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§ 1 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) 
              om återtagande av ansvaret för kommunens   

personalparkeringar från Falu P AB 

 KS0561/15  
 
Beslut   
          Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls i den del som avser att parkeringsavgifterna ska 
tillfalla Falu kommun och inte privata fastighetsägare. I övrigt 
avslås motionen då ledningsutskottets beslut den 19 november 
2015 gällande ändrade rutiner för personalparkeringar för Falu 
kommuns anställda i huvudsak reglerar det motionären föreslår. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att Falu kommun ska återta 
ansvaret för kommunens personalparkeringar från Falu P AB. 
Huvudregeln ska vara att personalparkeringarna är avgiftsfria för 
personalen under normal arbetstid.  
Vidare föreslår motionären att behoven av parkeringsbevakning ska 
utredas samt intäkterna från parkeringsavgifterna ska tillfalla 
kommunen. 
Ledningsutskottet beslutade den 19 november 2015 att fr o m den  
1 januari 2016 ska respektive förvaltning själv svara för uthyrningen av 
personalparkeringar på anslutande tomtmark. Serviceförvaltningen 
debiterar hyresgästen samtliga kostnader som är förknippade med 
anordnande, drift och underhåll av parkeringsplatserna. Intäkterna från 
uthyrningen tillfaller förvaltningarna. 

Serviceutskottet föreslår att kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 
den 19 november 2015, att återta administrationen av institutionsnära 
personalparkeringar ska utgöra svar på motionen. 

 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-10-05. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 108. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Motionen bifalls i den del som avser att 
parkeringsavgifterna ska tillfalla Falu kommun och inte privata fastighetsägare. I 
övrigt avslås motionen då ledningsutskottets beslut den 19 november 2015  
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gällande ändrade rutiner för personalparkeringar för Falu kommuns anställda i 
huvudsak reglerar det motionären föreslår. 
 
__________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

Motionären  
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§ 2 Svar på motion från Katarina Gustavsson 

(KD) om bolagisering av kommunens fastig-
hetsförvaltning 

 KS0415/15  
 
Beslut   
          Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige 
           

Motionen är bifallen genom den utredning som är gjord och genom det 
förbättringsarbete som inletts och pågår inom serviceförvaltningen. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det ska utredas dels möjligheterna till 
att kommunens fastighetsbestånd bolagiseras och dels möjligheten att låta 
Kopparstaden förvalta och äga kommunens fastigheter. 
 
Serviceförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-11. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Motionen är bifallen genom den utredning 
som är gjord och föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av ordförande Lars-Göran Johansson (S): 
Ändringsförslag till ordförandes förslag, föranleder ingen ytterligare åtgärd, 
ersätts med genom det förbättringsarbete som inletts och pågår inom 
serviceförvaltningen. 

__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Serviceutskottet 
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§ 3 Lägesrapport för Kostpolitiskt program 

 KS0496/15  

 

 Beslut   
Serviceutskottet har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade år 2013 att kostavdelningen ska ansvara för att 
tillsammans med skola, vård och omsorg utarbeta ett kostpolitiskt program med 
gemensamma riktlinjer för mat och måltider. 
Ett kostpolitiskt program är ett styrande dokument med övergripande direktiv för 
hur vi ska arbeta med kommunens offentliga mat och måltider, inom Faluns 
förskolor, skolor, fritidshem och omsorgsboenden. Näringsriktig mat är viktig för 
en god hälsa i alla åldrar. Bra mat ger goda förutsättningar till ett aktivt och friskt 
liv. Förslaget beräknas vara klart i februari. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Omvårdnadsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 
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§ 4 Bokslut 2015-12-31 lägesrapport 
 KS0071/15   
 
Beslut   
          Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen arbetar med att sammanställa bokslutet för år 2015.  
Vid dagens sammanträde informeras om aktuellt läget för årsresultat och  
investeringsutfall för år 2015.    
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 5 Lägesrapport för fortsatt arbete med 

investeringsbudget 2016-2018 

 KS0072/15  
 
Beslut   
          Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Utskottet informeras om det fortsatta arbetet med investeringsbudget avseende 
prioriteringar 2016-2018, modell för budgetering och modell och organisation för 
uppföljning/avrapportering.    
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07.  
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 6 Lägesrapport förstudie E-tjänster och E-

arkiv 

 KS0108/15  
 
Beslut   

Serviceutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Sedan förra rapporteringen i september 2015 har förstudieprojektet identifierat 
områden där samarbete kan ske. Detta är förankrat hos länets kommundirektörer/-
chefer och förslag till organisation och innehåll håller på att tas fram.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-06. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 7 Information om boende för flyktingar 

 KS0077/15  
 
Beslut   
          Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning  
Serviceutskottet informeras om vilka förändringar som skett sedan senaste mötet 
och hur planerna ser ut framöver när det gäller tillfälliga evakueringslokaler och 
boenden för ensamkommande flyktingbarn.  

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 8 Rapport om konsekvenser vid 

övertagande av byggnader på Myran 
samt begäran om finansiering 

 KS0715/15  
 

Beslut   
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Medel avsätts för finansiering av kostnader som uppstår vid fortsatt 
hantering av byggnader på Myran. 

            Serviceutskottet beslutar för egen del  

Serviceförvaltningen får i uppdrag att följa PM Process för 
fastighetsförvärv från den 24 maj 2013. 

   

Sammanfattning  
Serviceförvaltningen har fått överta byggnader på Myran utan att få medverka i 
processen. Detta innebär störningar i den ordinarie verksamheten. Dessutom 
kommer det att krävas resurser som inte finns budgeterade för förvaltningen av de 
tillkommande byggnaderna. 

Sedan 2013 finns en gemensam framtagen process för fastighetsförvärv. Enligt 
serviceförvaltningen är det angeläget att denna process följs fullt ut. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag, exklusive beslutsförlaget till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): 
Enligt serviceförvaltningens förslag med tillägg till kommunstyrelsen att medel  
avsätts för finansiering av kostnader som uppstår vid fortsatt hantering av 
byggnader på Myran. 

__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Serviceförvaltningen 
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§ 9 Försäljning av Hedstugan 

 KS0592/14  
 
Beslut   

           Försäljning av Hedstugan är inte aktuellt för dagen eller i  
            överskådlig framtid eftersom det finns behov för annan 
            verksamhet där. 

Sammanfattning  
Hedstugan har varit under utredning en längre tid och olika alternativ har 
diskuterats.  

Det är inte aktuellt med någon försäljning av Hedstugan då det finns behov för 
annan verksamhet där. 

 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 10 Information rörande teknikavdelningen 

 KS0077/16  
     
 
Beslut   
          Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Lars Ringsby redogör, enligt uppdrag av utskottet den 14 december 2015,  
för den översyn och de vidtagna åtgärder som gjorts på teknikavdelningen  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-11. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 11 Rapport från presidiemötet mellan service-
utskottet och barn- och utbildningsnämnden 

 KS0077/16  
 
Beslut   
          Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Serviceutskottet informeras om presidiemöten mellan serviceutskottet och barn- 
och utbildningsnämnden. 
   

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-11. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 12 Övriga informationsärenden 

 KS0077/16  
 
Beslut   
          Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 

1. Utskottet informeras om familjecentral 2. 
 

2. Utskottet informeras om projekt Trästad och övriga träbyggnadsinitiativ. 
________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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