
i uppdrag att stödja i det fallförebyggande arbetet på enheterna.
Broschyrer har tagits fram med tips och råd gällande fysisk
aktivitet och rörelse. Personalen har också utbildats i säkra
förflyttningar och hjälpmedel. Kommunen tillhandahåller även
kommunfixaren för praktiska småjobb i hemmet.
Inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende har
flera indikatorer försämrats sedan 2017, även om resultatet står
sig bra i jämförelser med nationella och regionala jämförelser.
Det kan för vård- och omsorgsboendes del vara en signal på att
bemanningen är förhållandevis låg, vilket blir tydligt när man
ser på kostnadsjämförelser med andra kommuner i Sverige.
En viktig satsning är att öka kontinuiteten för kunderna
inom hemtjänsten. Inom ordinärt boende har man under hösten
minskat personalgrupperna, för att medarbetarna ska ges större
möjlighet att styra planering. Detta för att öka kontinuiteten
hos kunderna men också för att förbättra arbetsmiljön. Ytter
ligare aktiviteter bedöms behövas för att öka kontinuiteten.

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

Kommentar till resultatmålet
Uppföljningen av frågor kopplade till ett socialt och brottsförebyggande arbete har systematiserats och flera rutiner har
utvecklats inom skolverksamheten. Projektet Plugga Klart har
genomförts under året tillsammans med Region Dalarna, ett
projekt som förväntas resultera i ökat antal elever som slutför
sin gymnasieutbildning. Uppföljande insatser har bedrivits
under året i projektet som har lett till minskade studieavbrott
men också minskad frånvaro.
Kommunen har arbetat aktivt med våld i nära relationer och
har under året genomfört en satsning för att få fler att söka
stöd och hjälp kopplat till våld i nära relationer. Kampanjen
syftade främst till att få våldsutövare att söka behandling
men riktade sig även till våldsutsatta som behöver stöd. Både
våldsutövare och våldsutsatta har hört av sig i ökad omfattning.
Kommunen samverkar och samarbetar också med den nystartade
kvinnojouren Kullan.

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

Kommentar till resultatmålet
Elevers upplevda hälsa indikeras bland annat av elevens bedömning av trygghet i skolan i årskurs 8. Målet är att 100 procent
av alla elever skall känna sig trygga i skolan. Andelen elever
som svarar positivt på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan”
i årlig anonym elevenkät är 92,9 procent, vilket är 2,1 procent
lägre jämfört med föregående år. Pojkar upplever i högre grad än
flickor att de känner sig trygga i skolan. Ett medvetet värdegrundsarbete sker i Falu grundskola. Stöd finns bland annat
genom skolan genuspedagog som genom fortbildningar arbetar
förebyggande för att motverka kränkningar och mobbning. Även
om resultatet bedöms bra i jämförelse med andra kommuner, så
behöver arbetet fortgå med målet att alla elever ska känna sig
trygga i skolan.
Förskolans bedömning av måluppfyllelse sker genom en
självskattningsenkät baserat på förskolans läroplan. Självskattningsenkäten genomförs i samband med ett årsövergripande
arbete kring läroplanen och varje fråga utvärderas utifrån en rad
parametrar. Målet är att 100 procent av Falu kommuns förskolor
skall ha en genomsnittlig kvalitetspoäng över 2.0. Förskolan har
höjt sitt medelvärde per fråga från 2,40 till 2,42 av totalt 3,0
kvalitetspoäng. Resultatet indikerar att förskolans arbete med
kunskap om uppdraget, förmåga att samverka de inre pedagogiska
processerna har god effekt. Verksamhetsplanens mål avseende
ökad kvalitet i förskolan har inte uppnåtts fullt ut, då vissa
områden ligger under målvärdet. Sänkningen av antalet barn per
årsanställd i förskolan är marginell mellan 2018 och 2017. Det
bedöms önskvärt att minska antalet barn per årsanställd för att
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kunna erbjuda en verksamhet av mycket god kvalitet där barn
och vårdnadshavare möts av engagerade pedagoger.
Resultaten inom grundskolan visar att andelen elever i åk 6
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen sjunkit något i jäm
förelse med tidigare år. Resultaten i årskurs 9 har förbättrats och
de insatser som genomfördes under våren för att öka gymnasie
behörigheten gav önskad effekt för flertalet elever. Analys av
föregående resultat pågår för att hitta framgångsfaktorer och
orsaker till inte uppnådda mål. Grundskolerektorerna fick i juni ett
nytt analysunderlag för att underlätta deras analys och utvärdering.
Den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasie
utbildning vårterminen 2018 har ett högt värde och Falun
placerar sig likt föregående år bland de 25 procent bästa
kommunerna i landet. Gymnasieskolan fortsätter att arbeta med
fokus på elevers lärande och personalen på respektive gymnasieprogram har på olika sätt arbetat med att utveckla goda pedagogiska lärmiljöer som ökar elevernas lust att lära, exempelvis
genom digitalisering.
Målet syftar även till att barn och ungdomar ska kunna delta
i meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. För tredje året i rad
beviljades Falu kommun statligt bidrag till kostnadsfria sommar
lovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Under hela
sommaren ända fram till skolstart genomfördes en rad olika
aktiviteter i projektet “Bästa sommaren” i samverkan med
många föreningar och organisationer. Tack vare projektmedlen
kunde sommarkollot på Hellmansö även i år utökas från två till
tre veckor. Jämfört med förra året hade såväl antal aktiviteter
som erbjöds som antalet aktörer utökats. Statliga bidrag har
också rekvirerats från Socialstyrelsen till övriga skollov vilket
medfört att ett bredare utbud av aktiviteter erbjudits.
Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett främjande perspektiv i syfte att förebygga ohälsa. Ungdomarna styr i allt större
utsträckning verksamheten utifrån sina önskemål och behov och
fritidsledarna arbetar utifrån ett mer coachande förhållningssätt där de inspirerar och på olika sätt stödjer aktiviteter som
bygger upp ungas engagemang, delaktighet och inflytande.
Fritidsgårdarna bedriver öppen fritidsverksamhet där ekonomiska
förutsättningar inte ska styra deltagande. Verksamheten ska
bidra till integration och arbeta för allas lika värde. Fritids
ledare, ungdomscoacher och ungdomsstödjare har tillsammans
genomgått en utbildning i hbtq-frågor
Statens Kulturråd har fortsatt beviljat kommunen projekt
medel som syftar till att göra musik- och kulturskolor mer
jämlika och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta.
En kostnadsfri verksamhet kring digitalt berättande har genomförts under perioden. Verksamhet erbjuds kostnadsfritt till alla
förskolor, skolor och familjedaghem där pedagogiska uteklassrum ger möjlighet till en djupare förståelse för kärnämnen samt
för våra kultur- och miljövärden.
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Arbetet med att tydligare fokusera på barn och unga som
idag inte är fysiskt aktiva har fortgått under hela våren. Den
huvudsakliga aktiviteten har varit att i samverkan med Dalarnas
Idrottsförbund verka för att starta upp skolidrottsföreningar på
skolorna. Stora evenemang och mängder av mindre evenemang
med fri entré ger alla möjlighet, oavsett ekonomiska förutsättningar, att uppleva professionell kultur.

Falu kommun strävar efter allas rätt till
oberoende och egen försörjning
Rätten till ett självständigt liv så långt möjligt, egen försörjning
och trygghet är grundläggande för individens välbefinnande i
livets olika skeden. Förhållningssättet ska prägla kommunens alla
verksamheter. Försörjningsstöd används som ett mellansteg på
vägen till ekonomiskt oberoende. Under perioder av försörjnings
stöd hjälper kommunen aktivt till i kontakter med arbetsmarknad,
företag, organisationer med mera. Vi stödjer människors strävan
att nå självförsörjning och arbetar aktivt för att minska risken
för människor att hamna i passivitet. De arbetslösa vuxna som
saknar fullständig gymnasieutbildning erbjuds Komvux för att närma
sig arbetsmarknadens krav på utbildningsnivå. Falu kommun
arbetar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor.
Barnfattigdomen minskar.

Kommentar till resultatmålet
En stor andel av de personer som erhåller ekonomiskt bistånd
står relativt långt från arbetsmarknaden av olika skäl och be
höver därför stöd och arbetsrehabiliterande insatser för att
komma vidare till egen försörjning. En andel i målgruppen
saknar även gymnasieutbildning och/eller annan adekvat utbildning vilket gör deras ställning på arbetsmarknaden mycket svag.
Insatser har saknats i kommunen för denna målgrupp fram till
ESF-projektet Framgången startade för ett par år sedan. Under
året har fortsatt samverkan skett inom kommunen genom ESFprojektet Framgången avseende personer i behov av stöd för att
komma ut i egen försörjning.
Från början av året har även övrig verksamhet inom arbetsmarknadsenheten ingått i verksamheten som nu benämns
Vuxenslussen. Framgången och senare Vuxenslussens arbete ger
goda resultat även om tiden till att komma till egen försörjning
tar olika lång tid på grund av individuella förutsättningar och
behov. De tillgängliga personalresurserna inom Vuxenslussen
motsvarar dock inte det faktiska behovet varför det endast är
en mindre del av hela målgruppen, personer med ekonomiskt
bistånd, som kan erbjudas stödet samtidigt. Andelen arbetssökande personer med försörjningsstöd har minskat också som
en följd av goda arbetsmarknadsläget. Samtidigt har andelen
personer med försörjningsstöd som är sjuka eller av andra skäl
står längre från arbetsmarknaden blivit större.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra
relationer och täta kontakter är en viktig ledstjärna. Ett växande
näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden
och ger en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och
bemötande till företag, entreprenörer och organisationer är av
hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att sam
arbeta med. Jord- och skogsbruk ska vara en naturlig del i kom
munens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom samverkan med
näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service
och nya bostäder. Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion
för kompetensförsörjning, idéer och omvärldsanalys.

Väsentliga händelser
Arbetsmarknad, kompetensförsörjning
och arbetsmarknadsåtgärder
Att tidigt komma i kontakt med näringsliv och arbetsmarknad
bedöms vara viktigt både för att komma in på arbetsmarknaden
och för att skapa studiemotivation. I grundskolan gör de allra
flesta elever prao och på gymnasiet ingår arbetsplatsförlagt
lärande (APL) på yrkesprogrammen.
Många elever går direkt från gymnasiet till arbete, framför
allt ifrån gymnasiets yrkesprogram. Gymnasieskolans samarbete
med lokala aktörer i olika branscher är väsentligt både för
elevers möjlighet att komma ut i arbetslivet och för arbets
givares möjlighet att hitta framtida personal. Gymnasieskolorna
har under året arbetat tillsammans med det lokala och regionala
näringslivet inom flera av yrkesprogrammen.
Behovet av kompetenta lärare i grund- och gymnasieskolans
verksamheter är fortfarande högt. Genom ett samarbete med
Högskolan Dalarna erbjuds en ny väg in till läraryrket, då ett
antal personer som inte är behöriga lärare får möjlighet att
undervisa och studera parallellt. Satsningen är ett sätt att
behålla kompetenta medarbetare som saknar lärarbehörighet
och förväntas också leda till ökad attraktionskraft för läraryrket
i Falu kommun. Satsningen omfattar grund- och gymnasieskolan.
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Kompetensbehov finns inom flera andra kommunala verksamheter,
exempelvis vård och omsorg. Genom det statliga stimulans
medlet ”Mer händer i vården” har kommunen kunnat tillsvidareanställa personal som tidigare varit timvikarier. 2018 var sista
året som medlet delades ut.
En övergripande kartläggning av kommunens arbete med
kompetensförsörjning har påbörjats. Denna kartläggning syftar
till att synliggöra samtliga initiativ och projekt som kommunen
antingen driver eller medverkar i. Initiativet är resultat av
den kommundialog som genomförts tillsammans med Region
Dalarna.
Vuxenutbildningen fick under 2018 ett förändrat uppdrag, att
bidra till Faluns kompetensförsörjning på kort, mellan och lång
sikt genom studier som resulterar i arbete utifrån individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen har
21 yrkesutbildningar, vilket ger goda förutsättningar för att bidra
till kompetensförsörjningsbehovet i Falun. Vuxenutbildningen i
Falun hade under 2018, 2 207 unika individer som studerade. Det
är en ökning med 167 personer sedan 2017 och är ett resultat
av Handslaget, som är arbetssätt för att nå arbetskraftsreserven,
alltså personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vuxenslussen riktar sig främst
till de med försörjningsstöd och planen är att kontinuerligt ta
emot 150 individer. Målet för insatsen har varit att minska antalet
försörjningsstödstagare under 2018.
Under året har plattformen för kontakter med arbetsgivare
”Jobbmatchning Falun” byggts upp. Det är ett samarbete
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Många deltagare
i Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har förflyttat sig till
den reguljära arbetsmarknaden tack vare Jobbmatchning Falun.
Utöver detta har även ett tiotal rekryteringsträffar för företag
genomförts tillsammans arbetsförmedlingen. Minst 60 personer
har fått en anställning genom projektet Jobbmatchning Falu.
Genom Breddad rekrytering och Jobbmatchning Falun
framgår det tydligt att de nyanlända som kommer ut på arbets
platser, behöver mer kunskap i svensk lag och mer kunskap
om hur det fungerar på en arbetsplats. Därför har den grund
läggande vuxenutbildningen i Falun fått i uppdrag att ta fram
en orienteringskurs med inriktning arbetsliv som riktar sig till
dem i etableringen. Aktiviteter mot nyanlända har påbörjats
i form av projektet Språkresan, en aktivitet som kombinerar
arbete och språkpraktik. En handledare från vuxenslussen har
placerats på Arbetscenter för att vägleda de deltagare som
placeras på Arbetscenter.
Arbetsmarknadssituationen är fortsatt komplex på grund av
den missmatchning som finns mellan utbud och efterfrågan.
Arbetslösheten är tudelad, mycket låg för inrikesfödda och
mycket hög för utrikesfödda (3,3 procent för inrikes födda och
22 procent för utrikesfödda). Arbetsförmedlingens arbetslöshets
siffror visar bara en del av den totala arbetskraftsreserven i
Falun. Av de som uppbär försörjningsstöd, gör 53 procent det
med arbetslöshet som enda orsak.
Insatser för att bryta utanförskap görs inom olika områden.
Studiestartstödet innebär en högre bidragsdel av CSN-bidraget
och riktar sig till målgrupper som haft det svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden. Detta underlättar för arbetet med
kompetenshöjning.
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Auktorisationsmodellen för utförare av SFI, SVA och gym
nasiala utbildningar kommer att vara det främsta medlet för att
Falu kommun ska kunna lyckas med sitt uppdrag att etablera
nyanlända. Den omvända kompetensmässan är också en insats
för etablering. Här synliggörs målgruppers kompetenser för
näringslivet och är ett forum för nya kontakter och möten. Den
senaste mässan i november lockade cirka 140 arbetssökande och
cirka 20 arbetsgivare.
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), ska
främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling och
utveckla nya samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad
ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. I Falun har fokus riktats mot utrikesfödda
kvinnor, vilka bedöms ha svårast att etablera sig på arbets
marknaden.
Samverkan mellan privata bemanningsföretag för att säkra
kompetenstillförseln är också en viktig åtgärd för att säkra
kompetensbehovet. Det innebär att flera av kommunens förvaltningar tillsammans med arbetsförmedlingen arbetar för att hitta
kandidater till företagen, både gällande specifika jobb men även
till att fylla på kompetensbanken med deltagare hos bemanningsföretagen.

Näringslivsutveckling
På Lugnet har flera entreprenörer etablerat sig inom idrottsturismen och flera tävlingar och arrangemang har ägt rum här
och på andra platser i Falun. Exempelvis har det genomförts
arrangemang inom längdskidåkning, extremsport, hästhoppning
och cykling på Lugnetanläggningarna. Arbetet med besöks
näringsstrategin tog fart under hösten och har engagerat många
personer inom besöksnäringen. Att forma gemensamma mål och
en tydlig strategi kommer få effekter på såväl tillväxten som
vårt gemensamma arbetssätt för att stärka besöksnäringen.
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Näringslivsfrämjande insatser och andra åtgärder inom näringslivsutveckling pågår löpande. Arbetet med att attrahera
investerare och byggare, för att främja ökad bostadsutveckling
i Falun är ett område som pågår inom ramen för FalunBorlänge
regionen (FBR). Kopplat till bostadssituationen i Falun är detta
område av särskild vikt.
Andra områden inom näringslivsutveckling är införandet
av fler e-tjänster, i syfte att underlätta för näringsidkare och
tillgång till aktuell information genom uppdaterade hemsidor.
Kommunikation är också en viktig del i kommunens kontakt
med näringslivet. Här finns flera kommunikationskanaler som
ständigt utvecklas genom nyhetsbrev, företagsbesök, företagsfrukostar och sociala medier.
Arbetet med Företagslotsen och Mark- och exploateringslotsen, kommunens samlade insats för företagare, har utvecklats under året och de mötestillfällen som erbjudits har varit
fullbokade i stort sett hela året. Arbetssättet har testats under
Almedalen och flera kommuner har hört av sig för att anamma
arbetssättet, vilket ses som en framgångsfaktor.
Ett Större Falun innebär att fler startar företag. Kommunen
jobbar tätt ihop med Nyföretagarcentrum i dessa frågor, samt
att kommunen under sommaren erbjöd ett antal ungdomar att
driva eget företag (Rockie Startup) som sommarjobb. Ett annat
sätt att stimulera ungdomars intresse av företagande är kommunens samarbete med Ung Företagsamhet. Samarbetet innebär
bland annat att UF-elever alltid har plats på Företagarfrukostarna
och att de bjuds in till andra träffar där de får möjlighet att
möta etablerade företagare.
Företagarveckan genomfördes för tionde året och slog deltagarrekord och rekord vad gäller samarbetspartners. Veckan bygger
på brett samarbete med andra företagsstödjande organisationer
i regionen. Responsen från veckans deltagare visar tydligt att
den behövs och att den ska fortsätta återkomma.
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Resultatmål
Bra relationer och täta kontakter med näringslivet sätts i för
grunden för näringslivsarbetet. Bemötande och servicenivåer
inom kommunen följs upp med nyckeltal som visar hur snabbt
ärenden hanteras och hur processer fungerar.

att det finns ett intresse från företagens sida att göra affärer med
kommunen. Stora upphandlingar bryts, när så är lämpligt, ned
i mindre delar för att mindre företag ska kunna lämna anbud.
För att stimulera företagen att ta ett socialt ansvar, och för att
stimulera sociala företag att växa, innehåller upphandlingsun
derlagen, där det är lämpligt, sociala hänsyn. Förtroendet för
kommunen som upphandlande myndighet är högt.
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I enkätstudien som Svenskt Näringsliv genomför syns en ökning
vad gäller företagares upplevelse av hur de upplever kommunala tjänstemäns attityder till företagande. Tjänstemännens
syn på, och samarbete, med näringslivet är en avgörande faktor
för det lokala företagsklimatet. Ökningen är marginell men de
företagsbesök som kommunledningen genomför varje vecka,
företagarfrukostar och andra mötesplatser har möjliggjort ökad
dialog och förståelse för företagarnas utmaningar, villkor och
önskemål.
Relationsbygge och kontakt med näringslivet har ägt rum i
olika forum och arenor. Några av dessa är frukostmöten, besök,
mässor och andra typer av nätverk för kontakt och relationsskapande. En mer digitaliserad ärendeprocess förväntas minska
handläggningstider och skapa transparens i ärendeprocessen.
Här kan även nämnas att deltagarantalet på företagarfrukostarna
har ökat under året och slutsatsen som dras är att det är en
uppskattad mötesplats för dialog, samverkan och nätverkande.

Fler ramavtal för tjänster inom entreprenader och samhälls
byggnad har ingåtts. Avtalen förväntas skapa bättre förutsättningar för att få snabb och god leverans inom områdena.
Avtalen bedöms också hålla god kvalitet, då kommunen arbetat
med utvärdering och erfarenhetsåterkoppling på tidigare avtal.
Ramupphandlingarna förbereds med inriktning mot partnering,
för att skapa ökat samarbete, mervärden och bättre resurs
utnyttjande.
Under året har Upphandlingscenter (UHC) arbetat aktivt med
att synliggöra social hållbarhet i genomförda upphandlingar.
Arbetet har bland annat resulterat i flera praktikplatser i olika
företag i medlemskommunerna.
Kommunen har inrättat en ny funktion som avtalscontroller.
Arbete pågår med att forma arbetssätt för uppföljning och
kontroll av avtalstrohet. Under hösten har arbete pågått med
inventering av avtal, kartläggning av köpbeteenden, samt
diskussion avseende en avtalsdatabas för att samla kommunens
egna avtal. Upphandlingscenter har startat ett nätverk för
avtalsuppföljning.

Falu kommun präglas av förståelse
för företagarens villkor

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet
Falu kommun arbetar aktivt för att vid upphandlingar ta fram väl
skrivna underlag som lockar fler företag, av olika storlek och ka
raktär, att lämna anbud. Att fler företag lämnar anbud förbättrar
kommunens möjlighet att göra goda affärer, men det visar också
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Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv
Falu kommun arbetar aktivt för att bereda plats för alla i a rbetsliv
och näringsliv. Goda möjligheter finns för ungdomar i högstadium
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Antalet ungdomar som är fast etablerade på arbetsmarknaden
eller studerar vidare har ökat där utfallet för folkbokförda elever
i Falu kommun är högre än genomsnittet för riket. Detta är
mycket glädjande och kanske det viktigaste kvittot på hur väl
Falu kommun lyckats med arbetet gällande barn och unga.
Andelen elever som har deltagit i PRAO eller APL är mycket hög.
Däremot är siffran låg vad gäller deltagande i praktik eller sommarjobb. Detta nyckeltal är dock nytt och det krävs en analys av
vad nyckeltalets nivå står för. Det lokala och regionala samar
betet med respektive bransch har gett ett mycket gott resultat
där kvaliteten och omfattning av APL-platser har ökat.
Falu kommun fortsätter att ta emot feriearbetande skol
ungdomar och har tillhandahållit ett antal praktikplatser.
Förutom att ge ungdomar och personer som står utanför
arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning och arbetslivs
erfarenhet, är detta ett bra sätt att visa på spännande yrken
inom kommunen. I de arbetslag som ansvarar för skötsel och
utveckling av världsarvet skapas möjligheter för de som står
långt från arbetsmarknad och studier att utvecklas i sin egen
takt. Mötena över kultur- och generationsgränser är utvecklande för såväl individer som för världsarvet Falun. Även 
vård- och omsorgsverksamheten tar emot ett stort antal
studenter och elever från högskolan, gymnasieskolorna,
arbetsmarknad och integrationsenheten, olika projekt och
arbetsförmedlingen.
Arbetet i Jobbmatchning Falun har visat fina resultat under
året och vi har fått bevis på att modellen, som bygger på
matchning mot behov, fungerar och visar på ett brett samarbete
mellan kommunens olika förvaltningar och Arbetsförmedlingen.
Matchning av arbetsgivare och arbetstagare, rekryteringsträffar
med mera har bidragit till att över 60 personer fått arbete i år.
Jobbmatchning Falun har pågått sedan i början av år 2018,
efter en överenskommelse mellan Falu kommun och Arbets
förmedlingen. Flertalet kommuner har hört av sig för att få ta
del av vårt arbetssätt.
Under Faluns Företagarvecka arrangerades en Yrkesmässa
utifrån att det idag råder en stor kunskapsbrist hos våra ungdomar om yrkeslivet och vägen till ett jobb i Dalarna. Under
mässan erbjöds företag och framtidens medarbetare en möjlighet att mötas och lära mer om varandra. Samtliga Falu kommuns
elever i årskurs 8 och gymnasiets introduktionsprogram är var
inbjudna att delta.
Falu kommun är högst engagerad i UF Dalarnas arbete och
har intensifierat samarbetet där UF-ungdomar exempelvis alltid
bjuds in till företagarfrukostar och liknande träffar.
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och gymnasium att få praktik och feriejobb. Kommunkoncernen
erbjuder ett brett utbud av feriejobb och praktikplatser för ung
domar och uppmuntrar andra aktörer att göra detsamma. Andelen
personer som står utanför arbetsmarknaden minskar. Kommunen
arbetar individbaserat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
leder till att unga människor som står utanför arbetsmarknaden
efter arbetsmarknadspolitisk åtgärd alltid går vidare till utbild
ning, jobb eller praktik. Insatser görs för att förkorta vägarna till
studier och arbete för utrikesfödda. En stor andel personer erbjuds
information och annat stöd för att se eget företagande som en
möjlighet till egen försörjning.
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Hållbar utveckling /miljö
Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt,
nationellt och lokalt. Falun har tagit täten för att uppfylla Paris
avtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi
är en förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen. Falun
är trivsamt och hälsosamt att bo i och lockar till inflyttning tack
vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och
intressant natur med en stor spännvidd av upplevelser. Närings
livet arbetar aktivt med omställning till verksamhet med allt
mindre miljöbelastning.

Väsentliga händelser
Hållbar utveckling
Ett nytt strategiskt hållbarhetsråd ska inrättas under nästa
mandatperiod. Rådet kommer att ersätta de tre nuvarande
hållbarhetsråden. Rådet har en tydlig koppling till perspektivet
Hållbar utveckling/miljö och inrättandet av det nya rådet är
beslutat av kommunfullmäktige. Kommunen har påbörjat ett
strategiskt arbete med agenda 2030, om hur kommunen kan och
ska arbete med de globala hållbarhetsmålen. Det har genomförts
tre större workshops under hösten, där syftet varit att skapa en
gemensam samsyn om kommunens förutsättningar och möjligheter i arbetet med de globala målen.
Flera andra aktiviteter med kopplingar till perspektivet
har genomförts under året. Aktiviteter som, Återbruksfesten
i Magasinet, Koll på konsumtion har fortsatt under året och
kampanjveckan Handla rätt genomfördes i oktober. Arbetet med
extern energi- och klimatrådgivning pågår kontinuerligt. Earth
hour genomfördes i mars. Solkartan är färdigställd och nås på
falun.se. Under hösten redovisades uppföljning av det gällande
energi- och klimatprogrammet, tillsammans med förslag på fortsatta insatser. Aktiviteter inom hållbart resande har skett under
bland annat Trafikantveckan.
Under året blev Falu kommun diplomerad Fairtrade City.
Arbetet leds av en styrgrupp som består av tjänstemän och
politiker från kommunen och representanter från lokala företag
och organisationer.
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Livsmiljöer
För att främja en hållbar utveckling arbetar kommunen med
frågorna inom flera verksamheter och koncernövergripande.
Hållbar utveckling innefattar social hållbarhet och resursoptimering ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utifrån
dessa perspektiv har flera verksamheter arbetat med bland a nnat
lokalplanering, som är en aktuell fråga inte bara för Falu kommun
men också nationellt. Det innefattar även planerat underhåll
och åtgärder utifrån myndighetskrav, där miljöpåverkan tas i
beaktande vid bland annat materialval.
Inom projektet Elevers Delaktighet och Inflytande (EDIS)
har fokus legat på lärmiljöer och mer specifikt skolgårdar. Här
involveras elever, pedagoger, politiker och tjänstemän. I olika
typer av möten har grupperna träffats och diskuterat utveckling av skolgårdsmiljöer. Projektet ska leda till en modell där
barn och unga är delaktiga i samhällsplaneringen, samtidigt
som eleverna också får arbeta ämnesövergripande med verkliga
samhällsfrågor. Projektet förväntas på sikt öka möjligheterna till
att förlägga undervisning utomhus. Det gynnar också förutsättningarna för ämnesövergripande undervisning och uppmanar till
rörelseglädje. Erfarenhetsutbyte görs med Högskolan Dalarna,
Världsnaturfonden, Umeå och Gävle kommun, 2047 Science
center, Region Dalarna och Movium Uppsala universitet.
I samarbete med National Geographic lyfter Unesco fram 34
av Europas världsarv som intressanta besöksmål för en inter
nationell publik och synliggör dem på en digital plattform.
Världsarvet Falun och Drottningholm har valts ut för att representera Sverige i ”Underground Europe” samt ”Royal Europe”.
Kommunfullmäktige beslutade om ekosystemtjänster när den
fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt
Varpan antogs. Ekosystemtjänsterna ersätter den Grönstrukturplan som tidigare gällt för Falu tätort. Arbetet inom natur och
rekreation har fortsatt under året, bland annat med utvecklingen av anordningar och skyltning inom Lugnets naturreservat.
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Revideringen av Lugnetreservatets föreskrifter och skötselplan
pågår i samarbete med Länsstyrelsen. Naturreservatet Isalanäset
invigdes i maj och i december beslutade kommunfullmäktige att
inrätta det kommunala naturreservatet Stabergs ö.
Ett minskat resande kan bidra till bättre livsmiljöer och
ett mobilt arbetssätt har genomförts inom hemtjänsten och
hemsjukvården. Här har införandet av el- och hybridbilar
påbörjats under året, samt användande av elcyklar och vanliga
cyklar. Det pågår även ett kommunövergripande arbete med
utbyte av tjänstebilar till elhybrider och elbilar. I samband med
detta pågår också ett arbete med att skapa en infrastruktur för
laddning. Via Klimatklivet har bidrag erhållits för att installera
laddstolpar. Hittills har cirka 100 stolpar installerats.

Digitalisering
Det pågår flera typer av digitalisering inom kommunen.
Digitaliseringen ses här som en förutsättning för att bidra till
en hållbar utveckling av kommunens resurser. Exempelvis kan
dokumentation digitaliseras för att minska pappersutskrifter och
administration, men också olika typer av e-tjänster som minskar
miljöpåverkan och höjer tillgängligheten och servicen för
nyttjarna. Inom socialtjänsten har e-ansökan inom området försörjningsstöd införts successivt och ska bidra till kortare handläggningstider och högre tillgänglighet. Det finns även planer
på nya verksamhetssystem som ytterligare ska bidra till kortare
handläggningstider. Socialtjänsten har även fått stimulansmedel
från regeringen med syfte att stödja användandet av välfärdsteknik inom socialtjänsten. Det handlar här om välfärdsteknik i
form av säker kommunikation med brukare, digitala medicinskåp
och olika digitala hjälpmedel till brukarna.
Satsningen på digitalisering har även fortsatt inom alla
skolformer. Digitaliseringen innefattar allt från modern
undervisning, utökat antal datorer och e-tjänstfunktioner. I
gymnasieskolan har alla elever en egen dator. I grundskolan
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har ett antal pilotklasser fått datorer till varje elev. Preliminära resultat visar en upplevd förbättrad studiero och lust att
lära hos dessa elever. Förskolan fortsätter arbetet med digitalisering genom användande av olika applikationer för inlärning
av språk och musik. ”En väg in” är en e-tjänst som utvecklats
för vårdnadshavare och andra intressenter för effektivare
administrativ hantering (digitalisering, automatisering, samt
självservice). Detta arbete sker främst gällande placering inom
barnomsorg men även viss utveckling av synpunkts- och klagomålshantering görs. Detta ökar tillgängligheten och därmed
samhällsservicen.
Förstudie Smart liv har under året avslutats. Bakgrunden till
förstudien var att offentlig sektor står inför stora utmaningar de
närmsta åren där befolkningens behov av välfärd och disponibla
skattemedel inte matchar varandra. En av de absolut största
förändringsfaktorerna i samhället anses vara digitaliseringen.
Digitalisering och teknikutveckling innebär både möjligheter
och utmaningar och risker. Förstudien är nu avslutad och kommunen kommer nu att fokusera på att utveckla områden där vi
har en påbörjad utveckling.

Återbruk och avfallshantering
Tillsammans med Falu Energi och Vatten har kommunen genomfört en förstudie avseende kretsloppspark. En kretsloppspark
kan beskrivas som en utökad Ta Till Vara inlämningsbod på
återvinningscentralen där man tar emot och fördelar materiel
som skall slängas eller skänkas till secondhand butiker. Planerad
start för verksamheten är den 1 juli 2019.
I vintras antog kommunfullmäktige den inom länet framtagna
nya avfallsplanen Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Arbetet med att genomföra åtgärderna koordineras
av den lokala avfallsgruppen.

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

Kommentar till resultatmålet
Kommunen arbetar på flera olika sätt och inom flera olika
verksamheter för att minska utsläppen av växthusgaser. Det
handlar dels om att ha en tillsyn av verksamheter, för att följa
upp lagkrav som finns rörande energieffektivisering och fossilfri
energianvändning. Men även att aktivt ta steg för en minskning
av utsläppen av växthusgaser. Det pågår energieffektiviseringsprojekt i syfte att inspirera till energieffektivisering och en
revidering av energi- och klimatprogrammet.
Falun medverkar också till att målet ska uppnås genom den
fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, energiråd
givning och insatser för hållbart resande. Aktiviteter genomfördes under Earth Hour och under Trafikveckan. Falun kommun
deltar också i ett forskningsprojekt inom energitemat med stöd
av Energimyndigheten.

Falun värnar om biologisk mångfald
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Kommentar till resultatmålet
Naturreservatet Isalanäset har iordningställts och invigdes i
maj. Förslag på föreskrifter och skötselplan för nästa kommunala naturreservat Stabergs ö, håller på att tas fram. Beredning
pågår också för en reservatsbildning för Björnöarna och för
en utökning av Våckelberget. Revideringen av föreskrifter och
skötselplan för Lugnet har fortsatt i samarbete med länsstyrelsen.
För att sprida information om natur och friluftslivsvärden har
kommunen gått med i Naturkartan och deltar också
i Vandringslyftet.

Falun präglas av goda livsmiljöer
Falun erbjuder goda livsmiljöer bland annat genom att uppfylla
alla nationella krav på luft, buller, dricksvatten och tillvara
tagande av resurserna avfall och avlopp. Användningen av hälsooch miljöskadliga kemikalier har minskat avsevärt. Falun erbjuder
också en hälsosam miljö genom utmärkt tillgång till natur på
bekvämt avstånd.

Kommentar till resultatmålet
Luftkvalitet, buller, dricksvatten och vatten och avlopp ingår i
all planering enligt plan-, och bygglagen. Det hanteras också
vid exploatering. Luftmätningarna fortsätter i centrala Falun.
Enligt den av kommunfullmäktige antagna VA-planen ska ett
område per år färdigställas. Under året ska området Stora Käll
viken att kunna färdigställas. Uppdraget sker i samverkan mellan
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Falu Energi &
Vatten AB.

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

Kommentar till resultatmålet
Världsarvet liksom övriga kulturmiljövärden hanteras kontinu
erligt inom den fysiska planeringen, både vid detaljplanering
och inom översiktsplanering. Nära samarbetet inom den kom
munala verksamheten är viktigt för att ta tillvara på de kulturmiljöer som finns inom kommunen. Ett nytt kulturmiljöprogram
är under framtagande och en informationskampanj kring kulturmiljöer och byggnadsvård har påbörjats. Dessa syftar till att öka
engagemanget hos faluborna att vilja vårda det gemensamma
kulturarvet. I projektet ingår information till fastighetsägare,
föreläsningar och informationsfilmer.
Kulturmiljöernas funktion som klassrum för barn och unga
skapar i förlängningen en djupare förståelse av kulturarvet och
Falun som världsarvsstad. Det kan också användas av andra
verksamheter, exempelvis daglig verksamhet.
Faluns historia är viktig för samhällsutvecklingen och därför
lyfts Världsarvet in i både planering av ny inredning i Kultur
huset tio14 och i fortsatt arbete med etapp två. De vandrings
leder som redan finns i Världsarvet används flitigt, vilket medför
kontinuerligt behov av restaurering.
Genom det samarbete som inletts med socialförvaltningen
kan kulturarvet användas till daglig verksamhet och utveckling
för personer inom LSS, samtidigt som kulturmiljön bevaras och
görs tillgänglig för Faluborna.

Falun arbetar framsynt för biologisk mångfald och skyddar natur i
en omfattning som ligger i nivå med andra dalakommuner utanför
fjällen.
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Samhällsplanering och
infrastruktur
Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden
utvecklande, omväxlande, tryggt, säkert och sunt för ung såväl som
för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i att organisationen
i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor,
skolor, vård- och omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kom
mun har en god och fungerande kommunikation med sina invånare.
Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst
Världsarvet som ger Falun sin speciella karaktär och identitet. Falu
kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-,
och friluftsområden och Falun har en attraktiv levande stadskärna
med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder
byggs både i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan
med fördjupningar och stort fokus på långsiktig hållbarhet ger
en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljö
konsekvenser vid samhällsplanering och byggande av infrastruktur.

Väsentliga händelser
Lokalförsörjning och boende
Kommunens lokalförsörjning är en omfattande utmaning kopplat
till perspektivets intentioner och visionen om ett större Falun.
Flera av kommunens förvaltningar deltar aktivt, bland annat via
den gemensamma lokalförsörjningsplanen, statistikgruppen och
lokaldialog. Dessa samarbeten ger bättre möjligheter att planera
och optimera lokalförsörjningen kommungemensamt, utifrån
Faluns nuvarande och prognostiserade demografi. Arbete med
generella ramprogram pågår också för att effektivisera processen.
Lokalförsörjningen är en stor utmaning då omfattande
investeringar inom flera olika områden behövs samtidigt under
en längre period. När Falun växer behövs fler samhällsfunktioner
som exempelvis nya förskolor, grundskolor, vård- och omsorgsboenden, idrottshallar och kulturarenor.
Tillsammans med Borlänge kommun har Falu kommun tagit
fram en plan för idrottslokaler och anläggningar. Planen syftar
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till att hitta förutsättningar för gemensamma specialidrotts
anläggningar i de båda kommunerna. En lokal- och anläggningsplan för idrottsanläggningar har också tagits fram och antagits.
Planens inriktning på anläggningar och lokaler ska vara att flytta
resurser från idrottsanläggningar till anläggningar för vardagsmotion och spontanidrott i hela Falun kommun.
Boendesituationen i Falun är ansträngd och påverkar flera
grupper i samhället. Inom flyktingmottagandet har kommunen
skaffat sig goda kunskaper om hur befolkningsutvecklingen
påverkas av mottagandet. Det är därför viktigt att berörda verksamheter arbetar kommungemensamt i bostads- och samhälls
planeringen. I mottagandet av flyktingar ingår att bosätta
flyktingarna enligt bosättningslagen. Då bostadssituationen är
ansträngd har kommunen samarbetat med Kopparstaden AB,
privata hyresvärdar samt Öppna ditt hem. Öppna ditt hem har
även utökats till att numera även vara en bostadsportal som kan
nyttjas av alla Faluns medborgare.
Grupper inom socialtjänsten påverkas också av bostadssituationen, där behovet av bostäder inte kan tillgodoses fullt ut.
Det gäller bland annat inom funktionshinderområdet och inom
socialpsykiatrin. Här krävs god framförhållning i planeringen för
att kunna tillgodose gruppens behov. Även vård- och omsorg
påverkas. Här har sex nya korttidsplatser öppnats på Källegården
i Svärdsjö. Tillbyggnationen av Risholnsgården med 20 platser
pågår och beräknas vara klart mars/april 2019. Planering pågår
för ett nytt vård- och omsorgsboende som beräknas vara klart
2021. Vidare planer på behovet av vård- och omsorgsboenden,
trygghetsboende och serviceboenden presenterades i boende
planen som reviderades under året.
Kopplat till boendesituationen pågår det exploatering och
tomtförsäljning i bostadsområden inom olika delar av kommunen,
bland annat Herrhagsskogen, Lilla Källviken och Galgberget.
Sanering för bostadsbyggande har genomförts inom kvarteret
Teatern, för Kopparstadens räkning.

Ett utvecklande och omväxlande Falun
Perspektivets inriktning mot ett utvecklande och omväxlande
Falun innefattar många områden och verksamheter. Inom
kulturområdet har en biblioteksplan tagits fram och beslutats
av kommunfullmäktige. Arbetet pågår också med att utveckla
besöksdestinationen Falun. Här har arbetet med Lugnetområdet
intensifierats och ses i ett sammanhang med arrangemang och
införande av avgifter för längdskidåkning och cykling. Antalet
cykelturister har ökat markant och de nya lederna kring berg
banan har blivit väldigt populära.
Tillgången till rekreationsområden är också viktigt. Här
har våtmarken Myran färdigställts och rekreationsområden i
anslutning till området planeras att färdigställas under 2019.
Även andra insatser i yttre miljö har gjorts, exempelvis vid yttre
skötsel av fastigheter, handhavande av natur- och teknikexperimentlådor, iordningställande av grillplatser och skötsel av
rastställen och badplatser.
Under året har även flera olika typer av planerings
inriktningar tagits fram och påbörjats. Exempelvis har den
fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området kring
Varpan antagits och detaljplaner för Storgårdsvägen i Bjursås
respektive bostadsdelarna för centrala delarna av Sundborn
har vunnit laga kraft, samt detaljplanen för Västra tallen
(södra delen).
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Även olika typer av kommunikationsinsatser och delaktighets
dialoger med samhället har genomförts eller påbörjats under
året. Dessa delaktighetsdialoger har exempelvis handlat om
medborgardialog avseende utformningen av Vasaparken och
markanvisningsdialog för försäljning av fastigheten Rödbro.

Infrastruktur
Under vintern väckte frågor kring vinterväghållning stor uppmärksamhet hos allmänheten, media, politiker och tjänstemän.
Den snörika vintern fick stora konsekvenser på framkomligheten
i Falu kommun. Fokus för vinterväghållningen låg på trafiksäkerhet och framför allt för de oskyddade trafikanterna. Det besvärliga
läget medförde även behov av omfattande kommunikations
insatser. Funktionsansvaret för gatudriften är nu övertaget från
tidigare entreprenör och sköts nu i kommunal regi.
För att tryggt och säkert kunna ta sig till och från förskolan
eller skolan, fortsätter arbetet med säker skolväg. Syftet är att
planera nya bostadsområden så att barn, vårdnadshavare och
personal tryggt ska kunna transportera sig till fots eller med
cykel. Utöver trygghets- och säkerhetsperspektiven, påverkas
även miljön. Under året har också utbyggnad av cykelvägar
och överfarter pågått. Bland annat vid Norra Järnvägsgatan
och Seminariegatan. Planering/projektering av Myntgatan och
Stigaregatan fortgår.
I stadskärnan så har Lydias terrass i huvudsak färdigställts,
Regnbågstrappan har renoverats och kommer målas av Faluborna
under våren. Kajmuren vid Näringslivets hus och Hanröbron har
också renoverats. Utbytet av kvicksilverarmaturer har fortsatt
och kommer att avslutas 2020. Ombyggnationen av belysningsanläggningen i Lumsheden färdigställdes under året.
Utvecklingen av 3D-visualiseringar har gått vidare med till
exempel filmer över utvecklingsområden och modeller över vägdragningar. De digitala infartsskyltarna är nu i drift vid två av
Faluns stora infarter. Intresset från arrangörer har varit stort.
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Landsbygdsutveckling
Vid framtagandet av Faluns vision om ett större Falun poängterades att visionen ska gälla hela den geografiska kommunen
inte bara stadskärnan. I ljuset av de senaste årens utveckling
att service och samhällsfunktioner koncentreras till städerna har
frågan aktualiserats om kommunens närvaro på landsbygden.
Projektet Levande landsbygd syftar till att samordna kommunkoncernens resurser i serviceteam i kommunens tätorter med
början i Enviken. Under året har projektplanen och projekt
organisationen fastställts. Fler sommarlovsaktiviteter arran
gerades ute på landsbygden jämfört med föregående år.
Bredband till alla är inte bara en möjlighet, utan också en
viktig del av den demokratiska utvecklingen i samhället. Under
året har Falun arbetat målmedvetet tillsammans med bredbandsutbyggnaden i byarna på landsbygden. Arbetet går framåt, men
det blir svårare i takt med att det handlar om mer avlägsna och
kanske befolkningsmässigt mindre byar.

Intern styrning
Under året har den nya dataskyddsförordningen, General Data
Protection Regulation (GDPR) blivit gällande och arbetet med
detta kräver stort samspel inom kommunens verksamheter.
Ett utvecklingsarbete har påbörjats med framtagande av en
kommunövergripande projektkatalog. Syftet med detta arbete
är att få överblick över Falu kommuns pågående övergripande
projekt och därigenom öka och förbättra möjligheterna att
koordinera och prioritera. Kartläggningen ska även bidra till att
styra resurser så att skattemedel får högsta effekt och är till
nytta för Faluborna. Vidare förväntas kartläggningen bidra till
ökad samsyn, ökad kunskap och ökad kvalitet.
Processkartläggningsprojektet pågår och ligger i linje med
etableringsarbetet med ovan beskrivna projektkatalog. Övergång
till ett processinriktat arbetssätt syftar till att vara till nytta för
faluborna och att organisationen ska bli lättare att samarbeta med.
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En ny kommundirektör tillträdde under hösten och ett utvecklingsarbete av ledning och styrning har påbörjats. Vidare har en
organisationsförändring inom kommunstyrelsen förberetts för
att överensstämma med den nya kommunallagen. Kommunen
går från åtta förvaltningar till fem. I enlighet med nya kommunallagen har kommunen nu en förvaltning under kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen, med kommundirektören som
högste tjänsteman. Tidigare tre förvaltningar har organiserats
som sektorer under kommunstyrelseförvaltningen.

Resultatmål
I Falu kommun ökar bostadsbyggandet
Falu kommun bygger många nya bostäder varje år och befolk
ningen i kommundelarna ökar. Inställningen och attityden till
kommunen är positiv och attraherar unga såväl som människor
mitt i livet och äldre. Tätorterna förtätas gradvis och erbjuder en
attraktiv mångfald av boendemiljöer som bidrar till ökad inflytt
ning. Falu kommun förenklar planarbetet så långt som möjligt.
Planarbetet ska eftersträva att känsliga miljöer och områden
med höga naturvärden bevaras och skyddas. Hänsyn ska tas till
ekosystemtjänster.

Kommentar till resultatmålet
Antalet nya bostäder under 2018 var 334 (248 flerbostadshus
och 86 småhus). Det är en ökning jämfört med 2017 då antalet
var 279 stycken (209 flerbostadshus och 70 småhus).
Falu kommun jobbar aktivt med att byta till sig mark från
privata markägare inom de områden som den fördjupade översiktsplanen (FÖP) pekar ut som tillväxtområden. FÖP:en styr
kommunens kommande inriktning på anskaffning av ytterligare
råmark. I de områden som Falu kommun äger, och där bebyggelse
är möjlig, pågår detaljplanering. Planering av infrastruktur
utbyggnad, miljösanering, detaljplanering pågår och kommer
fortsätta under kommande år.
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Inom befintlig bebyggelse pågår förtätning i stadsnära miljö.
Markanvisningsdialog om kvarteret Rödbro pågår. Inom kvarteret
Teatern bygger allmännyttan i nuläget och i kvarteret Västra
Falun har Lillskär/HMB börjat grundläggning.
Det område som i nuläget kvarstår att bebygga som är i
kommunens ägo, är Lilla Källviken etapp 4, med ett tomtutbud om 28 tomter 2019 och möjlighet till cirka 130 bostäder
2020. Industriområden som kommer inom kort är Västra Tallen,
där ytterligare en del är klar för utbyggnad. Sista etappen av
Ingarvetär under detaljplaneläggning och projektering.
Samtidigt stöttar kommunen de privata exploatörerna genom
utbyggnad av såväl industriområden (Södra Myran) som bostadsområden (NV Myran, Surbrunnsängen, Lilla Källviken, Simonsberget, Övre Gruvriset, med flera). Projekten är i olika stadier av
utförande av entreprenad såväl som detaljplanering, utredningar
och projektering som förberedelser inför entreprenadupphandling under våren 2019.
Sammantaget bedöms dessa, tillsammans med kommunens
utbud, väl uppfylla målet om 300 nya bostäder per år. Projekt
förteckningen över pågående bostadsbyggnadsprojekt för de
kommande 4 åren har drygt 1 400 bostäder i produktion planerade för färdigställande. Det innebär i genomsnitt fler än 350
bostäder de kommande 4 åren – väl över det nya målet om 300
bostäder per år.

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice
Servicenivån för allmännyttiga tjänster är god i hela kommunen.
Falu kommun har god beredskap när det gäller efterfrågan av
såväl bygga och bo samt att etablera och utveckla företag. Falu
kommun har god framförhållning när det gäller lokalförsörjning.
Det finns en uppdaterad serviceplan med tankställen och
livsmedelsförsäljning. Då Falu kommun växer och behov förändras
är det viktigt med bra framförhållning i lokalförsörjningen för
välfärdens verksamheter.
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Kommentar till resultatmålet
Barn och gamla är de som har svårast att ta sig till biblioteksverksamheterna själva. Bokbussens verksamhet med besök på
förskolor och på landsbygden fungerar delvis som utjämnande
faktor. Genom att införa avgifter för skidåkning och cykling på
Lugnet har resurser kunnat flyttas från Lugnetanläggningarna
till andra anläggningar i Falu kommun. Med landsbygden i
fokus har övriga skid- och motionsspår prioriterats i första
hand och övriga obokningsbara anläggningar i andra hand.
Utomhusarenorna på Lugnetområdet har utvecklats och flera
privata företag har ökat sin verksamhet inom idrottsturism.
Det genomförs dagligen kommersiella träningsläger och clinics
(cykelträning) både sommar- och vintertid.
Stångtjärnstugan har under året utvecklats och moderniserats.
Lokalerna har anpassats till den verksamhet som planeras. Från
och med december finns möjlighet till enklare fika i stugans
eget café. Under den tid då skidspår funnits tillgängliga har
besöksantalet varit mycket stort där möjligheten till enklare
café varit mycket uppskattat.
Falu kommun ingår i Dalanätverket för ungdomssamordning
(DUNS) vars syfte är att lyfta statusen på ungdomsfrågor och
stärka tjänstemän som ansvarar för ungdomsdemokratifrågor i
Dalarnas kommuner. Nätverket ska fungera som stöd och drivkraft för de som arbetar med ungdomsfrågor på lokal nivå och
ska verka för att skapa en gemensam plattform kring utveckling
av den öppna fritidsverksamheten. Inom ramen för Dalarnas
implementeringsprocess (DIMPA) deltar kommunen också i
samverkan med övriga dalakommuner, Landstinget och Region
Dalarna i arbetet för en hållbar, långsiktig och sektorsöver
gripande ungdomspolitik.
I början av året var det många medborgare som vände sig
till kontaktcenter för problem med snöröjningen. Under året har
samarbetsformer tillsammans med berörda verksamheter vidare-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

utvecklats. Allt för att förbättra kunddialogen. En utvärdering av
kontaktcenter har genomförts under våren. Syftet med utvärderingen är att få en gemensam nulägesbeskrivning och underlag för utvecklingsarbetet framåt. Under hösten har åtgärder
genomförts eller påbörjats för att förbättra tillgängligheten och
stödet till verksamheterna.

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

Kommentar till resultatmålet
Arbetet med att bygga ut huvudcykelstråk och andra prioriterade cykelvägar fortsätter. Under året har det byggts 145
meter gång- och cykelväg intill nya Coop. Planeringen pågår
för sträckor längs Stigaregatan från Myntgatan upp till den
nya cykelvägen vid Coop och för sträckan längs Myntgatan
från Gruvgatan och söderut. Byggande av cykelvägar längs
Norra Järnvägsgatan och längs Seminariegatan är genomförda.
Kommunen har gått med i Svenska cykelstäder och ansökan om
cykelled runt Runn är inskickat i samverkan med Borlänge.
Landstingets kollektivtrafikförvaltning/Dalatrafik har under
2018 tagit över ansvaret för kollektivtrafiken och skatteväxlingen
är genomförd. Under hösten har Dalatrafik genomfört förändringar inom landsbygdstrafiken vilket medförde svårigheter för i
första hand skolresorna. Detta hanterades av kommunstyrelsen
under december.
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Samverkan på statlig och regional nivå kring trafikfrågor pågår
kontinuerligt, liksom stöd till de politiska lobbyingorganisationer som kommunen är deltagare i, till exempel Dalabanans
intressenter.
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Genom statliga bidrag kunde kommunen anställa aktivitetsledare
i Falu tätorts större bostadsområden under sommaren. Det
genomfördes i samverkan med Kopparstaden och bidrog till en
lugnare och tryggare boendemiljö. Kommunens åtta fritidsgårdar
erbjuder trygga, drogfria, meningsfulla mötesplatser för ungdomar
i Falu kommun. Besöksantalet har över tid varit ganska låg på
några av fritidsgårdarna.
I Kulturhuset tio14 har en hemslöjdssal utrustats för trä,
textil och metall och utifrån allas olika förutsättningar, där såväl ålder som funktionsvariationer har tagits med i beräkningen.
Ett utbudsprogram är under bearbetning. Kulturhuset tio14 har
alltmer blivit en central mötesplats för det kulturella och pedagogiska utbudet i Faluns centrum.
Det nu färdigställda Å-rummet med gångfartsområde ger
trafikanterna en trygg och säker upplevelse. Vandringsleder och
andra upplevelseplatser som kommunen förvaltar finns nu upplagda i naturkartan så man på ett enkelt sätt lokalisera dessa.
I likhet med många år tillbaka har det även under 2018
bedrivits dagkollo ute på Hellmansö i sjön Runn ett par veckor
under sommaren. Upplevelserna, miljön och båtturerna till och
från ön är ganska unika. Sedan ett antal år tillbaka är kollot
dessutom helt kostnadsfritt för deltagarna.
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Kommuninvånarna har god tillgång till parker, grönområden och
natur. Strukturen i samhället syftar till att skapa trygga säkra
och stimulerande miljöer. Falun har en levande stadskärna som
förstärks genom fler bostäder, ett ökat utbud av varor, tjänster
och kultur och ett centrum där fotgängare, bussar, bilar och cyklar
samsas på ett bra sätt. Falu centrum har stärkts som handelsplats
och besöksmål och är levande större del av dygnet.
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Falun består av levande, trygga tätorter
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En plats för alla
Falun har en spännande blandning av människor och subkulturer
där alla får plats. Oavsett bakgrund, ålder eller intresse finns
något för de flesta genom den bredd och variation som finns på
arbetsmarknaden, men också i form av möjligheter inom kultur,
idrott och fritid. Ett större Falun kräver inte bara tolerans för
olikheter – 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.

Väsentliga händelser
Inkludering
Under året har kommunen genom Elevhälsan arbetat med handledning och utbildning riktat mot pedagoger, specialpedagoger
och rektorer. Utbildningen handlar om hälsofrämjande elev
hälsoarbete med fokus på tillgängliga lärmiljöer, jämställdhetscertifiering för delar av verksamheten, samt uppdaterat
policydokument för trygghet mot kränkande behandling inom
alla skolformer. Skolkuratorer och skolsköterskor är HBTQ-certifierade. Internutbildningen På lika villkor har också pågått under året. Flera nya skolor är intresserade av att certifiera sig och
nya utbildare rekryteras. Ett ökat fokus på varje enhets egen
utvärdering av sina likabehandlingsplaner, förväntas bidra till
att alla förskolors och skolors likabehandlingsplaner är konkreta
och har förankring i den dagliga verksamheten
Projektet Tillsammans för varje barn har ett inkluderande
perspektiv. Detta då målsättningen är att säkerställa att alla barn
får goda förutsättningar oberoende av socioekonomi, kulturell
bakgrund eller var i kommunen de bor. Det är ett skolformsövergripande projekt från Skottland och innebär bland annat ett ut
ökat samarbete mellan skola, socialtjänst och andra myndigheter.
För att möjliggöra dessa samarbeten har ett konsultationsteam
skapats med en samordnare i barn- och utbildningsförvaltningen.
Under våren har arbete pågått med att få till former för uppstart
av ett pilotområde där man skapat ett familjeteam med repre-
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Integration
sentanter från skola, socialtjänst och landsting. Under hösten
har teamet börjat sitt operativa arbete som syftar till att ge ett
tvärprofessionellt stöd till skola och familjer. Pilotenheter finns
på förskola, grundskola och ska också starta på gymnasieskola.
I samarbete med Högskolan i Dalarna, Studentkåren,
Kopparstaden, Tunabyggen och Borlänge kommun har en
boendekoordinator anställts. Syftet är att få inflyttare att
trivas i Falun, men också att underlätta för studenter att
hitta boende.
Falu Internationella Kör arbetar kontinuerligt med inte
gration och inkludering, där kulturen betraktas som ett globalt
språk som öppnar osynliga dörrar mellan människor med olika
bakgrund. En annan kulturarena är planeringsarbetet inför en ny
simhall. Utgångspunkten i detta arbete är att “Alla falubor skall
känna sig välkomna”. Här har möten ägt rum med fokusgrupper
som inte besöker simhallen. Projektet ”Trygghet och glädje i
och vid vatten” har avslutats under året och den fortsatta verksamhetsutvecklingen kring vatten, bad och simning utgår ifrån
det välkomnande perspektivet.
Andra typer av inkluderande insatser är exempelvis årets upp
laga av Falun Walk of Art (FWoA) som gick ut på att färgsätta
muren på Östra hamngatan. En grupp ungdomar från estetiska
programmet och Ungdomsslussen stod för den konstnärliga utformningen. Ett av syftena var att ta till vara på ungdomarnas kreativitet i stadens utsmyckning. FWoA drivs tillsammans med Centrala
stadsrum och Kulturföreningen Magasinet. En annan insats var
skollovsaktiviteter genom Bästa lovet. Syftet var att nå så många
som möjligt av Faluns barn och unga. Här arbetades det med målgruppsanpassning och information på flera språk, för att nå barn
och unga som inte brukar delta i denna typ av aktiviteter.

Projektet Breddad rekrytering är ett exempel där målgrupper
matchas mot arbetsplatser. Inom projektet har två utbildningar
startats som kallas Servicesspår. Servicespårens syfte är att ge
utbildning och omfattar kartläggning, orienteringskurser och
praktik. Ett annat projekt är Kreasana som riktas mot utrikesfödda
kvinnor. Här får utrikesfödda kvinnor träna friskvård genom kroppoch röstträning, med syfte att vara en hälsofrämjande insats.
Kommunen ser tydliga behov av ytterligare bredd i utbudet
av insatser för arbetsgivare och arbetstagare. Kommunen söker
därför aktivt projektmedel från Länsstyrelsen och Allmänna arvsfonden för olika typer av integrationsprojekt. Insatser kan handla
om exempelvis utbildning i form av värdegrundsarbete, arbete
med egenhälsa och arbete med attitydförändringar. Språkresan är
ett arbetssätt och insats som initierats inom Falun. Det handlar
om en kombination av arbete och språkträning.
Under året har sju simkurser genomförts i samarbete med
kultur-och fritidsförvaltningen, AIK och Falu simsällskap. I
samarbete med Högskolan Dalarnas tränarprogram genomfördes
även en cykelkurs i sommar och en under hösten.
Projekt ”Breddad rekrytering” syftar till att underlätta för
nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, men ska även
bidra till att trygga kompetensförsörjningen inom kommunen.
Projektet fokuserar på arbetsgivarens attityd till ny målgrupp
och ny kompetens, men även på att ta fram nya tjänster som
kan avlasta befintlig personal. Vidare ingår kompetenshöjning
av arbetskraftsreserven1 som en del i projektet. Projektet, som
finansieras delvis med ESF medel, har under året arbetat med att
förankra, förbereda och planera själva projektet och de deltagande enheterna, inom omvårdnadsförvaltningen och service
förvaltningen påbörjade arbetet under hösten.
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En del av resten av världen
Många av Faluns företag och evenemang har en nationell och
internationell målgrupp. Falun har flera etablerade samarbeten
på regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet med
Borlänge är viktigt för att kommunerna tillsammans ska fungera
som en sömlös region för arbete, boende, fritid och kultur. En
gemensam kommuntäckande översiktsplan är ett exempel på sam
arbetet, men samverkan sker även inom många andra områden.
Ett större Falun kräver en fortsätt utveckling av samverkan
med Borlänge i syfte att skapa en gemensam identitet som
”FalunBorlänge”. Tillsammans kan vi driva utvecklingen i och
utanför regionen.

Väsentliga händelser
Internationella projekt och samarbeten
Flera av kommunens verksamheter har under året deltagit i
projektet Participation and Voice implementation i samverkan
med Tsumeb, Namibia. Projektet är helt finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och avslutas
2018. Under 2018 genomfördes ett ungdomsutbyte samt
projektgruppsaktivitet på plats i Tsumeb. Syftet är att få ung
domar delaktiga i samhället genom jobb, uppmuntra entre
prenörskap och en aktiv fritid. Parterna ska lära av varandras
arenor för dialog, delaktighet och inflytande.
Ett samarbete har också etablerats med vänorten Hamina
i Finland. Syftet med samarbetet är att lära av den finska
skolan och hur de arbetar med att stärka skolresultaten.
Samarbetet ger också lärdomar om goda exempel, möjlighet till
benchmarking och ger inspiration som skolan kan omsätta
i egna projekt.

Nationella och regionala projekt och samarbeten
Ytterligare samarbete inom skolans verksamhet har etablerats
med Region Gotland som har en liknande struktur som Falun
kommun. Syftet är att lära av varandra, få inspiration och
dela med sig av goda exempel. Det förväntas också resultera i
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egna projekt och strävar efter att öka kontaktnätet med andra
kommuner för benchmarking och delning av goda exempel.
Inom regionen har ett fortsätt samarbete med Gysam
(samarbete mellan gymnasiekommuner i Dalarna), pedagogiskt
utbildningscentrum (PUD) och Borlänge kommun skett under
året. Samarbete med andra kommuner och regionen har påbörjats. Det förväntas fördjupa de nationella nätverk som syftar till
att möjliggöra analys av barn och ungas mående ur skolhälso
vårdens elevhälsoenkäter. Dessa samarbeten ger nya kunskaper
och ökar chanserna till att optimera arbetsprocesser.
Falu kommun deltog i Almedalsveckan i den regionala
satsningen AlmeDalarna. Kommunen stod värd för och lyftes
som det goda nationella exemplet på seminariet Tillsammans
för varje barn. Vidare arrangerades ett antal fokusmöten inom
området. Falun deltog för tredje och sista året i denna regionala satsning med AlmeDalarna. Andra teman som AlmeDalarna
belyste under veckan var att stärka Dalarnas bild gällande
boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter. För att göra
deltagandet tillgängligt för faluborna webbsändes Alme
Dalarnas seminarier live på Falu Stadsbibliotek och Kulturhuset
Tio14. Tittarna hade även möjlighet att skicka in frågor direkt
till panelerna på plats.
Samarbetet inom Falun Borlängeregionen har fortsatt under
året, där det gemensamma arbetet för att öka bostadsbyggandet
har stort fokus, liksom näringslivsutveckling och kompetens
försörjning. Flertalet projekt och arbetssätt som bedrivs
uppmärksammas och anammas av andra kommuner även utanför
regionen. Arbetet med Stjärnlunchen genomfördes under Faluns
företagarvecka. Samtliga näringslivskontor i Dalarna bjöds in till
att delta och bjuda in sitt näringsliv i syfte att möjliggöra fler
möten mellan regionens företagare, tillika visa upp ett samlat
stöd till regionens företag. Falu kommun var initiativtagare till
träffen för andra året i rad.
Den framtida kompetensförsörjningen och marknadsföring är
av stor vikt för Falu kommun. Här deltar kommunen i flera olika
nätverk inom Dalarna som på olika sätt arbetar med dessa frågor.
Exempelvis genom Falun Borlängeregionen, Breda HR-nätverket
i Dalarna, Personalchefer i Dalarna och Rekryteringslots.
Kommunen deltar även i olika nationella nätverk, bland
annat kring behörighetskrav för socialsekreterare, metodstöd
kring människohandel och prostitution, samt utvecklings
arbete kring tidiga och samordnade insatser. Därigenom bidrar
kommunen till att sprida en positiv bild av Falun i nationella
sammanhang och verkar för utveckling av socialtjänsten i ett
nationellt perspektiv.
I linje med regionbildningen har diskussioner gällande ny
kommunal organisering och samordning resulterat i ett nytt
kommunförbund, Dalarnas kommunförbund, DKF. Kommunen
har under året deltagit aktivt i detta arbete.

Tillsammans för varje barn
Tillsammans för varje barn syftar till att se myndighetskontakter
utifrån barnets och familjens perspektiv. Projektet fortskrider
och flera av kommunens verksamheter deltar. Studiebesök har
genomförts i samarbete med Glasgow och Inverness. Studie
besöken har resulterad i fördjupad kunskap om hur det i prak
tiken fungerar i arbetet mellan myndigheter och organisationer.
Kommunen har också haft möjligheten att dela erfarenheter med
andra kommuner.
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Arbetet med Tillsammans för varje barn har gjort Falun till en
av tre skolkommuner som Tillitsdelegationen har som referens i
uppdraget att se över styrningen av offentligt finansierad verksamhet. Tillitsdelegationen undersöker hur verksamheter bäst
kan vara till nytta för medborgarna och samtidigt vara kostnads-
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effektiv. Genom seminarier hos SKL och andra kommuner delas
erfarenheter inom exempelvis Lärande för hållbar utveckling och
Tillsammans för varje barn. Tillsammans för varje barn har också
uppmärksammats under Almedalsveckan.
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Driftredovisning
Budget
Tilldelade medel i form av driftanslag beräknades utifrån upp
rättade tjänstekataloger med á-priser och volymer som grund.
Den generella uppräkningen hölls låg, 1,5 procent. Riktade
förstärkningar mot ett antal nämnder med anledning av volymökningar och politiska ledningens prioriteringar gav en samlad
ramökning med totalt 4,1 procent.

Det budgeterade resultatet för 2018 som kommunfullmäktige
beslutade i november 2017 fastställdes till 66 miljoner kronor.
Detta motsvarar två procent av skatter och statsbidrag, vilket
är kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Skattesatsen
sänktes med 47 öre i och med skatteväxlingen med Landstinget
avseende kollektivtrafiken.

Utfall per nämnd
Styrelse/nämnd
mnkr

Utfall helår
2018

Budget helår
2018

Avvikelse
budget utfall

Utfall helår
2017

Samtliga ansvarsnivåer

41,2

66,4

-25,2

135,0

1 Omvårdnadsnämnden

-24,3

0,0

-24,3

3,6

2 Myndighetsnämnden

0,2

0,0

0,2

0,2

-2,6

0,0

-2,6

0,8

4 Miljö & samhällsbyggnadsnämnden

3 Kultur- och fritidsnämnden

3,2

0,0

3,2

12,3

6 Barn- och utbildningsnämnden

0,3

0,0

0,3

6,5

7 Socialnämnden

-58,0

0,0

-58,0

-29,5

G1 Revision

-0,1

0,0

-0,1

-0,0

K Kommunstyrelsen

30,5

0,0

30,5

24,9

L Gem. nämnd Upphandlingssamverkan

-0,0

0,0

-0,0

0,4

M Gem. nämnd Alkoholhandläggning

0,2

0,0

0,2

0,0

N Val- och demokratinämnden

0,9

0,0

0,9

0,2

P Överförmyndaren

0,0

0,0

0,0

0,0

S Gem. lönenämnden

-0,0

0,0

-0,0

0,0

X Kommunövergripande finansiering

90,8

66,4

24,4

115,6

I löpande text anges belopp i miljoner kronor, avrundat till närmaste heltal. Belopp understigande 500 tusen kronor anges i tusentals kronor.

Ekonomiskt utfall för verksamheterna
2018
Det ekonomiska utfallet för kommunen 2018 uppgår till 41
miljoner kronor vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat.
De största negativa avvikelserna jämfört mot budget finns hos
socialnämnden och omvårdnadsnämnden medan den största
positiva avvikelsen finns hos kommunstyrelsen. Nämndernas
utfall jämfört mot budget beskrivs nedan.

Omvårdnadsnämnden
Verksamheten redovisar ett underskott om 24 miljoner kronor
jämfört mot budget.
Hemtjänst egen regi redovisar ett negativt resultat om 10
miljoner kronor på grund av volymökningar. Samtidigt redovisar
hemtjänst extern regi ett negativt resultat om 7 miljoner kronor. Verksamheten budgeterade för en volymökning, men utfallet visade sig överstiga budget. Totala hemtjänsttimmar ökade
med 12 procent jämfört mot år 2017. Hemtjänst egen regi ökade
6 procent medan extern regi ökade 28 procent. Målsättningen
för egen regi är att nå en kundtid om 66 procent och för 2018
uppgick den till 62 procent.
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Sektionen vård och omsorgsboenden redovisar ett negativt
resultat om 5 miljoner kronor. De flesta patienterna är multisjuka och har därmed ett högt omvårdnadsbehov. Högre behov
uppstår till exempel vid vård i livets slut. Vid högre behov
förstärker verksamheterna bemanningen.
Under året har det varit obalans mellan tillgång och efterfrågan på vård- och omsorgsboende och korttidsplatser. Det har
bidragit till höga kostnader från Landstinget för patienter som
blivit kvar på Falu lasarett i väntan på en plats. Det betalningsansvar som uppstått beror dels på bristen på platser och dels på
att det medicinskt och omvårdnadsmässigt har funnits individer
med omfattande behov som verksamheten har haft svårt att
tillgodose. Tillämpningen av den nya lagstiftningen omkring
samverkan vid utskrivning från slutenvården, har inte fungerat
optimalt. Förbättringsarbete pågår såväl lokalt som regionalt för
att få ett fungerande flöde. Kostnaderna för betalningsansvaret
blev 4 miljoner kronor dyrare än budgeterat.
En av verksamhetens åtgärder för att minska underskottet
är att en handlingsplan med olika aktiviteter tagits fram. Det
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är aktiviteter som kan genomföras på kort sikt, men de flesta
förändringar syns först på lång sikt. Kostnad per timme, för
hemtjänst egen regi, har minskat jämför med 2017 tack vare
omorganisering av hemtjänstgrupper.

ske för att identifiera möjliga kostnadsminskningar. En tillfällig
ramförstärkning har erhållits år 2019 för att finansiera kommunens åtagande kring svenska skidspelen.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 3 miljoner kronor
jämfört mot budget. Av överskottet avser 400 tusen kronor
tomtförsäljningar och 3 miljoner kronor driften.
För verksamheten gator, vägar och parkering inleddes året
med en exceptionell vinter med mycket snö- och halkbekämpning
vilket gjorde att budgeten för vinterunderhåll överskreds med
5 miljoner kronor. Besparingsåtgärder gällande driftentreprenader
och konstbyggnader har genomförts samtidigt som beläggningsarbeten i Grycksbo blivit framskjutna på grund av ej avslutade
grävningsarbeten. Besparingsåtgärder och framskjutna beläggningsarbeten tillsammans med övergången till att komponentredovisa beläggningsarbeten påverkade budgeten i en positiv
riktning med cirka 8 miljoner kronor.
Parkverksamhetens driftkostnader översteg budget med
2 miljoner kronor genom nytt avtal med entreprenör tillsammans
med högre räntekostnader gällande marksidan.
Kommersiell verksamhet, där skogsskötsel och markarrenden
ingår, översteg budget med 2 miljoner kronor i och med att
lägre intäkter erhölls jämfört mot budgeterat.
Verksamheterna fysisk teknisk planering, hälsa och hållbar
utveckling samt infrastruktur, skydd miljö består av stabs
funktioner och redovisade en positiv avvikelse jämfört mot
budget om 3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på
högre intäkter från exploateringsverksamheten och vakanser.
Antalet sålda småhustomter var under året 18 stycken i Herrhagsskogen, 2 stycken på Galgberget och 1 stycken industritomt
på Ingarvet. Budgeterat antal uppgick till 34 stycken och avvikelsen beror på förseningar i projekten.

Verksamheten redovisar ett underskott om 3 miljoner kronor
jämfört mot budget.
Som en del av underskottet redovisar verksamheten idrottsoch fritidsanläggningar ett negativt resultat om 3 miljoner kronor. Underskottet beror på obudgeterade kostnader för svenska
skidspelen, hyreskostnader för ej avvecklade skolaulor samt
fortsatt finansiering av Halltec arena. Vidare ingår uppstartskostnader för verksamhet vid Stångtjärnsstugan samt beslutet
att hålla Vikabadet öppet under sommaren. Verksamheten har
tillsammans med Lugnet i Falun AB ett långsiktigt uppdrag om
att åstadkomma en kostnadssänkning om 5 miljoner kronor.
Kulturskoleverksamheten redovisar ett negativt resultat
om 2 miljoner kronor. Minskad elevtillströmning till barn- och
utbildningsnämndens estetiska program har påverkat verksamhetens intäkter negativt då efterfrågan av pedagogtjänster från
kulturskolan minskat. Motsvarande minskning på kostnadssidan
har inte skett vilket förklarar delar av underskottet.
Allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet samt gemensam
administration redovisar ett överskott om 2 miljoner kronor. Effektivare vikarieplanering, minskad tjänstgöringsgrad och vakanta tjänster har bidragit till överskottet. Planerade åtgärder kring
Skol IF har inte kunnat genomföras varför budgeterade bidrag
inte kunnat betalats ut. Vidare har ordinarie verksamhetsmedel
inte hunnit förbrukas fullt ut tack vare beviljade bidrag.
Verksamheten kommer att presentera ett förslag till nämnden
under våren 2019 avseende åtgärder för att ha en ekonomi i
balans. En översyn av avtalet med Lugnet i Falun AB kommer att

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

35

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamheten totalt sett redovisar ett positivt resultat om 300
tusen kronor jämfört mot budget. Volymökningar har skett framförallt i grundskolan och gymnasiet. Nämnden fick under året
medel från reserven för oförutsedda händelser om 5 miljoner
kronor för att täcka dessa volymökningar.
Förskoleverksamheten redovisar totalt sett ett överskott om
200 tusen kronor. Den kommunala förskolan har haft 13 barn
färre än budgeterat samtidigt som fristående skolor inklusive
pedagogisk omsorg haft 13 barn fler än budgeterat. Detta påverkar barnpengen och bland annat resulterat i lägre personalkostnader. Förskolan redovisar ett underskott på grund av nya
lokaler och detsamma gäller för städ och kost.
Grundskoleverksamheten redovisar totalt sett ett positivt
resultat om 300 tusen kronor. Grundskola och förskoleklass har
haft 133 fler elever än budgeterat och för barn i fritidshem
uppgår siffran till 59 stycken. Den kommunala grundskolan
redovisar ett underskott om 2 miljoner kronor. Alla verksamheter har volymökningar jämfört mot budgeterat och skolorna
har fått 8 miljoner kronor mer i elevpeng. Det största enskilda
underskottet avser särskolan och beror på volymökning och
Försäkringskassans ändrade regler kring personliga assistenter.
Högre kostnader för städ bidrog också med ett större underskott.
Verksamhetens andel riktade statsbidrag fortsätter att öka
jämfört mot tidigare år. I friskolorna fanns 2 färre elever och
11 fler fritidshemsbarn. Elevpengssystemet totalt inklusive
kommunala volymökningar ger ett underskott om 7 miljoner
kronor samtidigt som ersättning för volymmedel, migrationsmedel, ökade intäkter för fritidshemsavgifter, ersättningar från
andra kommuner samt statsbidrag ger ett totalt överskott om 9
miljoner kronor.
Gymnasieskolverksamheten redovisar totalt sett ett underskott om 4 miljoner kronor. Verksamheten har haft 56 stycken
fler elever jämfört mot budget. Samtidigt har friskolor för
gymnasieelever haft 86 fler elever. Faluns kommunala gymnasie
skolor redovisar ett underskott om 3 miljoner kronor och har
under året haft 30 färre elever. Gymnasieskolan har inte kunnat
anpassa kostnaderna i motsvarande omfattning då elevminskningen varit spridd över flera olika program. Ökat behov av
elevassistenter, utökning av elevbostäder, nedläggning av
Klarbo asylboende samt extra lokaler för lokal- och nationell
idrottsutbildning har också bidragit till underskottet.
Förvaltningsgemensamt inklusive elevhälsa och administration redovisar ett överskott om 4 miljoner kronor. Detta beror
framförallt på vakanta tjänster, sjukskrivningar och på proaktiva
anpassningar inför 2019.

Socialnämnden
Nämnden redovisar ett negativt resultat om 58 miljoner kronor
jämfört mot budget.
Budgetunderskottet inom barn- och familjeområdet var
främst inom området placeringar. Placeringar på institution
redovisar en negativ avvikelse om 6 miljoner kronor. Under 2018
ökade antalet familjehemsplaceringar som en effekt av färre
placeringar på HVB-hem, men även till följd av ökat behov av
placeringar. Familjehemsplaceringar redovisar ett underskott om
11 miljoner kronor.
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Ekonomiskt bistånd överskred budget med 14 miljoner kronor
på grund av att planen att minska antal biståndsunderhåll med
200 stycken med hjälp av projektet Framgången inte genomfördes till fullo. Samtidigt minskade det utbetalda biståndet
med 2 miljoner kronor och personalkostnader med cirka 3
miljoner kronor. Budgeten för ekonomiskt bistånd minskades
inför 2018 med 13 miljoner kronor. Andelen arbetssökande med
försörjningsstöd minskade tack vare arbetsmarknadsläget och
Vuxenslussen (tidigare kallat projekt Framgången).
För lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
återfanns de största underskotten jämfört mot budget inom
personlig assistans och LSS-boende. Den negativa budget
avvikelsen för personlig assistans uppgick till 18 miljoner
kronor, varav ett enskilt ärende kostade över 4 miljoner kronor.
Fler ärenden, ökat antal timmar samt Försäkringskassans snävare
bedömningar är huvudsakliga orsaker till underskottet. Inom
LSS-boende var det främst ökningar av hot och våld samt
drogmissbruk som gjorde att bemanningen behövde förstärkas
av arbetsmiljöskäl. Underskottet mot budget för LSS-boende
uppgick till 7 miljoner kronor.
Ersättningar för ensamkommande barn förändrades och
nämnden får inte längre full kostnadstäckning för alla insatser
som rör flyktingar. Budgetunderskottet uppgick till 4 miljoner
kronor. Inom socialpsykiatrin var det främst köp av externa
boenden som överskred budgeten med cirka 5 miljoner kronor.
Socialpsykiatrins totala underskott uppgick till 3 miljoner
kronor. Ett nytt boende öppnade under hösten vilket tillfälligt
minskar kön. En stor risk finns för fortsatta budgetöverskridanden
framöver då efterfrågan och beslut för boenden samt övriga
insatser överstiger budget.
Missbruksområdet överskrider budget med 3 miljoner
kronor, vilket är i nivå med föregående år. Avvikelsen återfinns
framförallt inom missbruksområdets öppna insatser. Utfallet för
gemensamma kostnader uppgick till ett överskott om 11 miljoner
kronor. Överskottet avser delvis ej genomförda personalsatsningar såsom handledning och utbildning för chefer, vakanser
och långtidssjukskrivningar, ej fullt nyttjat tillfälligt tillskott om
5 miljoner kronor samt ej nyttjad budget för teknikutveckling
och diverse övriga poster.
En av nämndens åtgärder för att minska underskottet är att
fortsätta samverkan med AIK genom Vuxenslussen. Andelen
arbetssökande personer med försörjningsstöd har minskat dels
tack vare arbetsmarknadsläget, dels tack vare Vuxenslussen.
Underskottet inom socialpsykiatrin kommer till viss del motverkas genom det nya boende som öppnade under året, genom
att externa placeringar avslutas och flyttas in på boendet. Gällande kostnader för placerade barn och unga har ett målmedvetet arbete påbörjats med hjälp av en kvalitetsutvecklare för
att korta ned placeringstider och säkerställa att de insatser som
köps externt håller god kvalitet och levererar enligt avtal.
En översyn har startat avseende hur barn- och familjesektionen
kan arbeta för att rekrytera fler egna familjehem i stället för att
använda konsultentstödda och på så vis minska kostnaderna.
Familjehemmen behöver bland annat erbjudas mer stöd och
handledning så att de upplever det mer attraktivt att arbeta åt
kommunen i stället för åt privata aktörer.
Anställningsstopp på öppenvården Dialogen har införts. Möjligheten att överföra mer stöd- och serviceresurser till skolan
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pågår genom att se över hur man kan organisera föräldrautbildningar i skolans miljö.
LSS underskott avser bland annat kostnader för sjuklöner
från externa assistansföretag. Detta kan nämnden inte påverka
annat är om regering och riksdag beslutar om en lagförändring
som tar bort möjligheten att tvinga kommuner att betala assistansföretagens sjuklönekostnader.
I stället för att endast utöka personalen på särskilda boenden, där hot och våld ökar i utsträckning, satsar nämnden på
utbildning i lågaffektivt bemötande. Sektionen ska ta fram en
modell för resurser i särskilda boenden för att bemanna rätt
efter brukares behov, vårdtyngdsmätning, och att heltidsavtalet
används effektivt.

Gemensam nämnd för ATL
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läke
medel redovisar ett positivt resultat om 200 tusen kronor
jämfört mot budget.

Val- och demokratinämnden
Verksamheten redovisar ett resultat om 1 miljoner kronor jämfört mot budget. Detta tack vare lägre kostnadsutfall avseende
nämndsmöten, det allmänna valet och avvecklandet av nämnden.

Överförmyndaren
Verksamheten redovisar ett överskott om 22 tusen kronor
jämfört mot budget.

Revision
Verksamheten redovisar ett negativt resultat om 200 tusen
kronor jämfört mot budget. Detta beror bland annat på extra
granskningsinsatser vid lönenämnd, socialnämnd och kommunens centrala förvaltning. Vidare har revisorerna hanterat
upphandlingen av sakkunniga biträden och yrkesrevisorer till
kommunen bolag.

Kommunstyrelsen
Ledningsförvaltningen
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 4 miljoner kronor
jämfört mot budget. Överskottet beror framförallt på vakanta
tjänster inom risk- och säkerhetskontoret, ekonomikontoret
och stadskansliet. För övrigt påverkar lägre kostnader avseende
Svärdsjö vattendrag, lägre resurser än beräknat avseende externa
kommunikationsaktiviteter och försäljning av controllertjänster
internt. Samtidigt redovisade personalkontoret ett negativt
resultat om 1 miljoner kronor på grund av ökade personalkostnader
inom lön och övriga kostnader inom HR center.

Kommundirektören
Verksamheten redovisar ett negativt resultat om 100 tusen
kronor jämfört mot budget. Detta beror framförallt på dubbla
lönekostnader under ett halvår. Underskottet minskade genom
intäkter från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).
Inom kommundirektörens verksamhet bedrivs internationellt
samarbete i form av SIDA-projekt

Serviceförvaltningen
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 2 miljoner
kronor jämfört mot budget. Det är framförallt verksamheten
kost, städ och service som bidrar till överskottet med ett
positivt resultat om 3 miljoner kronor, vilket framförallt beror
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på lägre personalkostnader på grund av uteblivna nyrekryteringar
samt högre intäkter än budgeterat. Fastighetsförvaltningen och
IT-avdelningen redovisar båda ett underskott om 1 miljoner
kronor. Trots kraftiga prisökningar på elmarknaden har förvaltningen endast drabbats marginellt. Detta tack vare att kommunens
underleverantör av el, Entelios, lyckats väl i prissäkringen vid
inköp av el.

Arbetsmarknads-, integrations- och
kompetensförvaltningen (AIK)
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 400 tusen
kronor jämfört mot budget. De största avvikelserna återfinns
inom integrationsenheten och vuxenutbildningen. Integrationsenheten redovisar ett resultat om cirka 7 miljoner kronor vilket
till största delen beror på det stora inflödet av personer som
bosatte sig i Falun under 2016. Ersättningen för dessa fördelade
sig över två år vilket inte togs med i årets budget. Vidare har
en personalminskning, i kombination med färre timanställda,
bidragit till avvikelsen.
Vuxenutbildningen redovisar ett underskott om cirka 5 miljoner
kronor. Svenska för invandrare (SFI) inom Komvux har inte
klarat att anpassa sig till auktorisationsmodellen. Åtgärder har
vidtagits under året, men inte räckt till för att nå en ekonomisk
balans. Även de gymnasiala utbildningarna redovisar ett underskott om cirka 4 miljoner kronor då ansökningarna och erbjuden
utbildning överstigit budget. Arbetsmarknadsenheten redovisar
ett överskott om cirka 2 miljoner kronor vilket till stor del beror
på att kostnader för ordinarie bemanning överförts och belastat
projektet Framgången.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet
Verksamheten redovisar totalt ett negativt resultat om 5
miljoner kronor jämfört mot budget. Detta beror till stor del på
högre kostnader för kollektivtrafiken i form av en ej budgeterad
kostnad gällande övergångsersättning för skatteväxlingen med
Landstinget samt att trafiken gällande särskolorna och skol
korten för gymnasiet blev dyrare än beräknat. Övrig verksamhet
redovisar ett underskott om 2 miljoner kronor, främst på grund
av underskottsbidrag till Räddningstjänsten Dala Mitt. Underskottsbidrag för både år 2017 och 2018 har redovisats i kommunen år 2018.

Beslutsorgan
Verksamheten redovisar ett positivt resultat jämfört mot budget
om 29 miljoner kronor, som i huvudsak består av reserv för
oförutsedda händelser och ej i övrigt upparbetade medel. Under
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser reserverades
14 miljoner kronor enligt beslut. Utav dessa reservationer har
endast 6 miljoner kronor nyttjats. Reservationerna om 14 miljoner
kronor består av 3 miljoner kronor till den nya dataskyddsförordningen, 2 miljoner kronor till bytet av kommunens digitala
plattform, 4 miljoner kronor till ökade kostnader avseende
ensamkommande barn, 5 miljoner kronor till volymökningar
hos barn- och utbildningsnämnden samt 100 tusen kronor till
översyn av Socialnämnden.
Anslagen för kommunstyrelsen, VA anläggning och
hållbarhetsprogrammen, har inte nyttjats fullt ut.

Gemensam nämnd upphandlingssamverkan
Verksamheten redovisar ett underskott om 34 tusen kronor
jämfört mot budget.
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Investeringar
Investeringarna uppgår netto till 305 miljoner kronor vilket
innebär att 86 procent av årets investeringsbudget förbrukats,
att jämföra med drygt 57 procent vid delårsbokslutet. En ackumulerad positiv avvikelse jämfört mot budget om nästan 50 miljoner kronor. Den största avvikelsen, drygt 35 miljoner kronor,
finns hos serviceförvaltningen och motsvarar cirka 70 procent av
Styrelse/nämnd, belopp i mnkr

den totala avvikelsen jämfört mot budget. Den största anledningen till att en avvikelse om 50 miljoner kronor uppstått är
försenade och framskjutna projekt. Medel för pågående projekt
skjuts fram till år 2019. Se ytterligare kommentarer avseende
kommunens investeringar nedan

Nettoinvestering
2018

Budget helår
2018

Avvikelse

Nettoinvestering
2017

3,6

7,4

3,8

2,0

231,1

266,3

35,2

230,0

Kommunstyrelsen
Ledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
AIK

0,0

0,4

0,4

0,0

234,7

274,0

39,3

232,0

Omvårdnadsnämnden

2,1

4,5

2,4

3,0

Kultur- och fritidsnämnden

5,9

8,6

2,6

5,9

KOMMUNSTYRELSEN TOTALT

Miljö & samhällsbyggnadsnämnden

58,1

60,7

2,6

81,2

Barn- och utbildningsnämnden

3,8

6,6

2,8

5,3

Socialnämnden

0,2

0,3

0,1

0,0

304,8

354,6

49,8

327,4

INVESTERINGAR TOTALT

Mark- och fastighetsförvärv
Inköp av mark och fastigheter för att tillgodose kommunens
framtida behov av bostäder och förvaltningshus.
En utökad budget gällande exploateringar beslutades med cirka
15 miljoner kronor i kommunfullmäktige främst för att täcka inköp av mark vid högskolan i Falun. Inköp av mark vid högskolan
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hann inte genomföras år 2018, men kommer att genomföras
under 2019. Kommunen arbetar aktivt med att byta till sig mark
från privata markägare inom de områden som den fördjupade
översiktsplanen pekar ut som tillväxtområden. Den fördjupade
översiktsplanen styr kommunens kommande inriktning på anskaffning av ytterligare råmark.

Investeringar

Förskolor och Skolfastigheter
Ny-, och ombyggnationer av förskolor och skolor är ett led i att
möta det ökade behovet av ändamålsenliga lokaler. Ökning av
antal barn samt förändrade myndighetskrav är orsaker till det
ökade behovet.
Vid årsskiftet 2017/18 köptes Slättaskolan med tillhörande
förskolor av Kopparstaden AB som ett led i att minska antalet
inhyrda verksamhetslokaler. Den fjärde etappen, av totalt åtta,
av ventilationsprojektet på Lugnetgymnasiet är färdigställd och
besiktad. Ett antal andra ventilationsprojekt är på gång, bland
annat i Hälsinggårdsskolan. Investeringar för Kristinegymnasiet,
i ett helt nytt ventilationssystem samt tillhörande energieffektiviseringar har fortsatt även år 2018. Byggnation av högstadie
skola, Bjursåsskolan, har skett i och med behovet av en ny och
större skola i området. Invigningen skedde i februari 2018.
Nybyggnation av Södra skolan pågår. Där finns nu en modul
tillfälligt på plats med två klassrum. Stora insatser har lagts ned
och fortsätter för att skapa fler förskoleplatser, bland annat på
Arenan och i inhyrda moduler i Britsarvet, Gruvriset, Enviken
och på Lugnet. Projektering pågår av ny förskola i Enviken och
nybyggnation av förskolan Hasselvägen har startat.

Omvårdnadsboenden
Nybyggnationer av vård och omsorgsboende ska resultera i trygga
och bra miljöer för äldre i framtida vård och omsorgsboenden. Det
blir fler och fler äldre vilket påverkar framtida byggandet av vård
och omsorgsboenden. Även behovet att LSS-boenden ökar och
nybyggnationer av gruppbostäder utförs därav.
Nybyggnationen av gruppboende på Galgberget invigdes under
hösten. Ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Risholnsgården pågår fortsatt med beräknad inflyttning våren 2019.
Ombyggnaden resulterar i att befintligt boende utökas med 20
platser. Renovering, ventilationsåtgärder och installation av
bergvärme har skett vid äldreboendet i Lyssfallet i Enviken. Det
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nya vård- och omsorgsboendet i Britsarvet är upphandlat och
entreprenör är utsedd.

Idrotts- och fritidsanläggningar
I enlighet med Folkhälsoprogrammets intentioner ska investe
ringar i idrotts- och fritidsanläggningar leda till att medborgarnas
behov av motion, rörelse, rekreation, fritidsaktiviteter och mötes
platser tillgodoses.
Utveckling av befintlig skatepark, etapp 3, i Hyttgårdsparken
skjuts upp till 2019. Investering i en ny lastbärare till Kopparvallen samt renovering av snökanonanläggning på Lugnet har
skett under året. Arenan för cykling på Lugnet har utvecklats
genom tillkomsten av en tävlingsbana för Mountainbike XCO.
Stångtjärnstugan har under året utvecklats om moderniserats.
Lokalerna har anpassats till den verksamhet som åsyftas.

Offentliga platser, gator och vägar
Ombyggnad av gator, vägar och offentliga platser för ett mer
attraktivt och utvecklat Falu kommun.
Största investeringen under året var överdäckningen av
Bergskolegränd (Lydias terrass) som i huvudsak var klar i början
av december månad. Regnbågstrappan är färdigrenoverad och
ska målas om av Faluborna under våren. Ombyggnationen av
belysningsanläggningen i Lumsheden färdigställdes under året.
Utbytet av kvicksilverarmaturer har fortsatt och kommer att
avslutas år 2020.
Beläggningsprogrammet översteg investeringsbudgeten med
cirka 4 miljoner kronor då dessa arbeten i sin helhet hanterats
som investeringar enligt rekommendationerna för komponent
avskrivning, i stället för som driftkostnad.
Projektet med digitala infartstavlor har färdigställts. Flera
projekt har skjutits till kommande år, bland annat busshållplatsen vid Melkers, ersättningsbron ingående i Resecentrum
samt brobytet gällande Masugnsbron. Utbytet av Masugnsbron
planeras att ske under våren 2019. Konstbyggnader, där Hanrö
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bron ingår, blev slutfört under 2018. Projekteringar gällande
Nybroparken och Vasaparken har påbörjats under året.
Arbetet med att bygga ut huvudcykelstråk och andra prioriterade cykelvägar fortsätter. Under året har det byggts 145
meter gång- och cykelväg intill stora Coop. Planeringen pågår
för sträckor längs Stigaregatan, från Myntgatan upp till den nya
cykelvägen vid stora Coop samt för sträckan längs Myntgatan,
från Gruvgatan och söderut. Byggande av cykelvägar längs
Norra Järnvägsgatan och längs Seminariegatan är genomförda.
Kommunen har gått med i svenska cykelstäder och ansökan
om cykelled runt Runn är inskickad i samverkan med Borlänge
kommun.

under 2019. Utvecklingen av 3D-visualiseringar har gått vidare
med till exempel filmer över utvecklingsområden och modeller
över vägomdragningar. Utvecklingen av en digitaliserad stads
byggnadsprocess har startats som ett pilotprojekt.
Pågående projekt
I de områden som kommunen äger, och där bebyggelse är
möjlig, pågår detaljplanering. Det är långa processer och
för exempelvis Strandvägen kommer produktion att vara klar
tidigast om 5–7 år. Inom befintlig bebyggelse pågår förtätning
i stadsnära miljö. Markanvisningsdialog om kvarteret Rödbro
pågår. Inom kvarteret Teatern bygger allmännyttan och i kvarteret
Västra Falun har Lillskär AB/HMB börjat grundläggning.
Det område som kvarstår att bebygga under 2019 i kommunens ägo är Lilla Källviken, etapp 4, med ett tomtutbud om
28 tomter år 2019 och 130 bostäder 2020. I bostadsområdet
Herrhagsskogen har det sålts 35 av 47 tomter.

Kommunens exploateringar
Exploateringsverksamhet handlar om att omvandla obebyggd eller
glest bebyggd mark till bebyggelse för bostäder och verksamhet.
En aktiv exploateringsverksamhet är en viktig förutsättning för
kommunens fortsatta tillväxt.

Övriga investeringar

Antalet nya bostäder under 2018 var 334 stycken (248 fler
bostadshus och 86 småhus). Det är en ökning jämfört med 2017
då antalet var 279 stycken (209 flerbostadshus och 70 småhus). Kommunen stöttar privata exploatörer genom utbyggnad
av såväl industriområden (södra Myran) och bostadsområden
(nordvästra Myran, Surbrunnsvägen, Lilla Källviken, Simons
berget, Övre Gruvriset, med flera). Exploateringen inom
Galgberget är klar och alla tomterna är sålda. Etapp 3 i Lilla
Källviken är färdigbyggd. Våtmarken på Myran färdigställdes
under vintern. Rekreationsområdet i anslutning till detta utförs

Digitalisering av kommunens verksamheter har fortgått under
2018. Två stora milstolpar har passerats i och med slutförandet av projektet ”Ny digital plattform”, samt införande av ny
telefonilösning. Vidare har utvecklingen av e-tjänster fortsatt.
Intranätprojektet har försenats och beräknas pågå fram till
sommaren 2019. Ett nytt ärende- och dokumenthanterings
system, ”Platina”, infördes till 2018-12-31. Byte av tjänstebilar
till elhybrider, laddhybrider och elbilar pågår. Ut- och ombyggnad har skett av lokalerna för SOS-centralen i Falun på grund av
utökning av antalet operatörer.

Kommunens 10 största investeringsprojekt 2018
Investeringsprojekten kommenteras i den löpande texten ovan.
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Belopp i mnkr

Utfall
2018

Budget
2018

Avvikelse budget
utfall

Utfall ack t.o.m.
2017

Alla aktiva investeringsprojekt

153,3

115,5

-37,8

78,4

92983 Risholn servicehus tillbyggnad

53,0

49,0

-4,0

8,6

92973 Lugnetgymnasiet ventilation

17,7

-17,7

4,4

92864 Bjuråsskolan om/tillbyggnad

13,8

5,0

-8,8

40,6

93019 SOS ALARM,TRAFIKRUM

13,7

3,0

-10,7

3,3

93023 Ventilation nya Hälsinggårdsskolan

11,4

-11,4

0,1

94256 Överdäckning Bergskolegränd

10,8

6,5

-4,3

3,8

93015 Galgberget ny gruppbostad

10,4

14,5

4,1

2,6

90210 IT/Organisation

8,5

14,0

5,5

1,9

92949 Hasselvägen förskola inkl. kök

7,8

23,5

15,7

0,6

92982 *Lyssfallet servicehus ventilation

6,1

-6,1

12,6

Personal

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Personal
Attraktiv arbetsgivare
Falu kommun är en stor arbetsgivare med en bred verksamhet.
Falu kommun erbjuder intressanta och kvalificerade arbets
uppgifter som bidrar till att samhället fungerar varje dag dygnet
runt. Den interna arbetsmarknaden ger möjligheter till att byta
både arbetsplats och inriktning. Som medarbetare kan man
fördjupa sig inom ett område eller bredda sin kompetens. Man
arbetar tillsammans med många andra yrkeskategorier och är en
viktig kugge i kommunens roll som samhällsaktör.
Falu kommun har en uttalad strategi om att öka attraktivi
teten hos såväl medarbetare som potentiella sökande till kommunens tjänster. Arbetet drivs av drivna chefer, HR-specialister
och medarbetare i organisationen. Under 2018 har den särskilda
satsningen på professionell coachning som infördes 2017 fortsatt. Det är en satsning för chefer och på coachande ledarskap.

Att Falu kommuns medarbetare har en hög känsla av 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 till exempel
om att tidigt reagera på upprepad korttidssjukfrånvaro, kränkningar, härskartekniker och andra etiska dilemman. Områden där
utmaningarna ökar är inom ohälsa och den psykiska ohälsan.

Sjukfrånvaro
Uppföljningen av sjukfrånvaron har varit bristfällig under 2018
till stora delar beroende på svårigheter att få fram korrekta data
ifrån lönesystemet.
Sjukfrånvaro (%)
Total sjukfrånvaro

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

2018-12-31

2017-12-31

7,3

7,1

2,2

2,5

Sjukfrånvaro män

5,2

5,1

Sjukfrånvaro kvinnor

8,1

7,8

Anställda –29 år

6,8

6,1

30–39 år

7,7

8,0

40–49 år

6,3

6,3

50–59 år

7,4

7,1

60 år–

9,3

8,3

Långtidssjukfrånvaro

1

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

2018-12-31
Medeltal
anställda

Varav män

Hela kommunen

4 666

1 131

Kommunstyrelsen

Varav män

Varav kvinnor

3 535

4 523

1 072

3 451

716

250

466

700

253

447

Myndighetsnämnden

30

10

20

29

13

16

Miljö & samhällsbyggnadsnämnden

85

40

45

81

38

43

Kultur & fritidsnämnden
Barn & utbildningsnämnden
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Fördelning
Tillsvidareanställningar
Tidsbegränsade anställningar
Tillsvidareanställda årsarbetare

172

76

96

170

76

94

1 857

447

1 410

1 766

410

1 356

666

150

516

657

142

515

1 142

159

983

1 123

141

982

2018-12-31

2017-12-31

4 189

4 015

498

519

4 025

3 988

Väsentliga händelser
Rekrytering och kompetensförsörjning
Flera av kommunens verksamhetsområden arbetar aktivt med
rekrytering. Falu kommun har under året haft svårt att rekrytera
personal inom flera olika områden, exempelvis olika yrken inom
skolan samt omvårdnadspersonal som arbetsterapeuter och
fysioterapeuter, handläggare och chefer inom socialtjänsten.
Utmaningen att hitta rätt och kompetent personal är också
utmanande vid exempelvis perioder av hög sjukfrånvaro eller vid
semestertider då vikarier behöver rekryteras.
Skolverksamheten arbetar utifrån en kompetensförsörjningsplan. I planen beskrivs flera aktiviteter med syfte att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla personal. Arbetsgivaren
samverkar även med de fackliga organisationerna för att nå
gemensamma strategier och ha samma bild utav vad som ska
prioriteras i det fortsatta arbetet. Även marknadsanpassning
av lönenivåerna kan vara ett sätt att bibehålla personal, då
konkurrensen från privata och statliga arbetsgivare är påtaglig
inom delar av kommunens verksamheter.

Kompetensutveckling och arbetsliv
Olika typer av kompetensutveckling inom kommunens verksamheter har fortgått under året. Exempelvis påbyggnads
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Varav kvinnor

2017-12-31
Medeltal
anställda

Åldersfördelning (%)

2018-12-31

2017-12-31

20–29 år

13

12

30–39 år

22

22

40–49 år

26

26

50–59 år

26

26

60 år–

13

14

utbildningar, körkortsutbildning och andra former av special
utbildning utifrån verksamhetsområdets behov av kompetens
och kunskap.
Fritidsgårdarnas personal har HBTQ-certifierats under året.
Utöver ökad kompetens kring inkludering och bemötande ger
utbildningen också goda förutsättningar för en förbättrad
arbetsmiljö.
I förskolan och grundskolan pågår två större projekt
i syfte att minska sjukfrånvaron. Inom förskolan arbetar
kommunen med hälsofrämjande ledarskap som syftar till
att minska korttidsfrånvaron och på lång sikt få en hållbar
hälso- och friskbetonad kultur. Grundskolan har under ett
års tid en projektanställd HR-specialist som ska undersöka
arbetsmiljön på enhetsnivå och utifrån undersökningens
resultat vara ett nära stöd till arbetsmiljöansvariga chefer
i åtgärdsarbetet.

Personalsystem
Personalsystemet har haft stor påverkan på arbetet på kommunens verksamhet under året. Omställning har tagit stor kraft
och medfört en rad nya sätt att hantera lönerna. Även uppföljning av personalkostnaderna inom kommunens verksamheter har
påverkats kraftigt av inkörningsproblemen.
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Finansiell analys för kommunen
och uppföljning finansiella mål
MODELL FÖR FINANSIELL ANALYS
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Falu kommun används en finansiell analysmodell som
benämns RK-modellen (Resultat, Risk, Kapacitet, Kontroll). Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella
möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om
kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i
kommunallagen.

Nedan lämnas en redogörelse för det ekonomiska utfallet för
Falu Kommun samt Kommunkoncernen under 2018.

Sammanfattning av det
ekonomiska läget
2018
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

FINANSIELL ANALYS

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Resultat

Kapacitet

Risk

Kontroll

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

Budget

2017

673

678

-3 913

-3 819

-121

-145

-108

-3 362

-3 346

-3 249

2 826

2 818

2 838

563

575

548

31

27

26

Finansiella kostnader

-18

-8

-27

Årets resultat

41

66

136

3

3

3

44

69

139

Upplösning reservering pensionskostnader
Årets resultat inklusive upplösning
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DET FINANSIELLA RESULTATET
FINANSIELL ANALYS
Resultat

Kapacitet

Risk

Kontroll

Årets resultat
Årets resultat för kommunen, efter återföring av reserveringar
för vissa pensionskostnader, uppgår till 44 miljoner kronor
(139), vilket är 22 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat
på 66 miljoner kronor.
Ett av målen för god ekonomisk hushållning som kommun
fullmäktige fastställt är att årets resultat ska uppgå till minst
2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
Motiven till att uppnå ett sådant överskott är till exempel kommande års investeringsbehov, ökade kostnader för avtalspensioner, strävan att stärka soliditeten och en reserv för oförutsedda
händelser. Årets resultat motsvarar 1,3 procent av kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är därmed inte
uppnått.
2018

2017

2016

2015

Årets resultat

44

139

118

105

Resultat i förhållande till
skatteintäkter %

1,3

4,1

3,7

3,4

Utveckling av skatteintäkter och
generella bidrag

Beräkning och redovisning
av balanskravsresultat
Lagstiftaren har lagt fast ett golv för hur låga resultat kommuner får ha, hur eventuella överskridanden ska hanteras och
hur resultatet ska beräknas, det vill säga reglerna kring det så
kallade balanskravet.
Balanskravsresultat (mnkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
(exklusive återförd reservering inom eget kapital)
Reducering av samtliga realisationsvinster
Balanskravsresultat

2018

2017

42

136

0

-2

42

134

Falu Kommun har inga gamla underskott som ska återställas
i enlighet med balanskravet. Årets resultat innebär alltså att
det inte har uppkommit några underskott som behöver regleras
under kommande år.

Utveckling av intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter uppgår till 673 miljoner kronor, vilket
är en minskning med 5 miljoner kronor eller 0,7 procent jämfört
med föregående år. Förändringen i verksamhetens intäkter mellan
2016 och 2017 var plus 6 procent vilket motsvarade cirka 41
miljoner kronor.
Totalt sett har statsbidragen och driftsbidragen från skol
verket, socialstyrelsen, migrationsverket, AMS och kommuner
och landsting minskat med 10 miljoner kronor jämfört med
2017. Statsbidraget från skolverket och socialstyrelsen har ökat
till följd av flera satsningar inom skolan som till exempel jämlik
skola och likvärdig skola samt satsningen på fritidshem samt
mindre barngrupper.
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Statsbidraget från migrationsverket har dock fortsatt att minska
jämfört med tidigare år till följd av sänkta ersättningsnivåer
samt minskat antal nyanlända. Intäkterna från exploateringen är
cirka 4 miljoner kronor lägre samt att under 2017 hade kommunen
intäkt från försäljning av anläggningstillgångar med cirka 3
miljoner kronor.
Verksamhetens kostnader uppgår till 3 913 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 94 miljoner kronor eller 2 procent
jämfört med föregående år.
Kommunens personalkostnad har ökat med cirka 124 miljoner
kronor till 2 322 miljoner kronor jämfört med 2017, vilket
innebär en ökning på 6 procent (4). Personalkostnadernas andel
av verksamheternas kostnader utgör 59 procent, vilket är något
högre än föregående år (57). Kommunens totala personalkostnader
hamnar högre än budgeterad kostnad. Detta beror till stor del
på ökade lönekostnader som en följd av ökade volymer både
inom förskolan, grundskolan och äldreomsorgen.
I kommunens personalkostnader ingår pensionskostnader
inklusive löneskatt med 191 miljoner kronor jämfört med 175
miljoner kronor föregående år.
Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår i år till 121
miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor högre än föregående
år vilket främst beror på nyanskaffningar av byggnader samt
övergången till komponentavskrivning.
Verksamhetens nettokostnad, inklusive avskrivningar och
pensioner, uppgår 2018 till 99 procent av skatteintäkter och
bidrag vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2017.

Årets skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår
till 3 389 miljoner kronor, vilket är en ökning med endast 3
miljoner kronor jämfört med 2017 och en minskning jämfört
med budget med 4 miljoner kronor. Skatteintäkterna har minskat
medan generella statsbidrag och utjämning har ökat jämfört
med 2017. De oförändrade skatteintäkterna beror främst på den
skatteväxling avseende kollektivtrafiken som genomfördes med
landstinget inför 2018. Skatteväxlingen innebar att kommunen
sänkte sin skatt med 47 öre samtidigt som landstinget höjde
med motsvarande. Skatteväxlingen motsvarade en minskning av
kommunens skatteintäkter och utjämning med cirka 93 miljoner
kronor.
Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga
förutsättningar för kommuner att genomföra det åtagande som
en kommun har, oavsett inkomstförhållande och strukturella
kostnadsskillnader. Under 2018 fick Falu kommun 416 miljoner
kronor i inkomstutjämningsbidrag, vilket utslaget per invånare
var 7 156 kronor (6 695).
Utjämningssystemet för LSS-kostnader innebar en kostnad på
1 miljon kronor. Från och med 2008 redovisas intäkter för kommunala fastighetsavgifter separat i kommunens redovisning.
Dessa uppgår i årets bokslut till 118 miljoner kronor (109).
Avgiften från kostnadsutjämningssystemet uppgick till 13
miljoner kronor (2017 fick kommunen ett bidrag på 7 miljoner
kronor). Den kraftiga förändringen av kostnadsutjämningen är
kopplad till den förändrade ansvarsfördelningen mellan kommuner och landstinget avseende kollektivtrafiken. Kostnads
utjämningen ska utjämna för strukturella kostnadsskillnader för
förhållandena i Falun jämfört med riket.
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Årets investeringar
Falu kommuns totala investeringsutgifter för 2018 uppgick till
305 miljoner kronor. Av den totala investeringsbudgeten på 355
miljoner kronor har 86 procent använts.
Ett mått att analysera kommunens investeringar är själv
finansieringsgraden. Investeringar som görs i den kommunala
verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa perioder.
Det är därför viktigt att investeringarna finansieras så att
kommande generationer inte belastas med effekter av tidigare
investeringar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del av
kommunens investeringar finansieras enbart med medel som
kommunens själv genererat.
I årets kassaflödesanalys redovisas ett kassaflöde från den
löpande verksamheten på 255 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna i materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 235 miljoner kronor. Investeringarna kunde alltså finansieras
med egna medel till hundra procent.
2018
Självfinansieringsgrad %

108

2017

2016

97

156

2015
174

Risk

2018

2017

61 %

58 %

36,8

75 %

73 %

Kontroll

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som
finansierats med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Ju
högre soliditet kommunen har, desto lägre är skuldsättningen.
Hur soliditeten utvecklas påverkas av det årliga resultatet och
förändringen av tillgångarna. En stark soliditet innebär en
ökad handlingsfrihet och en förmåga att hantera variationer i
resultatutvecklingen.
Falu kommun beräknar soliditeten med samtliga tillgångar
och skulder, inklusive de pensionsåtaganden som inte redovisas i
balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse. Soliditeten har
ökat från cirka minus 35 procent år 2013 till plus 3 procent år
2018. Det innebär att kommunens eget kapital från och med nu
täcker kommunens skulder inklusive de gamla pensionsskulderna.
Trots att soliditeten har ökat de senast åren är den låg i jämförelse med andra kommuner. Genomsnittlig soliditet inklusive
pensionsåtaganden, för alla Sveriges kommuner, uppgick 2017
till 25,6 procent (källa: Kolada).

RISKFÖRHÅLLANDEN

Kassalikviditeten är lägre i jämförelse med övriga kommuner i
Sverige. Genomsnittlig kassalikviditet för alla Sveriges kommuner uppgick 2017 till 123,9 procent (källa: Kolada).
Likviditeten har klarats under dessa år tack vare lägre
investeringar än beräknat samt de positiva resultaten under de
senaste åren.
Lånestocken kommer dock att behöva öka kraftigt, till följd
av höga investeringar under de kommande åren, för att klara
behovet av likviditet.
Finansnettot uppgick till plus 14 miljoner kronor vilket är
10 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket främst beror på
den utdelning om 8 miljoner kronor från Kommuninvest där Falu
kommun är medlem. Kalkylerad genomsnittlig ränta för hela
lånestocken uppgick till 0,1 procent (2,6).
Lånestocken ökade från 25 miljoner kronor till 125 miljoner
kronor under 2018.

Utveckling av lånestock mnkr
mnkr
150

125
100

50

100

50

50
25

2014

2015

2016

2017

2018

Borgensåtaganden och skuldsättning

FINANSIELL ANALYS
Kapacitet

Kassalikviditet

Exklusive semesterskuld

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga
kapacitet är att se på utvecklingen av det finansiella handlingsutrymmet. Detta mäts genom soliditet.

Resultat

Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i relation till
kortfristiga skulder, kassalikviditet. Om måttet är 100 procent
innebär det att omsättningstillgångarna är lika stora som de
kortfristiga skulderna. Ju lägre tal, desto större är risken att
likviditetsbrist uppstår.
I kommunens kortfristiga skulder ingår en semesterskuld som
troligen inte kommer att omsättas under det närmaste året då
den betalas ut först när den anställde tar semester eller avslutar
sin anställning.

Inklusive semesterskuld

FINANSIELL ANALYS
Kapacitet

Likviditet

2014

KAPACITET

Resultat

En förutsättning för att kommunallagens bestämmelser om god
ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att kommunen har
en balanserad likviditet samt att kommunfullmäktiges beslut om
internkontroll efterlevs.

Risk

Kontroll

Falu Kommuns borgensåtaganden uppgår till 3 420 miljoner
kronor. För Kopparstaden AB är borgensbeloppet 1 130 miljoner
kronor. För övriga helägda företag uppgår borgensbeloppet till
2 215 miljoner kronor. Av beloppet utgör 545 miljoner kronor
förmedlade lån, vilket kan likställas med en borgen.
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Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verksamheterna
skulle ha svårt att fullgöra sina betalningar till gäldenärerna.
En bedömning av dessa risker ger vid handen att åtagandet mot
bostadsbolaget torde ha lägst risk då efterfrågan på bostäder
under en längre tidsperiod varit hög och även kan förväntas
präglas av stor efterfrågan de närmaste åren. Även Lugnet i
Falun AB får anses ha låg risk då Falu kommun hyr största delen
av befintligt fastighetsbestånd.
Åtagandena mot el- och energibolagen torde däremot
innebära en något större risk genom det beroende som finns av
en mer föränderlig marknad, där samhälls- och privatekonomi
spelar en större roll för efterfrågan, än vad som är fallet för
bostadsbolaget. Risken i el- och energibolagen måste dock för
närvarande bedömas som mycket begränsad.
Risken i borgensåtagandet mot övriga bolag, moderbolagen i
koncernen, är förknippad med den risk som finns att dotterbolagen
inte kan lämna de koncernbidrag som erfordras för att täcka
moderbolagens kostnader avseende i huvudsak räntor på lån.
Den risk som borgensåtaganden innebär kan medföra att
kommunen i ett första steg måste inrikta sig på att inom
bolagskoncernen lämna bidrag till företag som inte klarar sina
åtaganden samt, i ett nästa steg, att som ägare skjuta till
kapital. Den maximala storleken på dessa kapitaltillskott kan
på kort sikt bedömas utifrån vilka kostnader bolagen har för
ränta på lånen då kommunen genom att täcka räntekostnaden,
till del e ller helt, kan ge bolagen tillräcklig betalningsförmåga
gentemot gäldenärerna. På längre sikt kan denna metod inte
användas utan ett kapitaltillskott måste göras om bolagen inte
klarar att återställa sin betalningsförmåga.

Finansiella mål för god
ekonomisk hushållning

Pensionsförpliktelse

Självfinansieringsgraden i kommunen de senaste fem åren,
2014–2018, uppgår till 100 procent. Målet är därmed uppfyllt
2018.

Falu Kommuns redovisning av pensionsåtaganden redovisas
enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensions
åtaganden som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelser. Kostnaden redovisas på det år som utbetalning
av intjänad pensionsrätt sker. Pensionsintjänande från och med
1998 redovisas som en skuld i balansräkningen och kostnadsförs
det år det intjänas. De pensionsförpliktelser som uppstått från
och med 1998 och framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning och kostfristig skuld i balansräkningen.
Nedan visas kommunens totala pensionsförpliktelse per 31
december 2018.
2018

2017

2016

2015

213

194

194

180

Pensionsförpliktelse som
ansvarsförbindelse

1 303

1 371

1 418

1 480

Summa pensionsförpliktelse

1 516

1 565

1 612

1 660

Pensionsförpliktelse i
balansräkning

KONTROLL
FINANSIELL ANALYS
Resultat
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Kapacitet

Risk

Kontroll

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
också att ingen kommande generation ska behöva betala för
det som en tidigare generation förbrukat.
De finansiella mål som kommunfullmäktige har fastställd 
för att säkerställa att Falu Kommun har en god ekonomisk
hushållning är:

1. Kommunens resultat ska uppgå till
minst 2 procent av skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning.
Resultatet för 2018 uppgår till 44 miljoner kronor vilket motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning. Målet är därmed inte uppfyllt 2018.

2. Soliditeten inklusive ansvars
förbindelse för pensioner ska vara
minst 0 procent år 2019.
Soliditeten har ökat från cirka minus 35 procent år 2007 till
plus 3 procent år 2018. Målet är därmed uppfyllt 2018.

3. Självfinansieringsgraden, under en 5
års period, ska vara minst 95 procent.

Budgetföljsamhet
En viktig förutsättning för att uppnå en god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder och styrelse klarar av att bedriva verksamheten inom tilldelade budgetanslag. Det vill säga
att det finns god budgetföljsamhet i kommunen.

Budgetavvikelse nämnder

Utfall helår
2018

Utfall helår
2017

-25

19

Nämnderna (inklusive finansverksamheten) har tillsammans i år
visat en negativ avvikelse jämfört med budget på 25 miljoner
kronor. Den största positiva avvikelsen finns hos Kommunstyren
som visar ett resultat på 30 miljoner kronor. Största delen av
det positiva resultatet består av ej nyttjad reserv för oförutsedda händelser.
De största negativa avvikelserna finns hos Socialnämnden
som visar ett negativt resultat på 58 miljoner kronor samt
Omvårdnadsnämnden som visar ett negativt resultat på 24
miljoner kronor. En utförligare beskrivning av nämnderna utfall
finns i avsnittet driftredovisning.
I och med de stora budgetavvikelserna för 2018 så når
kommunen inte upp till de uppsatta finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.

Finansiell analys för kommunen och uppföljning finansiella mål

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prognossäkerhet
Ytterligare ett sätt att analysera risker och kontroll i kommunen
är att mäta prognossäkerheten. En god prognossäkerhet innebär
att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till
förändrade förutsättningar under året. Prognossäkerheten mäts i
Falu kommun genom jämförelse av den helårsprognos som gjordes i samband med delårsbokslutet i augusti 2018 och utfallet i
årsredovisningen för 2018.
Jämförelse prognos augusti
mot utfall december

Utfall ack.
Dec 2018

Prognos 8
2018

Avvikelse

41

16

14

Samtliga ansvarsnivåer

Prognosen i augusti pekade på ett resultat för hela kommunen
på cirka 16 miljoner kronor (50 miljoner sämre än budget).
Utfallet i december hamnade på cirka 25 miljoner bättre,
41 miljoner. Omvårdnadsnämnden är den nämnd som har störst
negativ avvikelse mellan prognos i augusti och utfall i december, medan barn- och utbildningsnämnden har den största positiva avvikelsen. Träffsäkerheten i prognoserna har varit varierad
mellan nämnderna under flera år vilket försvårar kommunens
förutsättningar att anpassa sig efter förändringarna under året.

SAMMANFATTNING FINANSIELL ANALYS
FINANSIELL ANALYS
Resultat

Kapacitet

Risk

Kontroll

Resultat 2017
Nettokostnadsökning
Skatteintäktsminskning

Kommunens ekonomi på sikt
En avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en
fortsatt bra ekonomistyrning och en god budgetdisciplin.
Kommunen har fortsatt hög investeringstakt och investeringarna uppgick i år till 305 miljoner kronor. Soliditeten har förbättrats och uppgår till 3 procent inklusive ansvarsförbindelsen
för pensioner. Förbättrad soliditet ökar på längre sikt generellt
kapaciteten att möta finansiella svårigheter.
Den höga investeringsnivån beräknas fortgå under de
närmaste åren. Givet kommunens nuvarande resultatmål om
2 procent medför högre investeringar kommande år en lägre
självfinansieringsgrad, vilket i sin tur kommer öka lånestocken
med 100–150 miljoner kronor per år. Detta påverkar i sin tur
resurserna till löpande drift inom verksamheterna och därför
måste en ständig avvägning göras mellan önskvärd storlek på
resultat och storlek på planerade investeringar.

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA
UTFALL

Den finansiella analysens syfte är att tydliggöra ekonomiska
styrkor och svagheter i kommunen.
Resultatutredning, mnkr

har minskat med 0,7 procent. Detta leder till att kommunen har
en nettokostnadsökning på 113 miljoner kronor jämfört med
2017. Kommunen har dock inga gamla underskott som behöver
återställas, samt att årets resultat är positivt, vilket gör att
balanskravet är uppfyllt.
Kommunen har en fortsatt hög investeringstakt vilket gör att
självfinansieringsgraden sjunker och lånen ökar. Följden av detta
blir högre räntekostnader för kommunen kommande år.
Budgetföljdsamheten och prognossäkerheten varierar
kraftigt mellan nämnderna, vilket behöver förbättras för att
säkerställa att målen för god ekonomisk hushållning uppfylls
kommande år.

2018
139
-113
-12

Ökning generella bidrag och utjämning

15

Finansnetto förändring

15

Resultat 2018

44

Kommunen har under flera år redovisat resultat som överstiger
budget och prognos. Årets resultat visar att den trenden är bruten och resultatmålet är därmed inte uppfyllt. Under 2018 har
kommunens kostnader ökat med cirka 2 procent men intäkterna

I koncernens ekonomiska utfall ingår förutom utfallet för Falu
kommun även utfallet för följande enheter:
• Falu Stadshus AB, med dotterbolagen Falu kommuns för
valtning AB, Lugnet i Falun AB, Falu Energi & Vatten AB
(koncern) samt Kopparstaden AB (koncern)
• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunförbund med 44,2 procent.
Totala resultatet för kommunkoncernen uppgick 2018 till 261
miljoner kronor vilket är en försämring med 154 miljoner
kronor jämfört med föregående år. För mer utförlig information
se bolagens verksamhetsberättelser i avsnittet Företag i den
sammanställda redovisningen.
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Flerårsjämförelse
2018

2017

2016

2015

2014

4 666

4 523

4 616

4 564

4 537

58 923

58 340

57 685

57 062

56 896

22

22

22

22

22

Verksamhetens nettokostnader

3 362

3 249

3 112

2 983

2 976

Pensionskostnader inkl. räntor

188

175

176

168

169

-235

-312

-140

-166

-331

44

139

118

105

15

1 384

1 343

1 209

1 093

991

3 389

3 386

3 223

3 078

2 980

44 099

40 281

40 399

36 493

34 071

2 434

758

2 080

1 240

879

99

96

96

97

100

Pensionskostnadsandel % (andel av skatteintäkt)

6

5

5

6

6

Resultatsandel % (andel av skatteintäkt)

1

4

4

3

0

Soliditet inkl. ansvarsförbindelser %

3

-1

-9

-19

-30

Självfinansieringsgrad investering %

100

97

100

100

37

Allmänt
Antal anställda
Befolkning per 31/12
Skattesats i kr
Budgetomslutning (mnkr)

Nettoinvesteringar
Resultat (mnkr)
Årets resultat
Eget kapital
Finansiering (mnkr)
Skatteintäkter och skatteutjämning
Nyckeltal
Totala tillgångar per invånare, kr
Låneskuld per invånare, kr
Nettokostnadsandel % (andel av skatteintäkt)
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Resultaträkning

Resultaträkning
mnkr
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
3
4,4 5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
6
7
8

ÅRETS RESULTAT
Upplösning reservering pensionskostnader
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE UPPLÖSNING
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9

Koncern
2018
1 806
-4 495
-360

2017
1 901
-4 409
-338

Kommun
2018
673
-3 913
-122

2017
678
-3 819
-108

-3
-3049
049

-2
-2846
846

-3
-3362
362

-3 249
249

22 838
826
548
563
11
16
-103
-98

22 736
838
487
548
37
11
-122
-103

22 838
826
548
563
26
32
-27
-18

22 736
838
487
548
42
26
-38
-27

259
448

448
232

136
41

136
115

3

3

3

3

451
261

235
451

139
44

118
139

Balansräkning

EKONOMISK REDOVISNING FÖR KOMMUNEN OCH KONCERNEN

Balansräkning
mnkr
Not

Koncern
2018

2017

Kommun
2018

2017

10

15

1

2

1

11
12
13

6 847
427
175

6 533
403
182

1 952
123
589

1 786
108
664

7 274

7 119

2 666

2 559

67
417
216

49
339
176

3
272
203

12
237
160

700

564

478

409

8 163

7 683

3 144

2 968

2 409
20
261

1 958
23
451

1 320
20
44

1 183
23
138

2 690

2 432

1 384

1 344

234
274

215
259

213
12

194
12

508

474

225

206

3 804
1 161

3 846
932

738
796

709
710

Summa skulder

4 965

4 778

1 534

1 419

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

8 163

7 683

3 143

2 968

381

368

1 303

1 371

1 303

1 371

76

115

3 420

3 446

1 760

1 854

4 723

4 817

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
- maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

14
15
16, 17

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Balanserat resultat, reservering
Årets resultat inklusive återförd reservering

18

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar

19
20

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Fastighetsinteckning
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

21
22

23
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
mnkr
Not

Koncern
2018

2017

Kommun
2018

2017

259

451

41

135

360
25
-76

338
14
-2
-7

122
19

108
8

13

9

567

794

195

260

-18
-77
69

6
18
-122

9
-35
86

-10
103
-50

Kassaflöde från den löpande verksamheten

541

696

255

303

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Erhållet investeringsbidrag
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-15
-768
162
8

-783
138
64
18

-1
-319
0
10
75

0
-331
4
8
8

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-613

-563

-235

-311

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Ökning av långfristiga skulder
Amortering av skuld
Amortering av lesasingskuld
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättning p.g.a. utbetalningar

119
0
-6

61
23
-253
0
-6

100
-70
-1
0
-6

42
-75
0
0
-6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

113

-175

23

-39

41

-42

43

-47

177

219

160

207

216

177

203

160

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

52

16

Noter

EKONOMISK REDOVISNING FÖR KOMMUNEN OCH KONCERNEN

Noter
Gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 – Redovisnings- och
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning vilket bland annat innebär att:
• intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
• fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta
• tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där
inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga
placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt
värde och anskaffningsvärdet
• redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före
gående år.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande i.
Kommunkoncernens sammansättning har förändrats under året
genom fusionen mellan Falu kommuns förvaltning AB och Falu
Stadshus AB samt fusionen mellan Kopparstaden subrunnshagen
AB och Kopparstaden AB. Kommunkoncernens medlemmar och
ägarandelar framgår av figur under avsnittet ”Företag i den sammanställda redovisningen”.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvs
metoden med proportionerlig konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna
kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär
att den andel av dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den
sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen.
Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående
bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.
Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den
sammanställda redovisningen fördelats på uppskjuten skatt
(20,6 procent) och eget kapital (79,4 procent).
Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av
den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman är följande:
- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under
skatter.
De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper
vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga
skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.

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

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före
kommande och överstiger 10 miljoner kronor.

Intäkter

Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en
ny prognos i februari som pekar på att prognosen för 2018 är
oförändrad.

Redovisning av intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till
kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen
redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som
intjänats intäktsredovisas enligt följande:
Hyresintäkter i den period uthyrningen avser, ränteintäkter
i enlighet med effektiv avkastning samt erhållen utdelning när
rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Kostnader

Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på
anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar
i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid
inga avskrivningar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive
tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast
lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas:
3,5,10,20,33 år.

Avskrivningar mark, byggnader och
tekniska anläggningstillgångar
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning för kommunens förvaltningsfastigheter. Beläggning gator och vägar
har delvis börjat komponentredovisas 2018. Avskrivningarna
beräknas då separat för komponenter där skillnaden i förbrukningen bedömts vara väsentlig. För fritidsanläggningar används
fortfarande linjär avskrivning för hela anläggningarna. Avskrivning görs då för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
restvärde.

Avskrivningsmetod – komponentavskrivning
Komponenter har beräknats separat på större byggnader inom
respektive fastighet. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten
mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
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Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och
ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
• stomme, 50 år
• stomkompletteringar, innerväggar, m.m., 20–40 år
• installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m., 20–40 år
• yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m., 20–30 år
• inre ytskikt, maskinell utrustning m.m., 10–15 år.
Följande komponent har identifierats för avskrivningen på gator
och vägar:
• beläggning/slitlager, 15 år.

Avskrivningsmetod – linjär avskrivning
På fritidsanläggningar, gator och vägar tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Med
undantag för delar av gator och vägar som aktiverats som
komponenter år 2018. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i
bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Individuella bedömningar av nyttjandeperioden kan förkomma, vilken
därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar).
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare
fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den
bedöms vara kortare.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en
nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggnings
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tillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp
och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella
tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Långfristiga skulder
Kommunen har, i avsikt att sprida ränterisken i lånestocken,
löpande förfall av externa lån, vilket innebär att lånen sätts om
regelbundet med relativt korta intervall. Lån som ska sättas om
betraktas som långfristiga. Endast lån som inte kommer att sättas om har i redovisningen hanterats som kortfristiga. Från och
med 2015 redovisas upplåning i form av finansiell leasing bland
långfristiga skulder. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter
och gatukostnadsersättningar som kommunen erhållit från och
med 2010 redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga
skulder. Intäkterna resultatavräknas i takt med att berörda
anläggningar skrivs av.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen
är beräknade enligt RIPS17. Pensionsåtaganden för anställda i
företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.
För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat
är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer
att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals
pension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse. I 2010 års bokslut gjordes reservering
för delar av pensionsåtagandet, vilket intjänades före 1998,
inom kommunens eget kapital. Reserveringen är avsedd att
täcka delar av kostnadsökningen för den så kallade ”bromsen”
under kommande år.

Not 2 – Verksamhetens intäkter
Kommun
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinst
Summa
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2018
35
121
83
312
116
5
0

2017
37
116
83
315
116
9
2

673

678
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Not 3 – Verksamhetens kostnader

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

Kommun
2018
-2 131
-191
-13
-54
-724
-162
-165
-472

2017
-2 023
-175
-13
-56
-729
-165
-167
-492

-3 913

-3 819

Not 4 – Avskrivningar

Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa

Koncern
2018
-1
-285
-74
-

2017
-1
-264
-71
-2

-360

-338

Kommun
2018
-1
-96
-25

2017
-1
-83
-22
-2

-122

-108

Kommun
2018
2 838
-4
-8

2017
2 847
-12
3

2 826

2 838

Kommun
2018
417
-13
9
33
-1
118

2017
391
7
-1
38
3
109

563

548

Not 5 – Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/-avgift
Generella stadsbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Summa
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Not 7 – Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar
Borgensavgifter koncernbolag
Ränteintäkter från koncernbolag
Ränteintäkter på likvida medel
Övriga finansiella intäkter
Summa

Koncern
2018
1
8
7

2017
2
2
7

Kommun
2018
1
11
12
8

2017
2
11
13
0
0

16

11

32

26

Koncern
2018
0
-12
-18
-7
-5
-56

2017
-7
-22
-19
-7
-4
-44

Kommun
2018
-12
-5
-1

2017
-7
-15
-4
0

-98

-103

-18

-27

Kommun
2018

2017

3

3

Not 8 – Finansiella kostnader

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader
Räntekostnader på derivatinstrument
Räntekostnader på finansiell leasing
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9 – Upplösning av reservering för pensionskostnader
2010 gjordes en reservering inom eget kapital för att täcka
ökade pensionskostnader för den så kallade ”Bromsen” som
slog till 2010 och som kommer att innebära ökade pensionskostnader för kommunen under många år framöver.
Upplösning för ökade pensionskostnader

Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar
Koncern
2018
14
1
-1
14

2017
14
-

Kommun
2018
14
1
-1
-

2017
14
0
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28

14

14

14

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-13
1
-1

-12
-1

-13
1
-1

-12
0
-1

Utgående ackumulerade avskrivningar

-13

-13

-13

-13

Utgående redovisat värde

15

1

2

1

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
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Not 11 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncern
2018
10 001
145
-170
526
31

2017
9 506
-211
705

Kommun
2018
3 126
-34
229
0

2017
2 873
-24
278
0

10 533

10 001

3 321

3 126

Ingående avskrivningar
Genom fusion
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-3 830
-152
85
0
-292

-3 673
110
-267

-1 451
27
0
-96

-1 387
20
0
-83

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 189

-3 830

-1 519

-1 451

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-96

-89
-7

-44

-42
-2

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-96

-96

-44

-44

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Årets utgifter
Under året genomförda omfördelningar
Investeringsbidrag
Gatukostnadsersättningar

458
750
-600
-10

445
775
-748
-13
-2

155
319
-270
-10
0

122
332
-298
-2
0

Utgående balans

599

457

194

155

6 847

6 533

1 952

1 786

Koncern
2018
997
18
-23
73

2017
1 018
7
-70
43

Kommun
2018
365
0
-21
41

2017
388
0
-44
20

1 065

998

384

364

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-570
23
-67

-577
69
-63

-256
21
0
-25

-278
44
-22

Utgående ackumulerade avskrivningar

-614

-571

-260

-256

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-24
-

-21
-2

-1
-

-1
0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-24

-23

-1

-1

Utgående restvärde enligt plan

427

403

123

108

Ingående anskaffningsvärden
Genom fusion
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering från pågående arbete
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 12 – Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering från pågående arbete
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Not 13 – Finansiella anläggningstillgångar
Koncern
2018
14
156
0
5
-

2017
14
163
5
-

Kommun
2018
14
552
0
4
18

2017
14
628
0
4
17

Summa

175

182

589

664

Aktier i koncernföretag
Falu P
Falu Stadshus AB
Dala Airport AB
Visit Södra Dalarna AB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB

0,1
3,5
0,1
10,0

0,1
3,5
0,1
10,0

0,1
0,5
3,5
0,0
0,1
10,0

0,1
0,5
3,5
0,1
0,1
10,0

Summa

13,7

13,8

14,2

14,3

Övriga aktier och andelar
Övriga aktier
Andelskapital i Dala Vindkraft EF
Andelskapital i Kommuninvest EF
Övriga andelar

0,6
3,1
1,6
0,0

1,6
2,2
1,6

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

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

Summa

5,3

5,4

4,4

4,4

8,1

10,0

5,8
68,3
69,9
4,3
-0,6

5,7
65,8
74,9
7,3
-0,6

8,1
545,0
-0,6

10,0
618,0
-0,6

155,8

163,1

552,5

627,4

Bostadsrätter
Bostadsrätter

0,2

0,2

0,2

0,2

Summa

0,2

0,2

0,2

0,2

Resultatandelar
FH Lugnet KB resultatandel

-

-

18,1

17,5

Summa

-

-

18,1

17,5

SUMMA

175

182

589

664

Aktier i koncernföretag
Långfristig fordran och utlåning koncern
Bostadsrätter
Övriga aktier och andelar
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB resultatandel

Långfristiga fordringar:
Utlämnade lån, övriga
Utlämnade lån, koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Fordran Grundledningen HB
Reversfordran Lennheden Vatten AB
Investeringsmoms att jämka
Värdereglering långfristiga fordringar
Summa
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Not 14 – Förråd m.m.

Förråd
Exploateringsmark
Redovisat värde vid årets slut

Kommun
2018
0
3

2017
0
12

3

12

2017
48
62
35
21
64
6
1

Not 15 – Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mervärdeskattefordringar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Kommunal fastighetsavgift
Tomtlikvider
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA

Koncern
2018
183
116
33
75
0
10

2017
154
78
35
64
6
1

Kommun
2018
67
93
32
3
75
0
2

417

339

272

237

Koncern
2018
0
13
202

2017
0
16
160

Kommun
2018
0
1
202

2017
0
0
160

216

176

203

160

Kommun
2018

2017

64
42
20
78
0
0
0
0
2
-3
0

118
45
1
12
3
1
-4
0
-6
-4
-7

202

160

Not 16 – Kassa och bank

Kassa
Bank
Koncernkonto
SUMMA

Not 17 – Specifikation koncernkonto

Koncernkonto i Swedbank
Falu Kommun
Falu Energi & Vatten AB
Falu Elnät AB
Kopparstaden AB
Kopparstaden Förvaltning AB
Falu Stadshus AB
Falu Kommuns Förvaltning AB
Frauenzimmer AB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Lugnet i Falun AB
Totalt tillgodohavande
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Not 18 – Eget kapital
Koncern
2018

2017

Kommun
2018

2017

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Reservering för pensionskostnader "Bromsen"
Ianspråktagande reserv pensioner "Bromsen"
Återföring reservering pensionskostnader
Genom fusion
Årets resultat

2 409
23
-3
3
0
258

1 958
26
-3
3
448

1 320
23
-3
3
41

1 183
26
-3
3
135

Utgående eget kapital

2 690

2 432

1 384

1 344

261

451

44

139

Kommun
2018

2017

Årets resultat inklusive återförd reservering

Not 19 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd/kompletterande pension
Särskild avtalspension
Visstidspensioner
Pension till efterlevande
PA-KL Pensioner
Ålderspension enligt överenskommelse
Löneskatt

1
144
1
2
3
20
0
42

1
133
1
12
2
8

Summa avsatt till pensioner

213

194

6
20

8
20

194

192

18
3
4
-5
-6
5

4
4
-6
0

213

194

98

93

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Övrigt
Avvikelse IB till föjld av byte av leverantör
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Utredningsgrad (%)
Utredningssgrad: den del av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning.
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Not 20 – Andra avsättningar
Koncern
2018
259
18
-2

2017
247
14
-2

Kommun
2018
12
0
-

2017
12
0
-

Utgående avsättningar

274

259

12

12

Specifikation av utgående avsättningar
Avsättning för parkeringsanläggning
Avsättning för skatter
Sluttäckning deponi

247
16

229
18

12
-

12
-

Summa andra avsättningar

274

259

12

12

Redovisat värde vid periodens början
Periodens avsättningar
Ianspråktaget under perioden
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Not 21 – Långfristiga skulder
Koncern
2018

2017

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förmedlade lån till de kommunala boalgen
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder

2 986
545
4
143

Summa
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
återstående antal år (vägt snitt) 27 år
Gatukostnadsersättningar
återstående antal år (vägt snitt) 28 år
Anslutningsavgifter
återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder

Kommun
2018

2017

2 496
618
4
612

125
545

25
618

18

19

3 677

3 730

688

662

26

22

26

22

24

25

24

25

76

69

-

-

126

116

50

47

3 804

3 846

738

709

0,1
3,0r

2,6
0,5

25
50
50

25
0
0

0
0

0
0

120
-6

170
-15

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta (procent)
Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lån som förfaller inom (mnkr)
1 år
2–3 år
3–5 år
Marknadsvärden ränteswappar
Säkrad låneskuld, egna lån
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR

1 570
+61

1 580
-95

Förändringar under året
Säkrad låneskuld, förmedlade lån
Marknadsvärde ränteswappar 3MSTIBOR, förmedlade lån
Årets räntekostnad för förmedlade lån har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning om 3,9 mnkr.

Not 22 – Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Förutbetalda skatteintäkter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna personalkostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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Koncern
2018
239
324
7
36
24
84
278
169

2017
78
349
5
34
20
44
279
122

Kommun
2018
141
196
6
35
24
13
272
110

2017
62
203
2
33
20
13
274
101

1 161

932

796

710
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Not 23 – Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses
förmögenhet.
Koncern
2018

2017

Kommun
2018

2017

Ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser
Ingående pensionsförpliktelse
Justeringspost
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränta och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatten
Övrigt

1 371
-21
-60
18
22
-9
-17

1 418
-61
-9
23

1 371
-21
-60
18
22
-9
-17

1 418
-61
-9
23

Utgående ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser

1 303

1 371

1 303

1 371

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

2
0
73
1

36
1
77
1

1 130
2 214
2
0
73
-

1 155
2 177
36
1
77
-

Summa

76

115

3 420

3 446

0

-

3 020

2 867

0

-

3 020

2 867

Varav lån hos Kommuninvest
Summa

Falu kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Falu kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att
2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 miljoner kronor och totala tillgångar till 406 323
miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 423 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 3 440 miljoner kronor.
Borgen för leasingavtal mellan Falu Energi & Vatten AB och Handelsbanken Finans AB (publ.) avseende kraftvärmeverk (KVV 2) på
Ingarvet i Falun löper till och med 2021-12-31.
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Bolagens verksamhetsberättelser

Företag i den sammanställda
redovisningen
Här lämnas en kortfattad information om de bolag som ingår
i kommunens koncernredovisning.
I den sammanställda redovisningen 2018 ingår följande
enheter:
• Falu kommun
• Falu Stadshus AB, med dotterbolag
• Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
• Räddningstjänsten Dala Mitt, kommunalförbund med
44,2 procent.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt ingår i koncernen
motsvarande Falu kommuns andel av det totala invånarantalet i de
kommuner som ingår i förbundet (Borlänge, Säter, Gagnef).
Falu Stadshus AB förvaltar aktier i ett antal kommunala
bolag. Dotterbolag till Falu Stadshus AB utgörs av:
• Falu Energi och Vatten AB, med dotterbolagen Falu Elnät
AB, Lennhedens Vatten AB (50 procent) och Grundledningen
HB (50 procent). Lennheden Vatten AB ingår inte i koncern
redovisningen eftersom bolagets resultat är noll då 50
procent av bolaget kostnader har fakturerats Falu Energi och
Vatten AB. Genom detta ingår kostnaderna som uppkommit i
Lennheden Vatten AB indirekt i koncernredovisningen. Grundledningen HB ingår inte heller i koncernredovisningen.
• Kopparstaden AB, med dotterbolaget Kopparstaden
Förvaltning AB.
• Falu Kommun är komplementär och Falu Stadshus AB är
kommanditdelägare i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten
Lugnet KB.
• Lugnet i Falun AB.
Enligt rekommendation 8.2 ”Sammanställd redovisning” kan
bolag vars omsättning och omslutning är mindre än 2 procent
av kommunens skatteintäkter undantas från redovisningen. Den
sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen
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för de företag som undantas får inte överstiga 5 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med utgångspunkt
från rekommendationen ingår inte ett antal mindre bolag i den
sammanställda redovisningen.
Nedan redovisas ett antal av de bolag som inte ingår i den
sammanställda redovisningen för år 2018:
• Västra Falun Fastighets AB, 100 procent. Utgår på grund av
bolagets storlek.
• Frauenzimmer AB, 100 procent. Utgår på grund av bolagets
storlek.
• Dala Airport AB, 20,8 procent. Utgår på grund av bolagets
storlek.
• AB Dalaflyget, 11 procent, vilket driver Falun-Borlänge
flygplats. Kommunen bedöms inte kunna utöva ett väsentligt
inflytande i bolaget.
• Det regionala utvecklingsbolaget Falun Borlänge Regionen AB,
34 procent. Kommunen bedöms inte kunna utöva ett väsentligt inflytande i bolaget.
• Bolaget Falu P AB, i vilket kommunen äger 48,6 procent, ingår
inte i den sammanställda redovisningen på grund av bolagets
marginella resultatpåverkan i förhållande till koncernen.
En närmare beskrivning av de bolag som ingår i kommun
koncernen redovisas på de följande sidorna. För mer detaljerade
uppgifter hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgår till 261 miljoner kronor. Förutom
de enskilda bolagens/kommunens resultat innehåller koncern
bokslutet ett antal ytterligare transaktioner, bland annat
eliminering av koncerninterna vinster och förluster. Föregående
års koncernresultat, inklusive kommunens resultat, uppgick till
451 miljoner kronor.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Organisationen
FALU KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET
HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB

FALU STADSHUS AB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT
(44,2 %, kommunalförbund)

LUGNET I FALUN AB

FALU ENERGI & VATTEN AB

KOPPARSTADEN AB

KOPPARSTADEN
FÖRVALTNING AB

FALU ELNÄT AB

HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
I STADSHUSKONCERNEN
Falu Stadshus AB1)
Falu Energi och Vatten AB2)
Falu Elnät AB2)
Kopparstaden AB3)
Kopparstaden Förvaltning AB3)
Lugnet i Falun AB4)

LENNHEDEN VATTEN AB
(50 %)

GRUNDLEDNINGEN HB
(50 %)

KOMMUNALFÖRBUND
Räddningstjänsten Dala Mitt (44,2 %)
ÖVRIGA HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB
Västra Falun Fastighets AB
Frauenzimmer AB

DELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Falu P AB (48,6 %)5)
Falun Borlänge Regionen AB (34,0 %)6)
Dala Airport AB (20,8 %)7)
AB Dalaflyget (11 %)8)
Vd Pernilla Wigren
Vd Per Dahlberg
3)
Vd Susanne Karlevill
4)
Vd Liselotte Jonsson
5)
Vd Patricia Granhagen
6)
Vd Eva-Lena Palander
7)
Vd Jon Persson
8)
Vd Anders Mjöberg
1)
2)
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Falu Stadshus AB
Falu Stadshus AB är moderbolag för en koncern, vilken är helägd
av Falu kommun. Koncernen består av Falu Stadshus AB (aktieförvaltande och förvaltning av fastighet), med sina dotterbolag
Falu Energi & Vatten AB (produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, nätdistribution av el, bredbandsnät, ren
hållning samt vatten och avlopp), Kopparstaden AB (förvaltning
av bostadsfastigheter), samt Lugnet i Falun AB (förvaltning och
drift av fritidsområdet Lugnet).

Väsentliga händelser under året
Dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB upplöstes genom
fusion 2018-07-03 och ingår numera i Falu Stadshus AB.

Verksamhet
Falu Stadshus AB har som uppgift att förvalta aktierna i dotter
bolagen. Bolaget förvaltar även en lastplats i Grycksbo och är

Moderbolaget
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter

2018

2017
0,0

Rörelsekostnader

-0,7

-0,7

Av- och nedskrivningar

-8,8

0,0

Rörelseresultat

-9,4

-0,7

Bolaget har erhållit ett koncernbidrag om 18 miljoner kronor
från Falu Energi & Vatten AB och en anteciperad utdelning om
0,2 miljoner kronor från Kopparstaden AB för att täcka löpande
kostnader och räntekostnader.
Bolagets ekonomi är ett resultat av vad dotterbolagen redovisar. Kostnaderna i bolaget består framförallt av avskrivningar
på övervärden samt räntor på den köpeskilling, 481 miljoner
kronor, som erlagts till Falu kommun för köp av aktierna i
dotterbolagen.
Falu Stadshus AB redovisar sin koncern och sitt moderbolag
enligt nedan.

Resultaträkning (mnkr)

1 411,2

Rörelsekostnader

-785,7

-757,6

Av- och nedskrivningar

-226,9

-231,7

Rörelseresultat

314,8

421,9

-91,6

-85,7

223,1

336,2

-6,6

-32,3

216,5

303,9

0,2

0,2
-11,8

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto

-21,5

-12,3

Skatt

18,0

12,6

0,9

0,0

-2,6

0,2

ÅRETS RESULTAT

2017

1 327,4

-12,2

Skatt

2018

Intäkter

Räntekostnader
Bokslutsdisposition

Finansnetto

ÅRETS RESULTAT
Balansräkning (mnkr)

2018

2017

Anläggningstillgångar

5 562,1

5 048,4

395,3

188,3

Balansräkning (mnkr)

2018

2017

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

489,8

450,0

Summa tillgångar

5 957,4

5 236,7

Omsättningstillgångar

18,7

14,0

Eget kapital

1 718,9

1 102,5

508,5

464,0

262,7

251,4

Eget kapital

19,9

0,9

Långfristiga skulder

3 445,9

3 594,6

Avsättningar

1,9

0,0

Kortfristiga skulder

529,9

288,2

483,0

460,0

5 957,4

5 236,7

Summa tillgångar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a skulder & eget kapital
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Ekonomi

Koncernen
0,0

Resultat från andelar

kommanditdelägare i kommanditbolaget Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB.

3,8

3,1

508,5

464,0

Avsättningar

Summa skulder och eget kapital
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Falu Energi & Vatten – koncernen
Falu Energi & Vatten AB med dotterbolag är en helägd kommunal
energibolagskoncern. Koncernens samhällsnyttiga verksamheter
är en viktig del i utvecklingen av Falu kommun.
Största drivkraften är att skapa en framtidssäker infrastruktur
och erbjuda tjänster som gör vardagen bekväm i Falun för in
vånarna nu och i kommande generationer. Vidare bidra till att
våra barn och barnbarn växer upp i ett samhälle utan utsläpp
och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser.
Nöjda kunder är en självklarhet och koncernen strävar mot
visionen ”100 procent nöjda kunder – i dag och i morgon”.
I följande verksamhetsberättelse anges föregående års utfall
inom parentes.

Väsentliga händelser under året
Under sommaren 2018 såldes den återstående delen av marken
avsedd för datacenterexploatering.
I november 2018 tecknades avtal mellan Falu Elnät AB och
Enviken Elkraft ekonomisk förening om förvärv av samtliga
aktier i Envikens Elnät AB. Bolaget bedriver elnätsverksamhet

med 1 200 kunder. Därmed kommer Falu Elnäts nätområde att
omfatta i stort sett hela Falu kommun.
Arbetet med att uppföra en ny vindkraftpark på Enviksberget
påbörjades under hösten. Parken kommer att ha 9 stycken vindkraftverk med en total installerad effekt på drygt 35 megawatt.
Genomsnittligt elpris var under år 2018 mer än 50 procent
högre än 2017. Sammantaget innebär detta att de ekonomiska
förutsättningarna för elproduktion varit bättre än på mycket
länge. Under året har ett ackumulerat överskott av elcertifikat sålts till bra priser vilket i hög grad bidragit till det goda
resultatet.
Efterfrågan på stadsnätsanslutningar är fortsatt mycket
stark och större än koncernen hinner bygga ut. Koncernen
arbetar mot Falu kommuns mål att 90 procent av kommunens
invånare ska ha möjlighet till snabbt bredband år 2020. Falu
Energi & Vattenkoncernen är en av flera aktörer som ska hjälpa
kommunen att uppnå bredbandsmålen. Stora resurskrävande
projekt på landsbygd har resulterat i något färre anslutningar än
målsättningen. Kostnaden för utbyggnad på landsbygd har ökat
67

FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGEN

väsentligt. Sannolikt kommer det att behövas medfinansiering
för att kunna bygga vidare de närmsta åren.
Första oktober 2018 infördes betalning för laddning av elbil
vid koncernens samtliga laddstationer. Beslut har tagits om att
bygga en kretsloppspark i anslutning till återvinningscentralen.
Invigning beräknas ske sommaren 2019.

Pellets

Verksamhet

De flesta av koncernens kunder är nöjda med kvaliteten och
leveranssäkerheten av dricksvatten som sedan några år tillbaka kommer från Badelundaåsen. En vanlig synpunkt är att
det är mycket kalk i vattnet jämfört med förut. I koncernens
reningsverk i Främby tar verksamheten hand om och renar
avloppsvattnet som sedan återlämnas i kretsloppet med minsta
möjliga miljöpåverkan. Inom produktområdet vatten bedrivs
viss affärsverksamhet som är skild från VA-kollektivets verksamhet. Främst hanteras industrislam vilket koncernen förväntas att
fortsätta med de närmaste åren framöver. Årets nettoomsättning
för produktområdet vatten uppgår till 126,1 miljoner kronor.

Koncernen bedriver verksamhet inom produktområdena el,
elhandel, stadsnät, kraft, pellets, värme och kyla, återvinning
och vatten utifrån affärsidén – ”Vi ska med stor pålitlighet och
hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en
uthållig utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo
och verka i”.
Koncernens nettoomsättning 2018 uppgår till 777,1 miljoner
kronor (748,4), vilket är en ökning med 3,8 procent jämfört
med föregående år. Totalt nedlagda kostnader för investeringar
uppgår till 240,1 miljoner kronor (230,3).
Verksamhetens olika produktområden presenteras nedan.

Elnät
Koncernen bygger ständigt ut elnätet för att ansluta nya villa
områden, företag med mera. Koncernen strävar efter en hög
leveranssäkerhet och jobbar med att vädersäkra nätet, främst
genom att ersätta luftledningar med kablar i marken. Den
genomsnittliga avbrottstiden per kund uppgick 2018 till cirka
58 minuter, att jämföra med cirka 33 minuter föregående år.
Årets nettoomsättning för produktområdet elnät uppgår till
183,1 miljoner kronor.

Elhandel
Den geografiska marknaden är i första hand Falu kommun, där
koncernens strävan är att vara ett prisvärt alternativ jämfört
med konkurrenter. Elhandelns kundtillväxt har fortsatt under
året. Såld volym till slutkund var under året 97 gigawattimmar och utöver det levererades 26 gigawattimmar för att täcka
elnätsbolagets nätförluster. Årets nettoomsättning för produktområdet elhandel uppgår till 36,9 miljoner kronor.

Stadsnät
Behovet av snabb kommunikation fortsätter att växa. Koncernen
ansluter löpande nya kunder och expansionen fortsätter. Verksamheten bedrivs på en helt konkurrensutsatt marknad. Årets
nettoomsättning för produktområdet stadsnät uppgår till 48,1
miljoner kronor.

Värme och kyla
Kraftvärmeverken på Ingarvet producerar värme som levereras
i Falu tätort. Mindre pannor finns i Svärdsjö, Grycksbo och
Bjursås. Årets värmeleveranser uppgår till 324 gigawattimmar
vilket är 3,5 procent mer än föregående år. Fjärrvärmenätet har
utökats till Bjursåsskolan och kvarteret Teatern. Årets nettoomsättning för produktområde värme och kyla uppgår till 230,5
miljoner kronor.

Kraft
Koncernen producerar lokal förnyelsebar energi genom vattenoch vindkraftverk, kraftvärmeverk, gasmotor och solcelller. 2018
producerades 4,6 procent megawattimmar mindre än föregående år.
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Pelletsfabriken levererar miljövänligt bränsle till externa
kunder men används också i koncernens egna anläggningar.
Konkurrensen på pelletsmarknaden är stor vilket pressar priset.
Under 2018 nåddes ett nytt produktionsrekord, drygt 50 000 ton.

Vatten

Återvinning
Återvinningscentralerna är de platser där koncernen främst
möter kunderna. Genom att källsortera allt avfall spar vi på
jordens resurser och för att minska miljöpåverkan vid insamling
körs några av världens modernaste sopbilar. På återvinningsanläggningen bearbetas och transporteras avfallet vidare för
energi- och materialåtervinning. Årets nettoomsättning för
produktområdet återvinning uppgår till 74,9 miljoner kronor.

Ekonomi
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 126,9
miljoner kronor (106,6), vilket är en förbättring med 19 procent
jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet beror
främst på goda affärer av engångskaraktär med elcertifikat och
utsläppsrätter med en total resultatpåverkan om 29 miljoner
kronor. Prisnivån på värdepapperna har under året varit ovanligt
hög, vilket gett ökat värde på innehav och möjlighet att få hög
ersättning vid försäljning. Utöver detta påverkades resultatet
positivt, dels av den kalla inledningen på 2018 och dels av
lönsamma kundprojekt.
Kostnader för bränsle har med anledning av ökade volymer
och viss brist på marknaden ökat med 8,2 procent jämfört med
föregående år. Kostnader för investeringar aktiveras och ingår
inte i rörelsekostnaderna.
Koncernens resultat efter finansnetto avviker väsentligt
jämfört med föregående år. Det fortsatt gynnsamma ränteläget
påverkar koncernens räntekostnader positivt med 3,5 miljoner
kronor då den genomsnittliga kostnadsräntan per 2018-12-31
uppgår till 1,7 procent (1,9). Intressebolaget Grundledningen
HB bidrar med ett positivt överskott på 0,7 miljoner kronor.
Koncernen har under året investerat för 240,1 miljoner
kronor, vilket är 4 procent mer än föregående år. De enskilt
största investeringarna är saneringsområdet i Lisselbo och ny
rökgaskondensering i kraftvärmeverket. Ett 50-tal projekt pågår
för utbyggnad av stadsnätet, varav ett flertal är berättigade och
beviljade statligt stöd.
Räntabiliteten på eget kapital uppgår för koncernen till 14,6
procent (13,8) och ägarens krav på koncernbidrag för 2018
uppgår till 18 miljoner kronor (18).
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Resultaträkning (mnkr)

2018

2017

Intäkter

798,5

771,1

Rörelsekostnader

-513,8

-510,8

Avskrivningar

-124,6

-131,4

Rörelseresultat

160,1

128,8

Resultat från andelar

4,3

6,3

Ränteintäkter

3,6

3,5

-41,2

-32,0

Räntekostnader
Resultat e. finansnetto

126,9

106,6

Bokslutsdispositioner

-18,0

-18,0

Skatt

-10,2

-19,7

ÅRETS RESULTAT

98,7

68,9

Balansräkning (mnkr)

2018

2017

Anläggningstillgångar

2 361,6

2 265,9

Omsättningstillgångar

284,8

208,4

Summa tillgångar

2 646,4

2 474,3

Eget kapital

872,0

773,3

Avsättningar

239,4

232,4

Långfristiga skulder

1 102,9

1 287,5

Kortfristiga skulder

432,1

181,0

2 646,4

2 474,3

S:A SKULDER & EGET KAPITAL

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

Kundmål – Enkelt och nära
• År 2020 ska koncernens kundnöjdhetsindex vara 8,0. Nivå för
2018 är 7,1.
• År 2020 ska koncernen ha nått placering 50 i Nils Holgerssonundersökningen. Placering 2018 blev plats 79.

Medarbetarmål – En attraktiv arbetsgivare
• År 2020 ska koncernens prestationsindex vara 8,0. Nivå för
2018 är 7,4.
• År 2020 ska andelen medarbetare som rekommenderar
koncernen som arbetsgivare vara 95 procent. Nivå för 2018
är 69 procent.

Hållbarhetsmål – Hållbart för framtidens
generationer
• År 2020 ska 70 procent av koncernens fordon vara fossilfria.
Andel fossilfria fordon vid mätning i 2018 uppgår till 45
procent.
• År 2020 ska 90 procent av koncernens medarbetare aktivt
verka för att cirkulär ekonomi används i verksamheten. Vid
senaste mätning nåddes 62 procent.
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• År 2020 ska den interna elförbrukningen ha minskat med 10
procent från basåret 2016. Under 2018 blev det ingen minskning.

Ekonomimål – Stabil ekonomisk tillväxt
• År 2020 ska koncernens rörelsemarginal vara 20 procent.
För 2018 är utfallet 20,1 procent.
• År 2020 ska koncernen ha en genomsnittlig resultattillväxt
på 5 procent under åren 2016–2020. 2018 års tillväxt blev
19 procent.
• År 2020 ska koncernen ha ett positivt kassaflöde. 2018 års
kassaflöde uppgår till -6,7 miljoner kronor, efter lämnat
koncernbidrag.
• År 2020 ska koncernens soliditet vara 31 procent.
Per 2018-12-31 är soliditeten 33 procent.

Medarbetare
Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning där koncernen arbetar aktivt med att fylla vakanser. Under 2018 har
koncernen nyanställt 19 personer, varav 6 kvinnor och 13 män.
Antal anställda under 2018 var 188 personer.
Falu Energi & Vattenkoncernen ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns en etablerad prestationskultur, det vill säga
en kultur som ger goda förutsättningar att kunna utföra ett bra
jobb. Prestationsindexet visar förutsättningar för att prestera
och väger samman frågor kring stimulans, påverkan, trygghet,
ledarskap, arbetsgemenskap och arbetsbelastning.
Exempel på aktiviteter under året som långsiktigt styr mot
en prestationskultur är bland annat regelbundna chefsmöten
för att få samsyn, tydliggörande av processer för att nå gemen
samma arbetssätt och ett ansikte ut mot kund, fokus på målarbete samt främja samarbeten och tydliggöra beslutsvägar
i organisationen. Affärsplanen är nedbruten i strategi- och
verksamhetsplaner utifrån vilka påverkbara mål som ska sättas
för varje medarbetare.

Utveckling/framtid
Den största utmaningen är att ständigt utveckla kärnverksam
heterna så att de är effektiva och konkurrenskraftiga och att det
koncernen gör ska uppskattas av kunderna. Koncernen har också
en utmaning i att underhålla infrastruktur så att avbrott mini
meras och att förnyelsetakten motsvarar den förslitning som
blir. Det ska inte lämnas en ”skuld” till de som kommer efter
oss och för att klara detta krävs en god ekonomi. Stor vikt läggs
vid att allt som görs ska vara positivt för klimatet och för nästa
generation, våra barn och barnbarn. Koncernen har utvecklat
ett energisystem ”i världsklass” som innebär att utsläppen av
växthusgaser i Falun är bland de lägsta i Sverige.
I den dagliga verksamheten fortsätter arbetet med att
vädersäkra elnätet, förnya vatten- och avloppsnätet, sanering
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inom VA-området vid enskilda avlopp samt nyanslutning av
fjärrvärmekunder. Koncernen ser också löpande över hela produktportföljen för att eftersträva enkla och tydliga produkter
som blir lätta att förstå och sälja in. Att skapa bättre service till
kunderna genom att nyttja digitala plattformar kommer att öka
möjligheten till självservice och att skapa förutsättningar att
uträtta ärenden, göra beställningar, med mera större delen av
dygnets timmar.
Den elhandlarcentriska modellen var tänkt att införas i slutet
av 2020 men regelverket är ännu inte klart vilket kommer att
försena införandet. När modellen är på plats kommer elkunderna enbart ha kontakt med sitt elhandelsföretag i samband
med fakturering av avgifter för nät- och elhandel, vid byte av
elhandlare och i samband med flytt. Elnätsföretaget kommer
bara att hantera frågor om nyanslutningar och förändringar i
nätanslutningen.
Ny intäktsram avseende elnätsverksamheten för perioden
2020–2023 kommer att vara väsentligt lägre än innevarande
period. En sannolikt lägre avkastning från elnätsverksamheten
kommer att påverka de framtida investeringarna i elnätet.
Antalet prosumenter (elkonsumenter med egen solelproduktion) fortsätter att öka vilket ställer nya krav på elnätet. I
Falu Elnäts område har antalet mikroproducenter ökat med 50
procent under 2018 vilket är en lika stor procentuell ökning
som föregående år. Antalet laddbara bilar ökar också kraftigt
vilket ställer ökade krav på elnätet, både vad gäller offentliga
laddplatser och privat elbilsladdning.
Efter en tillfällig uppgång 2018 är prognosen att elcertifikatpriserna kommer att närma sig noll efter 2019. Det innebär att
elproduktionen endast kommer att få ersättning för elen, inte
att den är förnyelsebar. Prisutvecklingen på elmarknaden kommer därför att ha stor betydelse.
Falun expanderar och utbyggnad av fjärrvärmenätet pågår,
bland annat till området Surbrunnshagen. Koncernen tittar också
på möjligheterna att leverera värme och kyla till områdena
nordvästra Myran och Born samt värme kring området vid Tallen.
I samarbete med Borlänge tittar koncernen på möjligheterna till
nyproduktion för framtiden.
Efterfrågan på pellets har ökat något och koncernen ser
möjligheter att utveckla pelletsaffären.
För stadsnätet är branschen överens om att IoT (Internet of
Things) kommer att slå igenom stort under de närmaste åren
och det finns stora affärsmöjligheter för stadsnäten. Koncernen
bevakar och följer trenden. Många stadsnät är digitaliseringsmotorn i kommunen och utvecklingen går snabbt framåt.
Under året har en ny infrastruktur för sensorer installerats.
Detta är en del i det smarta samhället där uppkopplade ”saker”
med hjälp av sensorer kommer att vara en verklighet inom de
närmsta åren.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Kopparstaden AB – koncernen
Kopparstaden AB med dotterbolag är en helägd koncern till Falu
Stadshus AB, med säte i Falun.
Kopparstaden ska, i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, förvärva, äga,
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder,
affärslägenheter och kollektiva anordningar samt idka verksamhet med en naturlig anknytning därtill inom Falu kommuns
kompetensområde.
Kopparstaden äger och förvaltar 5 895 lägenheter, varav 467
studentlägenheter, 159 seniorbostäder, 181 trygghetsboenden
samt 212 service-/gruppbostäder. Den totala bostadsytan är
363 107 kvadratmeter.
Därtill äger och förvaltar bolaget 247 lokaler, omfattande en
yta av 38 225 kvadratmeter samt 789 stycken förråd om totalt
7 096 kvadratmeter.
Dotterbolaget Kopparstaden Förvaltning AB, äger fastigheten Ingarvsvreten 3 i Falun som hyrs ut till moderbolaget.

Väsentliga händelser under året
Under året fusionerades dotterbolaget Kopparstaden Surbrunnshagen AB in i moderbolaget.
158 lägenheter i Hosjö-Korsnäs såldes till Samhällsbyggnadsbolaget i juni. 1 januari 2018 såldes fastigheten Slätta 8:145
och delar av fastigheten Herrhagen 1:6 till Falu kommun.
Området Surbrunnshagen förbereds för framtida byggande
och anläggning av gator, allmänna ytor och parkmark pågår.
Bolaget har sålt mark till OBOS Sverige AB för byggande av 18
radhus.

Kopparstaden bytte vd, Pernilla Wigren lämnade för ny tjänst
som kommundirektör i Falun, och i början av 2019 tillträdde
Susanna Karlevill som ny vd.
Utbyggnaden av ett snickeri på fastigheten Ingarvsvreten 3
färdigställdes under året. Snickeriet flyttade från Kvarnberget
till moderna lokaler vid huvudkontoret på Ingarvet

Verksamhet
Byggnation av Kvarteret Teatern med 87 lägenheter i centrala
Falun samt Student 27 med 40 studentlägenheter i Bojsenburg
är pågående över årsskiftet. Kvarteret Teatern är klart för inflyttning i februari 2020 och Student 27 i juli 2019.
Trygghetsboendet Smedjan samt ombyggnadsprojekt på
Kopparvägen och i Svärdsjö hör till de större projekten kostnadsmässigt under året.
På Smedjan färdigställdes en visningslägenhet, ”Smartare
hem”, vilket var ett projekt i samarbete med Region Dalarna,
Landstinget och Falu kommun där tekniska lösningar för trygghet visas.
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt hög och vakanserna
samt hyresbortfallet minskar.
Femårsplanen som antogs under året har ett övergripande fokus på potential under ledstjärnan ”Kopparstaden 100 procent”
med syfte att bättre nyttja egna resurser, arbetstid och pengar.

Ekonomi
Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2018. Intäkterna
har minskat bland annat på grund av försäljning av fastigheter.
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Resultatet av försäljningen av fastigheter påverkar resultatet
med 91 miljoner kronor. Köpeskillingen från försäljningarna har
använts till att finansiera nyproduktion.
Låneskulden ökade med 40 miljoner kronor under året, men
snitträntan minskade i takt med förfall av tidigare långa ränte
derivat, vilket innebar lägre räntekostnader.
Hyreshöjningen blev 0,7 procent från och med den 1 mars
2018. Soliditeten förstärktes till 36,4 procent (32,7 procent)
och direktavkastningen, beräknat på marknadsvärdet, blev 3,4
procent.
Fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4 200 miljoner
kronor.
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter

2017

457,9

655,8

-301,0

-286,6

Avskrivningar

-73,7

-72,5

Rörelseresultat

83,1

296,7

Resultat från andelar

81,2

Rörelsekostnader

Ränteintäkter

0,4

0,5

-39,6

-43,2

125,2

253,9

2,0

-13,8

ÅRETS RESULTAT

127,2

240,1

Balansräkning (mnkr)

2018

2017

Anläggningstillgångar

2 402,4

2 364,4

Räntekostnader
Resultat e. finansnetto
Skatt

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

98,1

29,9

2 500,5

2 394,3

909,9

782,2

22,4

19,6

Långfristiga skulder

1 480,0

1 440,0

Kortfristiga skulder

88,2

152,5

2 500,5

2 394,3

S:A SKULDER & EGET KAPITAL
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2018

Medarbetare
Kopparstaden AB hade vid årets utgång 116 anställda, varav 83
män och 33 kvinnor. Inga anställda i dotterbolaget. Sjukfrån
varon under 2018 var cirka 5,0 procent, vilket är lägre än
sjukfrånvaron 2017 som uppgick till cirka 5,7 procent.
Under året externrekryterades 13 personer och 7 personer
bytte tjänst internt. 14 personer avslutade sin anställning,
varav 10 bytte till tjänst hos annan arbetsgivare.
Samtliga anställda fick en utbildning i GDPR, (General Data
Protection Regulation), under maj 2018 och arbetet har fortsatt
med rutiner och processer för att säkerställa att hanteringen av
personuppgifter är säkerställd.

Utveckling/framtid
Bobutiken kommer att flytta till nya lokaler i Egnellska huset
under hösten 2019 och lämnar därmed lokalerna vid stora torget
till Falu kommun.
SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), har två stora
samarbetsprojekt som koncernen anslutit sig till.
Digitaliseringsstrategin är ett treårigt projekt med målet att
skynda på utvecklingen av digitalisering inom allmännyttan.
Klimatinitiativet är en fortsättning på det avslutade framgångsrika Skåneinitiativet. Denna gång är målet att år 2030
uppnå en helt fossilfri allmännytta och minska förbrukningarna
med 30 procent från basåret 2007.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Lugnet i Falun AB
Lugnet i Falun AB (Lufab) är ett helägt dotterbolag till Falu
Stadshus AB, med säte i Falun. Bolagets huvuduppdrag är att
äga och förvalta fastigheter och anläggningar inom Lugnet
området i Falu kommun.
Genom gedigen kompetens inom utveckling och förvaltning
av fastigheter, med fokus på såväl kund- som medborgarnytta,
är Lufab en eftertraktad hyresvärd och samarbetspartner för Falu
kommun och andra verksamhetsutövares behov av mark och
lokaler på möjligheternas arena – Lugnet.

Väsentliga händelser under året
Arbetet med byggandet av en ny simhall har under året fortskridit. Det pågår en intensiv dialog med Falu kommun för att
fastställa vilka funktioner som ska rymmas inom den nya simhallen för att senare kunna fastställa ett lokalprogram och gå
vidare till en projekteringsfas. Under året har bolaget skrivit ett
partneringavtal med NCC AB med syftet att tillsammans bygga
en så effektiv simhall som möjligt som uppfyller de behov Falu
kommun fastställer.
Bolaget har antagit en ny affärsplan med fokus på att
investera och utveckla befintliga lokaler för att öka korttidsuthyrningen, främst genom paketering av konferenser. Bolaget har
investerat i anläggningar och anställt personal för att nå målet
om en ökad beläggning. En viktig del i lönsamhetsuppföljningen
av genomförda investeringar är att särskilja kostnaderna och
intäkterna från uthyrningen till Falu kommun, ett arbete som
kommer att genomföras under 2019.

Verksamhet
Grunden i verksamheten är fastighetsförvaltning. Bolagets fokus
är en effektiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet

för att optimera driftnettot. Falu kommun är i nuläget bolagets
enskilt största kund och står således för den största delen av
bolagets hyresintäkter. Hyresintäkter som beräknas enligt självkostnadsprincipen. Genom en effektiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet kan Falu kommun hyra väl förvaltade
fastigheter till en så låg kostnad som möjligt. Lufab har även
ett utvecklingsuppdrag med målet att stärka Lugnet som en
plats för idrott och folkhälsa.

Ekonomi
Omsättningen uppgår till 61,9 miljoner kronor för 2018. Bolaget
har haft högre rörelsekostnader i jämförelse med budget och
föregående år vilket går att härledas till ökade kostnader för
reparationer och snöröjning. Resultat efter finansnetto är högre
än budget med anledning av betydligt lägre räntekostnader.
Räntabilitet på eget kapital före skatt uppgår till 15,2 procent
(29,2 procent).
Resultaträkning (mnkr)

2018

2017

61,9

61,1

Rörelsekostnader

-38,7

-35,9

Avskrivningar

-15,1

-14,8

8,2

10,3

Räntekostnader

-7,0

-8,6

Resultat e. finansnetto

1,1

1,8

Bokslutsdispositioner

Intäkter

Rörelseresultat
Resultat från andelar

-1,1

-0,6

Skatt

0,2

-0,4

ÅRETS RESULTAT

0,2

0,8

73

FÖRETAG I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGEN

Bolagens verksamhetsberättelser

Balansräkning (mnkr)

2018

2017

Anläggningstillgångar

396,0

405,9

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver

5,2

5,2

401,3

411,0

5,5

5,3

2,2

1,1

Långfristiga skulder

380,0

380,0

Kortfristiga skulder

13,6

24,7

401,3

411,0

S:a skulder & eget kapital

Måluppföljning
Bolaget levererar ett resultat efter finansiella poster som är
cirka 0,3 miljoner kronor bättre än budget vilket primärt kan
härledas till betydligt lägre räntekostnader i jämförelse med
budget.

Medarbetare
Lugnet i Falun AB vill vara en så attraktiv arbetsgivare som
möjligt och arbetar kontinuerligt för att ha nöjda medarbetare.
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Under året har två rekryteringar genomförts. Rekrytering av en
projektledare för att fortsatt effektivt kunna underhålla och
utveckla bolagets fastighetsbestånd och en verksamhetsutvecklare för att verkställa den nya affärsplanen. Ekonomiansvarig
avslutade sin anställning under året och bolaget har därför från
halvårsskiftet haft en interimslösning tills nyrekrytering är på
plats vilket kommer att ske i början av 2019. Bolaget har under
året haft åtta stycken i anställda.

Utveckling/framtid
Bolaget kommer fortsätta att fokusera på genomförandet av
den antagna affärsplanen. I fas 1 av affärsplanen kommer Lufab
att arbeta med ökad beläggning av befintliga lokaler genom
korttidsuthyrning. Viktiga framgångsfaktorer i fas 1 blir bolagets
förmåga att paketera produkter som marknaden efterfrågar och
bolagets förmåga att kommunicera produkterna.
Simhallsprojektet kommer förhoppningsvis att fortskrida enligt plan under kommande år och komma in i projekteringsfasen.
Simhallen är en viktig del i Lugnetområdets framtida utformning
och för att komma vidare i processen behöver detaljplanen för
området omarbetas.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB äger,
förvaltar och hyr ut högskolefastigheten i Falun till Högskolan
Dalarna. Falu kommun är komplementär i kommanditbolaget och
Falu Stadshus AB är kommanditdelägare.

Balansräkning (mnkr)

2018

2017

Anläggningstillgångar

182,3

188,8

Omsättningstillgångar

3,7

8,2

186,0

197,1

18,1

17,5

Långfristiga skulder

165,0

165,0

Kortfristiga skulder

2,8

14,6

186,0

197,1

Summa tillgångar

Verksamhet

Eget kapital

Högskolefastigheten hyrs ut enligt ett 15-årigt hyresavtal
som sträcker sig fram till den 30 april 2023. Dock löper hyres
perioden för det nya biblioteket på 10 år till den 31 mars 2024.
Under 2018 har endast mindre justeringar och åtgärder genomförts och Högskolan Dalarna är som hyresgäst mycket nöjd med
genomförda lokalförändringar.

Medarbetare

Ekonomi

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

Kommanditbolagets redovisar ett positivt resultat om 0,6 miljoner
kronor för 2018. Se resultat- och balansräkning nedan.

Utveckling/framtid

Resultaträkning (mnkr)

2018

2017

Intäkter

17,8

18,4

Rörelsekostnader

-5,9

-4,8

Avskrivningar

-8,1

-8,0

Rörelseresultat

3,9

5,6

Räntekostnader

-3,2

-3,8

Resultat e. finansnetto

0,6

1,9

0,6

1,9

S:a skulder & eget kapital

Under 2019 kommer stora delar av ventilationen att börja bytas
ut. Samtidigt kommer bolaget att kundanpassa och modernisera
lokalerna för att de ska passa bättre för en modern undervisning. Allt detta enligt önskemål från hyresgästen. Projektet
kommer att pågå under ett par år.

Ränteintäkter

Bokslutsdispositioner
Skatt
ÅRETS RESULTAT
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Räddningstjänsten Dala Mitt
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Mål

Väsentliga händelser under året

I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner skall olyckorna
över tid minska. Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har en
ledarroll i att utveckla arbetet mot ett tryggare samhälle och
samarbetar därför med medlemmarna. Genom flexibla styrdokument och arbetsprocesser skall mesta möjliga koncernnytta och
effektivitet eftersträvas.
Det olycksförebyggande arbetet inriktas främst mot att
förebygga bränder varvid olycksutredningar ges särskild uppmärksamhet. Erfarenheter, kunskaper och färdigheter i andra
sammanhang nyttjas också i samarbetet med medlemmarna och
andra organisationer för att främja en säkrare miljö för de flickor
och pojkar, kvinnor och män som vistas i kommunerna.
Det skadeavhjälpande arbetet fokuseras mot ett minskat
lidande för de drabbade samt för att minska skadornas omfattning på egendom och miljö. Detta sker bland annat genom
effektivare räddningsinsatser, kortare insatstider och bättre
ledning av räddningsarbetet. Särskild vikt läggs vid att efter
olyckor låta erfarenhetsåterföring bidra till bättre och annorlunda övningar för effektivare framtida räddningsinsatser.

År 2018 har framför allt präglats av fyra aktiviteter/händelser:
• De många skogsbränderna i RDM:s verksamhetsområde och
i närliggande kommuner vilket resulterade i en stor ökning
av personalkostnader och förbrukning av material.
• Arbetet med att mildra effekterna av vårflodens verkningar
vilket genererade ökade personal- och materialkostnader.
• Förberedelser och genomförandet av att räddningstjänsten
i Ludvika införlivats i RDM.
• Start och genomförandet av första året med utbildningen
Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (GRiB)
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).
Omfattande investeringar har skett genom ombyggnationen av
Bysjöns utbildningscenter. Bland annat ökade krav på arbets
miljö och tillgänglighetsanpassningar för att kunna hålla
utbildningar på anläggningen. Sommarens skogsbränder har
medfört att investeringar i brandutrustning kommer att behöva
ske på grund av förstörda maskiner. Bland annat en tankbil och
en släckbil, vilka levereras till RDM under 2019.

Bolagens verksamhetsberättelser
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Verksamhet

Balansräkning (mnkr)

Falu kommuns andel av RDM år 2018 uppgår till 44,2 procent.
RDM bedriver förebyggande brandskyddsverksamhet i form av
utbildning och information samt skadeavhjälpande utryckningsverksamhet om olyckan är framme. Trenden för räddningstjänst i
stort är att det i samhället finns ett ökat intresse för skydd och
säkerhet och därmed också för brandskydd.
Inom utbildningsområdet har tidigare funnits en ökande
konkurrens från olika privata aktörer. Under de senaste åren
har trenden vänt och RDM har börjat återta positionen som
brandskyddsutbildare. RDM bedriver från och med 2018 grund
utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap på uppdrag
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ekonomi
Räddningstjänst Dala Mitt redovisar ett överskott om 1,8 miljoner
kronor. I resultatet ingår ägartillskott motsvarande 8 miljoner
kronor, varav 1,8 miljoner kronor avser täckning av 2017 års
negativa resultat. Resterande 6,2 miljoner kronor avser täckning av 2018 års driftresultat. De händelser som präglat 2018
års verksamhet har haft stora konsekvenser i det ekonomiska
utfallet, både gällande uteblivna intäkter, men framför allt
gällande kostnader. Dessutom fanns sviterna från avtalet för
räddningstjänst i beredskap (RiB 17) kvar under 2018 med ett
icke finansierat kostnadsutfall om 1,5 miljoner kronor. Arbetet
med att mildra vårflodens verkningar genererade stora kostnader
avseende personal och material. De många skogsbränderna i
RDM:s verksamhetsområde och i närliggande kommuner, framför
allt de stora skogsbränderna i Malung-Sälen, Leksand och
Älvdalen, innebar en extrem ökning av personalkostnader samt
förbrukning av materiel som i sin tur måste återanskaffas.
På intäktssidan så har en del av kostnaderna täckts av specifika bidrag från kommuner och stat men dessa är å andra sidan
ersättning för tidigare års kostnader i samband med insatser.
Sammanslagningen med Ludvika kommuns räddningstjänst har
genererat en kostnad om cirka 0,7 miljoner kronor.
Räntabilitet på eget kapital uppgick år 2018 till 25 procent.
Föregående år var räntabiliteten negativ.
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Anslag

2018

2017

22,3

12,1

-130,2

-113,3

-6,2

-5,9

-114,1

-107,1

116,4

106,0

Räntekostnader

-0,5

-0,7

Resultat e. finansnetto

1,8

-1,8

ÅRETS RESULTAT

1,0

-1,8

2018

2017

Anläggningstillgångar

49,1

42,5

Omsättningstillgångar

35,1

36,6

Summa tillgångar

84,3

79,1

4,8

3,0

Långfristiga skulder

Eget kapital

46,6

44,9

Kortfristiga skulder

32,9

31,3

Summa skulder och eget kapital

84,3

79,1

Måluppföljning
Totalt antal olyckor uppgick under år 2018 till 1 881 stycken
inom RDM:s verksamhetsområde jämfört med 2 047 stycken år
2017. Målet för antalet tillsyner har inte uppfyllts på grund av
vakanser, arbete med införlivandet av Ludvika och den omfattande mängden insatser framförallt skogsbränder.

Medarbetare
Antalet anställda under år 2018 var 279 personer, varav 20
kvinnor. 40 personer har anställts och 21 personer har slutat sin
anställning i RDM under året. Personalsituationen har under året
präglats av att vakanssituationen varit omfattande, framför allt
inom samhällsskyddsavdelningen.

Utveckling/framtid
Den stora utvecklingen i närtid är att införliva Ludvikas räddningstjänst i RDM.
Införandet av en ny ledningsorganisation är en förutsättning för ett framtida fungerande räddningssystem.
Ett nytt ledningssystem kommer att innebära ett mera
omfattande samarbete inom Dalarnas län och ge möjligheter
till samarbete över länsgränsen med Gävleborgs län.
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Bilaga 1
Uppföljning av indikatorer till
resultatmålen
Läsanvisning:
Denna bilaga innehåller uppföljning av indikatorerna som ska
mäta måluppfyllelsen av resultatmålen. Följande symboler används vid uppföljningen:
Bedömning:

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

Utfallet uppnår målnivån
Utfallet avviker smärre från målnivån

Om bedömning och trend visar
och —, innebär det att
ingen mätning skett sedan årsplan med budget 2018–2020.

Utfallet har en större avvikelse jämfört med målnivån
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Trygghet och välfärd
Resultatmål

I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa
Indikator
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål 2018

Bedömning Trend

A 1.2 Kunds möjlighet att påverka sin
vardag – Vård och omsorgsboende

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

Alla

84 %

85 %

ä

A 1.3 Kunds upplevelser – Vård och
omsorgsboende

Kunds upplevelse av att personalen
har tillräckligt med tid till att
utföra sitt arbete ska öka.

Alla

74 %

80 %

æ

A 1.4 Personalkontinuitet

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

Alla

17

15

ä

A 1.5 Kunds upplevelser – Ordinärt
boende

Kunds upplevelse av att personalen
har tillräckligt med tid till att
utföra sitt arbete ska öka.

Alla

89 %

92 %

æ

A 1.7 Kunds möjlighet att påverka sin
vardag – Ordinärt boende

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

Alla

92 %

95 %

æ

A 1.14 Total sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid ska minska

Den totala sjukfrånvarotiden,
ackumulerad under året, som
andel (%) av den tillgängliga
ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt anställd personal.
Avser den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen.

Alla

7,33 %

Kvinnor

8,1 %

Män

5,15 %

ä

I Falun bedrivs ett aktivt socialt och brottsförebyggande arbete
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

A 2.1 Antal anmälda brott per 100 000
invånare

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

Kön

7 831

8 300

A 2.2 Skadegörelse

Kostnader för reparation och
underhåll på kommunala objekt
som följd av skadegörelse ska
minska.

194

Bedömning Trend

ä

ä

Kommentar: Antalet totala skadeärenden i år är 194 att jämföras med 223 stycken 2017. Värdet för 2017 är ej jämförbart då siffran även innehåller
andra skador än skadegörelse. Sommaren började med mer oro på flera skolor än tidigare år. Vaktbolag och FRG (Frivilliga resursgruppen) har ronderat.
(Värdet i indikatorn är antal ärenden, ej kostnaderna).
A 2.3 Uppföljning av ogiltig frånvaro

Andel elever som har olovlig
frånvaro skall minska.

Alla

13,8 %

14,3 %

ä

Kommentar: Utfall 2018 avser korrigerad frånvaro HT18, årskurs 8, kommunala skolor, andel elever med minst en timme ogiltig frånvaro. Denna
frånvaro visas också på respektive elevs betyg. Uppföljande insatser har bedrivits under året i projektet Plugga klart som har lett till minskade
studieavbrott men också minskad frånvaro. Vision 2021 innebär att 0 procent av eleverna skall ha ogiltig frånvaro år 2021 och delmålen 2018–2020
är baserade på en linjär utveckling från utfall 2017 till vision 2021.
A 2.4dgr Andel i årskurs 8 grundskola som ej brukat doping under det
senaste året

82

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

Alla
Kvinnor
Män

97 %
98 %
96 %

100 %

ä

Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

BILAGA

Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål 2018

Bedömning Trend

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

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

Alla
Kvinnor
Män

95 %
98 %
93 %

100 %

ä

A 2.4dgy Andel i årskurs 2 gymnasiet som ej brukat doping under det
senaste året

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

Alla
Kvinnor
Män

97 %
97 %
97 %

100 %

æ

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

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

Alla
Kvinnor
Män

89 %
92 %
86 %

100 %

ä

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete
Indikator
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål 2018

A 3.1 Antal barn per årsanställd i
förskolan

Antal barn per årsanställd i
förskolan skall minska.

Alla

5,6

5,5

Bedömning Trend

à

Alla

87,3 %

91,7 %

Kvinnor

89,2 %

ä

Män

85,9 %

Kommentar: Nyckeltalet är ännu inte uppdaterat för 2018.
2017: 5,60 2016: 5,59. Nyckeltalet baseras på både kommunal och fristående verksamhet.
A 3.2 Behörighet till gymnasieskolan

Andel elever med behörighet till
gymnasiestudier ska öka.

Kommentar: Jämförelsen inom samma urvalsgrupp (samtliga elever) visar att en ökad gymnasiebehörighet på 3 procent mellan 2017 och 2018
för elever i årskurs 9 folkbokförda i Falun. Det är fortfarande en högre andel flickor än pojkar som har gymnasiebehörighet efter årskurs nio. Både
flickorna och pojkarna visar en förbättring jämfört med föregående år. Troligtvis är grundskolans stora utmaning att rekrytera behöriga lärare en
orsak till att verksamheten inte uppnår önskvärda resultat.
A 3.3 Gymnasieelever med avslutad
utbildning

Andel elever med gymnasie
examen efter avslutad utbildning
ska öka.

Alla

82,2 %

Kvinnor

85 %

Män

78,8 %

90,4 %

à

Kommentar: Andelen gymnasieelever med avslutad utbildning inom fyra år har marginellt minskat från 2017 till 2018.
A 3.4 Elevers upplevda hälsa

Alla elever skall uppge att de
känner sig trygga i skolan.

Alla

92,9 %

Kvinnor

91,6 %

Män

95,7 %

97 %

æ

Kommentar: Elevers upplevda hälsa indikeras bland annat av elevens bedömning av trygghet i skolan i årskurs 8. Andelen elever som svarar positivt
på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” i årlig anonym elevenkät är 92,9 procent, vilket är 2,1 procent lägre jämfört med föregående år. Pojkar
upplever i högre grad än flickor att de känner sig trygga i skolan. Andelen pojkar som svarat positivt på frågan ”jag känner mig trygg i skolan”
har minskat med 2,3 procent jämfört med 2017. Andelen flickor som svarat positivt på frågan ”jag känner mig trygg i skolan” har minskat med 0,4
procent jämfört med 2017. Även om resultatet bedöms bra i jämförelse med andra kommuner, så behöver arbetet fortgå med målet att alla elever ska
känna sig trygga i skolan.
A 3.5 Ökad måluppfyllelse i förskolan

Samtliga enkätfrågor skall ha en
genomsnittlig kvalitetspoäng
över 2.0.

Alla

96 %

100,0%

æ

Kommentar: Förskolans bedömning av måluppfyllelse sker genom en självskattningsenkät baserat på förskolans läroplan. Självskattningsenkäten
genomförs i samband med ett årsövergripande arbete kring läroplanen och varje fråga utvärderas utifrån en rad parametrar. Förskolan har höjt sitt
medelvärde per fråga från 2,40 till 2,42 av totalt 3,0 kvalitetspoäng.
Resultatet indikerar att förskolans arbete med kunskap om uppdraget, förmåga att samverka de inre pedagogiska processerna har god effekt. Likväl
har verksamhetsplanens mål 2018 vad gäller ökad kvalitet i förskolan ej uppnåtts då alla frågor inte har över 2,0 poäng. Arbete kring erfarenhets
utbyte i förskola, skola och fritidshem behövs för att uppnå målet.
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Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

A 3.5a Barn och unga 0–20 år behovsprövad öppenvård

Barn och unga 0–20 år med individuellt behovsprövad öppenvård,
andel av barn och unga med
insats (%).

Alla

74,9 %

Mål 2018

Bedömning Trend
—

Kommentar: Uppgifterna avser 2016. På grund av osäker kvalitet enligt Socialstyrelsen så publiceras inga uppgifter för 2017. Nyckeltalet är ännu
inte uppdaterat för 2018.
A 3.6 Vårddygn familjehem antal/
invånare

Vårddygn i familjehem, antal/
invånare 0–20 år.

Alla

—

2,24 %

Kommentar: Uppgifterna avser 2016. På grund av osäker kvalitet enligt Socialstyrelsen så publiceras inga uppgifter för 2017. Nyckeltalet är ännu
inte uppdaterat för 2018.
A 3.7 Vårddygn institutionsvård 0–20

Vårddygn i institutionsvård,
antal/invånare 0–20 år.

Alla

—

0,63 %

Kommentar: Uppgifterna avser 2016. På grund av osäker kvalitet enligt Socialstyrelsen så publiceras inga uppgifter för 2017. Nyckeltalet är ännu
inte uppdaterat för 2018.
A 3.8 Andel unga som ökar sitt
samhällsengagemang (%)
A 3.9 Barn per avdelning, kommunala
förskolan

Barn per avdelning i kommunala
förskolan enligt Skolverkets
jämförelsetal.

Alla
Kvinnor
Män

59,6 %

Alla

13,70

62,0 %

—

17,30

ä

66,2 %
51,3 %

Kommentar: 2018 års statistik preliminär. 2017: 16,5 2016: 17,50.
Arbetet med att skapa färre barn per avdelning handlar om att förskolorna, inom befintlig lokal, omorganiserat avdelningens barngrupp i mindre
grupper vilket genererar det nya värdet 13,70. Förändringen kan till viss del förklaras av stadsbidrag, men i huvudsak handlar det om att förskole
cheferna tagit ansvar för den inre organisationen och skapat de mindre grupperna.

Falu kommun strävar efter allas rätt till oberoende och egen försörjning
Indikator
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål 2018

A 4.1 Handläggningstid för
försörjningsstöd

Handläggningstid för att få
försörjningsstöd ska minska.

Alla

3

12

Bedömning Trend

ä

Kommentar: Handläggningstiden är på en mycket låg nivå och uppfyller målet med god marginal.
A 4.2 Andel till egen försörjning

Andel med försörjningsstöd som
efter arbetsmarknadsinsats når
egen försörjning (arbete eller
studier) ska öka.

Alla

42 %

ä

Kommentar: En klar förbättring jämfört med resultatet för 2017 som då låg på 20 procent. Vi har cirka 110 personer i kommunala arbetsmarknadsanställningar, vilket borde ses som steget före reguljärt arbete. Vissa av våra inskrivna arbetar också deltid. Resterande 58 procent har gått vidare till
andra aktiviteter då till exempel missbruk upptäckts, man har upptäckt att annan insats behövs eller att flytt skett från kommunen.
A 4.3 Andel hushåll med
försörjningsstöd

Andelen invånare som uppbär
ekonomiskt bistånd ska minska.

Alla

5,1 %

4,6 %

—

Kommentar: Indikatorn är ej beräknad och publicerad i Kolada vid tidpunkten för denna rapportering. Utfallet avser tidigare år.
A 4.4 Andel barn och unga som ingår i
familjer med ekonomiskt bistånd

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

Alla

8,6 %

7,5 %

—

Kommentar: Indikatorn är ej beräknad och publicerad i Kolada vid tidpunkten för denna rapportering. Utfallet avser tidigare år.
A 4.5 Ungdomar som etablerade på
arbetsmarknaden

Kommentar: Utfall avser 2016.
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Andelen ungdomar som är
etablerade på arbetsmarknaden
2 år efter fullföljd gymnasie
utbildning, hemkommun ska öka.

Alla

39,2 %

—

Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

BILAGA

Titel

Beskrivning

A 4.6 Vuxna biståndstagare mycket
långvarigt bistånd

Vuxna biståndsmottagare med
mycket långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%).

Alla

Utfall

Mål 2018

24,3%

22,5 %

Bedömning Trend
—

Kommentar: Indikatorn är ej beräknad och publicerad i Kolada vid tidpunkten för denna rapportering. Utfallet avser tidigare år.

Näringsliv och arbetsmarknad
Resultatmål

Falu kommun präglas av förståelse för företagarens villkor
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

B 1.1 Nöjd-Kund-Index för företagsklimat

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

75,0

72,0

Bedömning

Trend

ä

Kommentar: Utfallet visar en ökning som nu varit en trend under några år. Fokus på kunden utifrån visionens värderingar är en förklaring samt det
processarbete som bedrivits på förvaltningen där syftet är att få ett effektivt arbete.
B 1.2.a Tjänstemäns attityd till
företagande

Tjänstemäns attityd till företagande ska
förbättras.

3,16

4

ä

Svenskt Näringslivs attitydundersökning, skala
1–6.
Kommentar: Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet är en avgörande faktor för det lokala företagsklimatet. Falun ökar något
gentemot föregående år.
B 1.2.b Politikers attityd till
företagande

Politikers attityd till företagande ska förbättras.

3,65

4

ä

Svenskt Näringslivs attitydundersökning, skala
1–6.

Kommentar: Faktorn beskriver hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande. Politikernas syn på och samarbete med
näringslivet är en avgörande faktor för det lokala företagsklimatet.
B 1.2.c Skolans attityd till företagande

Skolans attityd till företagande ska förbättras.

3,59

5,0

æ

Svenskt Näringslivs attitydundersökning, skala
1–6.
Kommentar: Faktorn visar hur företagarna upplever skolans attityder till företagande. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och
arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap om näringslivet och företagande. Minskningen är marginell och vad den beror på är svårt att
bedöma.
B 1.3 Kommunens information till
företagen

Målnivå: Ökande.

2,81

à

B 1.4 Dialog mellan företagen och
kommunen

Dialog mellan företagen och kommunens
politiker och tjänstemän. Ökande.

2,85

à

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

Antalet nyregistrerade företag i kommunen
ska öka.

7,3

7,5

ä

Kommentar: Nyföretagandet i hela landet har minskat vilket också syns i Falun. Ett nära samarbete med nyföretagarcentrum och marknadsföring av
tjänsten likväl Företagslotsen är sätt att underlätta för företag som är i nystartsskede. Projekt på regional nivå har också stöttats av kommunen där
syftet har varit att få fler att starta företag. Satsningen på Ung Företagsamhet fortsätter också för att få ungdomar intresserade av företagande och
entreprenörskap.
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Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

Bedömning

Trend

B 2.1 Antal företag som lämnar anbud
vid upphandling

Antal företag som lämnar anbud vid upphandling ska öka. Genomsnittet ska vara fler än 4.

4

4

ä

B 2.2 Andelen upphandlingar som
innehåller sociala hänsyn

Social hänsyn ska öka och finnas med i 30
procent av tjänsteupphandlingarna.

41 %

30 %

ä

Kommentar: Påverkansarbete pågår för att vid varje upphandlingstillfälle undersöka om sociala företag kan användas.
B 2.3 Förtroendet för kommunen som
upphandlande myndighet

Ska öka.

—

2,13

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv
Indikator
Titel

Beskrivning

Kön

Utfall

Mål 2018

B 3.1 Andel unga som haft praktik
eller feriejobb

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

Alla

3,4 %

3,2 %

Bedömning Trend
—

1 010

360

ä

Kommentar: Nyckeltalet är ännu inte uppdaterat för 2018. 2017: 3,4 % 2016: 3,7 %.
B 3.2 Antalet feriejobb och praktikplatser i kommunens organisation

Ska öka.

Alla

Kommentar: Vård och omsorg – 480, Ledningsförvaltningen – 16, Serviceförvaltningen 43, AIK – 471.
B 3.3 Andelen personer som står
utanför arbetsmarknaden

Arbetslösheten i kommunen ska
minska.

Alla

5,6 %

ä

Kommentar: Arbetsförmedlingens mätningar som vi enbart kan påverka till viss mån när de beställer arbetsträning eller extratjänster av oss.
B 3.4 Andelen utrikesfödda i studier
eller arbete

Ska öka.

Alla

54 %

ä

Kommentar: Mäter andelen som går ur etableringen.

Hållbar utveckling/Miljö
Resultatmål

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

C 1.1 Utsläpp växthusgaser
ton CO2-ekv/år)

Utsläppen av växthusgaser har år 2020 minskat
med 60 procent sedan 1990.

158 177

Mål 2018

Bedömning

Trend
—

Kommentar: Nyckeltalet är ännu inte uppdaterat för 2018. Under 2016 ligger Faluns utsläpp av växthusgaser (ton-ekv/år) på totalt 158 117, det vill
säga 2,74 ton per invånare. Falu kommun minskar inte utsläppen i takt med målen. För att nå målen om att 2045 minska utsläppen med 85 procent
mot 1990 års nivåer behöver kommunen rikta mer uppmärksamhet mot det här målet.
C 1.2 Energianvändning per invånare
(MWh/inv)

Energianvändningen har år 2020 minskat med
20 procent jämfört med medelvärdet för åren
2001–2005.

32,00

ä

Kommentar: Statistiken från SCB (slutanvändning, MWh) på lokal nivå är osäker vilket innebär att det är svårt att kommentera och dra slutsatser
från den.
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Falun värnar om biologisk mångfald
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

C 2.2 Antal långsiktigt bevarade värdefulla naturområden

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

1

1

Bedömning

Trend

ä

Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 att bilda naturreservatet Stabergs ö.
C 2.3 Andel ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet (%)

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

40,47 %

æ

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

Falun präglas av goda livsmiljöer
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

C 3.2 Antal undersökta områden i
riskklass 1 och 2 (exklusive gruv
avfall)

Alla nedlagda deponier och förorenade
områden i riskklass 1 och 2, exklusive områden
med gruvavfall, är år 2020 undersökta.

13

26

Bedömning

Trend

ä

Kommentar: Målet är 24 stycken undersökta områden till 2020: I Falu kommuns geografiska område finns det 31 registrerade nerlagda deponier
i Länsstyrelsens databas för möjligt förorenade områden. Tillsynsansvaret för dessa delas mellan kommunen och Länsstyrelsen. Falu kommun har
tillsynsansvar för 24 objekt och under perioden 2014–2017 har 13 av dessa undersökts. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för 7 objekt varav 4 har
undersökts. Det betyder att 17 av totalt 31 områden undersökts i Falu kommuns geografiska område.
För ”Strandvägen” som är ett riskklassområde 2, har under 2018 har en ansvarsutredning genomförts och en ansökan om statliga bidrag för sanering
har skickats in.
C 3.3 Mängden kärl- och grovavfall
(kg/invånare)

Mängden kärl- och grovavfall är år 2020 maximalt 300 kg per invånare och år.

415

C 3.4 Utbyggda VA-saneringsområden
enligt plan

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

0

æ
1

à

Kommentar: Driftsättning av Lisselbo kommer att ske i mitten av februari 2019 enligt nuvarande tidplan, men det var i princip färdigbyggt
i december 2018.
C 3.5 Hur ser medborgarna på Falun
som en plats att bo och leva på?

SCB medborgarundersökning – Nöjd-MedborgarIndex. Ökande trend under närmaste 5-års
period.

60

ä

Kommentar: Falu kommun har sedan tidigare undersökning höjt sitt index från 51 till 60.

Falun tar vara på sina kulturmiljöer
Inga indikatorer föreslagna
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Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Samhällsplanering och infrastruktur
Resultatmål

I Falu kommun ökar bostadsbyggandet
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

Bedömning

Trend

D 1.1 Antal nya bostäder per år

Målnivå: Minst 200 per år.

334

300

ä

50

250

æ

Kommentar: 334 nya bostäder tillkom 2018, 248 flerbostadshus och 86 småhus.
D 1.3 Det årliga tillskottet av antalet
bostäder (byggrätter) i laga kraft
vunna detaljplaner (planberedskap)

Nya byggrätter.

Kommentar: Anledningen till att det inte tillkommit fler byggrätter i laga kraft vunna detaljplaner är att planprocessen tar lång tid då väntetiderna
på de utredningar som krävs oftast blir utdragna. Vid förtätning inom Falu tätort återstår dessutom enbart de mer komplicerade lägena som medför
krav på många utredningar och som innebär att många olika intressen måste avvägas mot varandra för att förändringen ska bli möjlig. Det pågår
kontinuerligt många detaljplaner för bostadsändamål så det är inte initiativ som saknas. Vid årsskiftet fanns det 1 180 outnyttjade byggrätter i
gällande detaljplaner, varav 285 på kommunägd mark.

Falu kommun erbjuder en god samhällsservice
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

D 2.3 Avstånd från bostad till förskola
och grundskolan lägre årskurser
D 2.4 Andel som får svar på e-post
inom två dagar, (%)

Bedömning

Trend
—

Ska öka.

93 %

90 %

ä

Kommentar: Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna har skickats till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Resultatet är att 93 procent av
breven besvarades inom en arbetsdag/24 timmar vilket är betydligt högre än snittet för andra kommuner (81 %).
D 2.5 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga, (%)

Ska öka.

18 %

60 %

æ

Kommentar: Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under
en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringningen
har skett till kommunens huvudnummer. Resultatet är att 18 procent av samtalen har kommit fram inom 60 sekunder vilket är ett betydligt försämrat
resultat. Det försämrade resultatet förmodas bero på att vi har haft flera tonval. Vår genomsnittliga svarstid 2018 är under 2 minuter. Samtidigt är
vårt totala resultat avseende ”god svarskvalitet” (som mäts i en annan parameter i den totala undersökningen) betydligt högre än genomsnittet.
D 2.6 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen

Ska öka.

88 %

80 %

à

Kommentar: Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 poäng, medelgod
1 poäng och dålig 0 poäng. Poängen summeras och divideras med maximal möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i procent.
Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras. Ett korrekt språkval och ett serviceinriktat bemötande är därför betydelsefullt.
Kontaktcenters medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med
vår kommun. Resultatet 87 procent är i nivå med genomsnittet (87 %).
D 2.11 Nöjdheten med möjligheterna
till inflytande

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

44

40

ä

Kommentar: Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Falu
kommun blev 44. För Falu kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 42. Utfallet 44 är högre jämfört med
våren 2016 då NII var 34. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Falu kommun våren 2016 har samtliga frågeområden fått högre
betygsindex.
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Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

BILAGA

Falu kommun har goda kommunikationer
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

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

Det hållbara resandet har ökat: Antalet resor
med buss har ökat med 20 procent under
perioden 2014–2020.

1 508 000

Mål 2018

Bedömning

Trend

ä

Målnivå: Minst 90 procent år 2020.

78,7 %

ä

Kommentar: Indikatorn avser Falu tätort.
D 3.1 Andel hushåll som har tillgång
till bredband med minst 100 MB/s

Kommentar: Räknat på andel som har tillgång till bredband genom att anslutningspunkt finns i omedelbar närhet till fastigheten. Mätningen är
förfinad och justerad sedan 2017. Allt fler fastigheter får kontinuerligt tillgång till bredband.
D 3.2.1 Utbyggnad av huvudcykelstråk
(meter/år)

Utbyggnad av huvudcykelstråk enligt
cykelplanen.

145

0

æ

Kommentar: Målet att bygga 1 045 meter under förra mandatperioden är inte uppfyllt. Under 2018 har det byggts 145 meter vilket dock motsvarar
den planerade sträckan för 2018. Sträckan längs Stigaregatan från Myntgatan upp till Coop har inte kunnat byggas under 2018. Cykelvägarna längs
Norra Järnvägsgatan och Seminariegatan har byggts men dessa ingår inte i huvudcykelstråken som indikatorn avser.
D 3.6 Nöjdheten med möjligheterna
till att använda kollektivtrafiken för
resor

SCB medborgarundersökning – Nöjd-RegionIndex. Betygskala 1–10.

5,4

7,0

ä

Kommentar: Nöjd-Region-Index (NRI) för betygsindexet ”Kommunikationer” var 60. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för fråge
området kommunikationer detsamma som genomsnittet (60). Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna
bedömer Falu kommun som en plats att bo och leva på blev 68. Det är högre än genomsnittet som var 62.
D 3.8 Nöjdheten med möjligheterna
till att enkelt kunna transportera sig
med bil

SCB medborgarundersökning – Nöjd-RegionIndex. Betygskala 1–10.

7,1

æ

Falun består av levande, trygga tätorter
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

Bedömning

Trend

D 4.3 Hur trygga känner sig
medborgarna i kommunen?

Målnivå: Ökande.

64

65

ä

D 4.7 Nöjdheten med renhållning av
parker och allmänna platser

SCB medborgarundersökning – Nöjd-MedborgarIndex.

6,8

7,5

ä

Finansiella mål
Resultatmål

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

F 1.1 Årets resultat % av skatter och
utjämning

Kommunens resultat ska uppgå till minst
2 procent av skatteintäkter och kommunal
ekonomisk utjämning.

1,3 %

2%

Bedömning

Trend

æ
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BILAGA

Uppföljning av indikatorer till resultatmålen

Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0 procent år 2019
Indikator
Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

F 2.1 Soliditet, inklusive ansvars
förbindelse, ska vara positiv

Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse för
pensioner, ska vara minst 0 procent år 2019.

3%

-5,0 %

Bedömning

Trend

ä

Självfinansieringsgraden, under en 5-årsperiod, ska vara minst 95%.
Indikator

90

Titel

Beskrivning

Utfall

Mål 2018

F 3.1 Självfinansieringsgraden

Självfinansieringsgraden av investeringar ska,
under en 5-årsperiod, vara minst 95 procent.

100,0 %

95,0 %

Bedömning

Trend

à
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