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FffLUN 
Falukommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

§ 34 Kostpolitiskt program 

KS0496/!5 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

SammanträdesdatlUll 
2016-04-20 

Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna upprättat kostpolitiskt program. 

Protokollsanteckning 
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Från Mats Dahlström (C), Svante Parsjö Tegner (L),Christer Carlsson (M), Maria Gehlin 
(F AP), Erik Eriksson (MP): Antibiotika är en mirakelmedicin som blir allt mindre brukbar. 
Uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier världen över ökar på grund av överdriven 
användning av antibiotika. Det leder till att vanliga infektioner blir svårläkta och sprids 
lätt. Vi har ett begränsat antal antibiotikum, och därför används ofta sanunaklasser av 
antibiotika både för djur och människor vilket gör det lättare for antibiotikaresistens att 
spridas. Rester från antibiotikan kan finnas kvar i djuret efter behandling, och sedan föras 
vidare till maten. Livsmedel innehåller ofta bakterier från livsmedelsproducerande djur och 
kan därför sprida resistenta bakterier från djur till människa. Ju mer vi använder antibiotika 
desto mer ökar riskerna för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas. 
Falun ska därför bara inhandla livsmedel som producerats utan annan användning av 
antibiotika än vid förskrivning av veterinär när det är veterinärmedicinskt motiverat. Detta 
ska fortlöpande följas upp i leveranserna. 

Sammanfattning 

År 2013 beslutade kommunstyrelsen att kostavdelningen ska ansvara för att tillsanunans 
med skola, vård och omsorg utarbeta ett kostpolitiskt program med gem ensanuna riktlin j er 
för mat och måltider. Arbetet startade under år 2015. Det första förslaget till kostpolitiskt 
program presenterades för Serviceutskottet i februari 2016. Serviceutskottet beslutade att 
sända förslaget på remiss till berörda förvaltningar samt till de politiska partigrupperna. 
Serviceförvaltningen fick i uppdrag att komplettera ärendet med en ekonomisk konsekvens 
av progranunet och förslag till finansiering. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lars-Göran Johansson (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Maria Gehlin (FAP) och Christer Carlsson (M): Återremiss: Serviceförvaltningen får i 
uppdrag att komplettera ärendet med en ekonomisk konsekvens av progranunet och förslag 
på finansiering. 
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Beslutsgång 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-04-20 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att beslut ska tas på dagens möte. 
Ordförande finner att beslut ska tas på dagens möte. 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Omvårdnadsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 35 Projektmodell för !T-projekt 

KS0256/16 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

l. Samtliga II-projekt på Falu kommun ska följa II-kontorets projektmodell 
2. För samtliga projekt ska följande gälla: 
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En projektägare ska vara utsedd. Projektägaren ska vara en tjänsteman med 
beslutsmandat 
Finansiering av externa och interna kostnader ska vara säkerställd före 
projektstart-både för projekt- och förvaltningskostnader. 
Projektledare skall vara tillsatt. 
Projektdirektiv ska vara fastställt. 
Nyttaanalys ska vara genomförd. 

3. II-kontorets resurser (interna och externa) i projekt bekostas av den förvaltning 
som är beställare av projektet. 

Sammanfattning 

Fal u Kommlm behöver en projektmodell för II-projekt. Projektmodellen ska vara 
obligatorisk för samtliga IT -projekt. Detta krävs för att säkerställa att rätt projekt 
prioriteras och kan genomföras enligt plan. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
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Falukommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

§ 36 Förvaltningsmodell för !T-system 

KS0255/16 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

l. Verksamheterna och IT-funktionen inom kommunen ska tillsammans utveckla 
samarbetet gällande hanteringen av kommunens IT -system, genom en 
gemensam förvaltningsmodell i syfte att leverera IT -stöd till verksamheterna 
kostnadseffektivt och med kvalitet. 

2. Systemförvaltningsmodellen ska vara obligatorisk för alla verksamheter som 
äger system. 

3. Varje IT -system ska ha en fastställd budget och en systemförvaltningsplan inne
hållande information om hur systemet skall användas, förvaltas och utvecklas 
och för detta ansvarar verksamheterna. 

4. Systemägaren, verksamheten ska minst bemanna rollerna systemansvarig och 
systemadministratör för varje system inom förvaltningsmodellen. 

5. Serviceförvaltningen l IT ska bemanna rollerna förvaltningsledare IT och 
systemtekniker för varje system för att kunna möta verksamheternas krav och 
behov. 

6. Ansvaret för systemförvaltningsmodellen ligger hos serviceförvaltningenlIT 
som driver utvecklingen tillsammans med verksamheterna. 

7. Varje verksamhet bidrar till systemförvaltningsmodellen med behövda 
personal-resurser inom den egna verksamhetsbudgeten. 

Sammanfattning 

Fal u kommun behöver fastställa en generell modell för samarbete kring alla våra IT
system. IT systemen innehåller tillsammans ett stort värde som bör förvaltas på bästa 
möjliga sätt, dels ur ett besparingsperspektiv men också ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-08. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
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§ 37 Äskande om utökad investeringsram 2016 och 
samtidig omfördelning av investeringsbudget 
mellan investeringsprojekt 

KS0072!15 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 
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l. Godkänna förslaget till äskande om utökad investeringsram 2016 med 20,4 mnkr 
och samtidig omfördelning av investeringsbudget mellan investeringsprojekt 

2. Väga in yrkandet om tilläggsanslag enligt Dm KS0143/16 för ventilations
ombyggnader i ovanstående begäran. 

Sammanfattning 

Investeringskostnaderna bedöms totalt sett öka under år 2016 jämfårt med budget. 
Ökningen beror dels på fördyringar i vissa projekt, dels att behovet att starta nya projekt 
varav två projekt för omvårdnad som avser tidigareläggning får byggande av nya lokaler, 
dels nya myndighetskrav för ventilation, dels medel får åtgärder i flyktinglokaler, dels 
förvärv av Stångstj ärnsstugan. Detta utgör sammantaget ett utökat behov av investerings
medel på 73,8 mnkr för år 2016. Samtidigt finns projekt som 2016 inte kommer att nyttja 
hela årsbudgeten. Det minskade behovet avser dels två projekt där prognosticerad kostnad 
för året bedöms bli lägre än budget men håller tidplan för färdigställande (B jursåsskolan 
och Kulturhuset tio 14) och dels ombyggnad del av f.d. Hälsinggårdsskolan till förskola, 
som för närvarande är nedlagt p.g.a. projektet blir får dyrt. Detta minskar behovet av 
investeringsmedel med 53,4 mnkr för år 2016. Sammantaget ger detta behov av utökad 
investeringsbudget med 20,4 mnkr. Projektet ombyggnation av ventilation på grund av 
myndighets- och politiska krav har redovisats i tidigare. Detta har omarbetats och 
investeringsbehovet dokumenterats i en genomförandeplan, för berörda lokaler, som 
sträcker sig över flera år med redovisat möjligt investeringsnivå per år. Dokumentet har 
stämts av med barn- och utbildningsförvaltningen för handläggning och insändande till 
berörda myndigheter för godkännande. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

(C 
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§ 38 Prognos och bokslut 2016 

KS0071/16 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-04-20 
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Redovisad resultat- och investeringsprognos mars 2016 för serviceförvaltningen 
godkänns. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde presenterades av förvaltningen upprättad resultat- och 
investeringsprognos för mars 2016. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05. 
Periodrapport 201604. 
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§ 39 Vägledningsdiskussion efter budgetdialogen 

KS0072/16 

Beslut 
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Serviceförvaltningen får i uppdrag att utifrån dagens vägledningsdiskussion arbeta 
vidare med verksamhetsplan och budget för perioden. 

Sammanfattning 

Redovisning av sammandrag från budgetdialog 2016-04-12--13. Vid mötet sker en 
vägledningsdiskussion om det fortsatta budgetarbetet. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 
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§ 40 Antagande av entreprenör till Kulturhuset tio 14 

KS0523/15 

Beslut 

l. Det företag som utvärderats som nummer ett i upphandlingen av byggnation av 
Kulturhuset tio 14 antas som entreprenör i enlighet med redovisning vid dagens 
utskottsmöte. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal i ärendet. 
3. Igångsättningstillstånd beviljas. 
4. Omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning 
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Upphandling har genomförts gällande ombyggnation av Folkets hus till Kulturhuset tio 14 
enligt beslutat lokalpro gram. Ombyggnationen omfattar rum för musik, bild, rörelse, 
kontorsplatser mm samt nya system för ventilation, rör, el och brand. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-31. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 41 Redovisning av antagen entreprenör, 
Gruppboende Kopparvägen 

KS0580/14 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
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Vid Kommunstyrelsens serviceutskott den 17 mars 2016 beslutades om antagande av 
företag for byggnation av gruppboende Kopparvägen. 
Serviceförvaltningen redovisar att vinnande företag är AB Byggprojekt i Dalarna från 
Falun med anbudssumman 9 275 000 SEK. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-01. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Socialförvaltningen 
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§ 42 Nybyggnation av förskola Slättaskogen 

KS0286/14 

Beslut 
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l. Det företag som utvärderats som nummer ett i upphandlingen av stomkomplettering 
gällande slättaskogens förskola, antas som entreprenör i enlighet med redovisning 
vid dagens utskottsmöte. 

2. förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal i ärendet. 
3. Omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning 

Upphandlingen har genomförts som delad utförandeentreprenad där installatörer redan är 
upphandlade. Denna stomkompletteringsentreprenad gäller invändig stomkomplettering/ 
bygg, ytskikt, storkök, hiss samt utvändiga trappor och räcken. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-0 l. 

Cc 
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Falu kommun 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
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§ 43 Nybyggnation av skola Bjursås 

KS0555/15 

Beslut 

l. Det företag som utvärderats som nummer ett i upphandlingen av byggnation av 
högstadieskola i Bjursås, antas som entreprenör i enlighet med redovisning vid 
dagens utskottsmöte. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal i ärendet. 
3. Omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning 
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Upphandlingen har genomförts som totalentreprenad avseende nybyggnad av 
högstadieskola i Bjursås. Projektet omfattar bland annat lektionssalar inkluderande slöjd-, 
bild- och musiksalar, personalutrymmen samt samvaro utrymmen. Ä ven yttre miljö är 
inkluderad i projektet. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11. 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
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§ 44 Information rörande teknikavdelningen 

KS0077/16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen 

Sammanfattning 
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Översyn av teknikavdelningen har pågått sedan december 2015. Vissa åtgärder har gjorts 
och arbetet fortsätter med att slutfåra uppdraget. Redovisning av vidtagna åtgärder kommer 
att presenteras på mötet. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-08. 



FffLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
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§ 45 skolförvaltningens digitala plattform 

KS0260/16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen 

Sammanfattning 
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Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsanunans med serviceförvaltningen genomfört 
en utredning för att ta fram ett förslag till digital plattform för Barn- och utbildningsförvalt
ningen. Resultatet finns redovisat i bifogad bilaga. Ansökan om medel ska göras. Nästa 
steg blir att planlägga och genomföra projektet. Det bör dock poängteras att en fördjupad 
genomgång av kostnadsbilden måste ske. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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§ 46 Beslut om utbetalning till leverantörer 

KS0077!16 

Beslut 

17 (18) 

Förvaltningschefen får uppdrag att finna metoder för att verkställa utbetalning av 
fakturor från muntligt redovisade entreprenörer, efter utfört arbete. 

Reservation 
Christer Carlsson (M) och Maria Gehlin (F AP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Översyn av teknikavdelningen har pågått sedan december 2015. Vid genomgången 
konstateras behov av åtgärd för vissa leverantörer. Genomgång av aktuellt läge och 
redovisning av leverantörer kommer att ske på sammanträdet. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lars-Göran Johansson (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP) och Mats 
Dahlström (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Christer Carlsson (M), Svante Parsjö Tegner (L) och Maria Gehlin (FAP): Ärendet åter
remitteras för att kompletteras med bland annat en ekonomisk bedömning av kostnadernas 
rimlighet som sådana, och av juridiska läget dels vad avser kommunens eventuella bunden
het vid de påstådda åtagandena, dels vad avser LOU. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att beslut ska tas på dagens möte. 

Ordförande finner att beslut ska tas på dagens möte. 

c ( 



Yrkande: i ·1 

Vi anser inte att det är acceptabelt att fatta beslut om miljontals kronor enbart utifrån muntlig 
information som har lämnats vid sammanträdet. Ett minimikrav är att ledamöterna får möjlighet att 
bedöma de ekonomiska och juridiska aspekterna av frågan på ett seriöst sätt. 

Vi yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med bland annat en ekonomisk bedömning 
av kostnadernas rimlighet som sådana, och av det juridiska läget dels vad avser kommunens 
eventuella bundenhet vid de påstådda åtagandena, dels vad avser LOU. 

c/J/r1i 1c[/ {;w{v-· 
Christer Carlsson (M) Svante Parsjö Tegner (L) 
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