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Egnellska huset, Swedenborg    kl. 13:15 -  18:10 

Beslutande 
S  Lars-Göran Johansson, ordförande  
MP Erik Eriksson, 1:e vice ordf. 
FP Svante Parsjö Tegnér, 2:e vice ordförande 
S Monica Jonsson 
C Joakim Storck 
M Björn Ljungqvist, ersätter Christer Carlsson 
FAP Maria Gehlin 

 

Utses att justera Erik Eriksson     

Justeringsdag: 2015-06-09  Exl § 61 -62 som justerats 2015-05-27
   

Justerade paragrafer: 56-65 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Helene Allansson 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Lars-Göran Johansson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Erik Eriksson   
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens serviceutskott 
Sammanträdesdatum 2015-05-27 
Datum när anslaget sätts upp 2015-06-09   Exl. § 61-62 anslagits 2015-05-28  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
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Heléne Allanson 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 

Ej tjänstgörande ersättare S   Lena Johnsson   
 S   Monica Enarsson § 56 – 62, 65 
                     C   Anna Hägglund § 56 – 59, 65 
                     M   Göran Forsén 
                     FP  Åsa Nilser § 56 – 58, 65 
  

Insynsplats   V   Patrik Andersson 
   SD  Mikael Pettersson 

 
 

Övriga deltagare  Förvaltningschef Lars Ringsby 
   Adm. chef Elisabeth Florman § 58 – 59 
   Driftchef Helena Wikström § 58 – 59 
   Teknisk chef Olle Wiking § 59 – 64 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 56 Rundtur till fastigheter Kårebacken, Aspeboda skola och 
              Gruppbostad i Herrhagen 

 KS0077/15  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen under rundturen. 
 
 
Sammanfattning 
Efter önskemål om att besöka några fastigheter har nu en rundtur ordnats och genomförts 
under dagen. Besök på Kårebacken vård- och omsorgsboende, i Aspeboda skola och på 
gruppbostad i Herrhagen är genomförda. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-18. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 5 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 57 Information av hållbarhetsråden 

 KS0077/15  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Information om Faluns vision kopplad till hållbarhetsprogrammet. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-18 och muntlig information på mötet. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 58 Bemanningsplanering 2016-20 

 KS0076/15  
Beslut 
 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att påbörja en utredning av personalsituationen.  
2. Återrapport ska ske med förslag på åtgärdsprogram i syfte att säkerställa 

bemanningsbehovet under den kommande 5-årsperioden. 
 

 
Sammanfattning 
Vid en genomgång av bemanningsläget inom serviceförvaltningen, har konstaterats att 
sjukfrånvaron i kombination med svårighet att hitta vikarier skapar driftproblem i förvalt-
ningens olika verksamheter. För närvarande ligger förvaltningens sjukfrånvaro på nivån 
6,9 %. Genomsnittet för Falu kommun var 6,8 % i april -15. 
Tidigare aviserad ökning av pensionsavgångar är nu ett faktum. Under perioden 2015-2018 
kommer sammanlagt 52 av förvaltningens drygt 350 anställda att nå 65 års ålder. Därtill 
ska läggas 8 anställda födda 1948-49 som kommer att lämna organisationen under 2015.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 59 Prognos och bokslut 

 KS0071/15  
Beslut 
 

Redovisad resultat- och investeringsprognos april 2015 för serviceförvaltningen 
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde presenteras servicesförvaltningens resultat- och 
investeringsprognos för april 2015.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 60 Beslut ny slöjdsal till Haraldsboskolan 

 KS0353/15  
Beslut 
 

1. Utifrån dagens diskussion beslutas slöjdsalen placeras i C-huset och föreslagen 
storlek på slöjdsal antas. 

2. Medel säkerställs från barn- och utbildningsförvaltningens investeringsram 2015. 
 
Sammanfattning 
Ny träslöjdlokal till låg- och mellanstadiet behövs då den nuvarande ligger i den del av 
Hälsinggårdsskolan som är under försäljning. Önskemål finns om att ha både trä- och 
syslöjd samt bild samlat på Haraldsboskolan. Nuvarande syslöjdslokal ligger inom den del 
av Hälsinggårdsskolan som är kvar i kommunens ägo. Alternativ till placering och 
ekonomiska konsekvenser av respektive förslag redovisas på mötet.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 61 Beslut om köp av tillfällig lokal för förskola 

 KS0299/15  
Beslut 

1. Utskottet beslutar att Expandia Moduler AB antas för köp av tillfällig lokal för 
förskola i Danholn, Buskbo 6:1 till ett pris av 2.572.900 SEK. Priset inkluderar 
grund- och markarbeten, moduler, förbindelsegång med dörrar, ramp, handikapps-
ramp samt anslutningar för el, vatten och avlopp. 

2. Anta entreprenör för iordningsställandet av parkeringsplatser för den utökning av 
barn som sker i samband med köp av tillfälliga lokaler enl punkt 1.  

3. Överföring av erforderliga medel för köp av tillfälliga lokaler för förskola i 
Danholn ska begäras från redan budgeterade investeringar. 

4. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande 
av uppdraget. 

5. Igångsättningstillstånd beviljas. 
6. Omedelbar justering av paragrafen. 

 
Sammanfattning 
Skolförvaltningen har framfört behov av att tillfälligt utöka lokalerna på förskolan i 
Danholn med utrymme för ytterligare en barngrupp. Serviceförvaltningen bedömer att 
behovet kan uppfyllas med köp av moduler med trästomme som förbinds med en 
genomgångssluss till befintlig lokal. Slussen används även för av- och påklädning av 
barnen vid hämtning, lämning och utomhusverksamhet.   
I samband med anläggning av den tillfälliga lokalen uppstår behov att iordningsställa 
parkeringsplats för det antalet fordon som förväntas öka. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 5. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 62 Beslut om ny ventilation till Bjursåsskolan F-6 

 KS0351/15  
Beslut 

1. Utskottet godkänner förslaget på ventilationslösning till Bjursåskolan F-6. 
3. Igångsättningstillstånd godkänns. 
4. Medel för investeringen disponeras inom ramen för investeringsbudget 

Bjursåsskolan 2015. 
5. Omedelbar justering av paragrafen. 

 
Sammanfattning 
Den verksamhet som bedrivs idag är inte anpassad efter kapaciteten på ventilationen, 
därför utökas ventilationssystemet för att motsvara verksamhetens behov på att bedriva en 
bra undervisning.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 4. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomikontoret 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 63 Beslut om uppstart av nybyggnad av Bjursås skola, 
              högstadie 

 KS0485/14  
Beslut 
Serviceutskottet föreslår KS: 
 

Bevilja igångsättningstillstånd för nybyggnation av högstadieskola i Bjursås, avser 
projektet i sin helhet. 

 
Serviceutskottet beslutar för egen del: 
 
            Projektering av högstadieskola ska påbörjas för ca 1mnkr.   
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram förslag på ny 
högstadieskola utifrån antaget lokalprogram. Har tidigare behandlats i kommunstyrelsens 
fastighetsutskott under 2013-2014. Nu måste det säkerställa att projektet ryms inom 
beslutad budget på 64 mkr. Redovisning av förslag presenteras på mötet. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag på mötet. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
Muntlig genomgång och redovisning på sammanträdet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt serviceförvaltningens muntliga förslag: 
Påbörja projekteringen för ny högstadieskola, 1 mnkr och skicka begäran om 
igångsättningstillstånd till KS sammanträde den 25 augusti 2015. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur-och ungdomsförvaltningen 
Ledningsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 64 Informationspunkt ny klassrumsmodul till Slättaskolan 

 KS0352/15  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Slättaskolan får fler elever till höstterminen 2015 och för att klara av det ökade elevantalet 
behöver skolan ytterligare lokaler. En modul med ett klassrum kommer att hyras in och 
placeras på skolgården i anslutning till befintlig paviljong på Slättaskolan och avsikten är 
att färdigställa den till höstterminens start. Dialog har skett med barn- och utbildningsför-
valtningen om lämplig och möjlig placering. Medel används inom beslutad investerings-
ram för barn- och utbildningsförvaltningen 2015 och beräknad kostnad för iordning-
ställande av modulen är ca 0,8 mnkr. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-27 
 
§ 65 Beslut om att inleda process om samlokalisering av 
              driftens gemensamma utrymmen, plattformar 

 KS0274/15  
Beslut 
 

Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra föreslagen samlokalisering av 
verksamheten. 

 
Sammanfattning 
Efter beslutad utredning angående effekter av att samlokalisera gemensamma utrymmen 
för förvaltningens driftsverksamhets, så kallade plattformar, har en plan för detta upprättats 
där även upprättande av funktion för etablering av ny ”Möbelretur” inkluderats.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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