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Internet 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2015-09-03   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
 Egnellska huset, Svedenborg vån 2 kl. 13:00 - 13:40 

Beslutande 
S  Lars-Göran Johansson, ordförande  
FP Åsa Nilser, 1:e vice ordförande 
FP Svante Parsjö Tegnér, 2:e vice ordförande 
S Monica Jonsson 
C Joakim Storck 
M Christer Carlsson 
M Göran Forsén 

 

Utses att justera Svante Parsjö Tegnér     

Justeringsdag:  2015-09-14  

Justerade paragrafer: 86-90      Exl § 86, 88 – 89 som justerats 2015-09-03 

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

Heléne Allanson 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

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

 Svante Parsjö Tegnér  
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens serviceutskott 
Sammanträdesdatum 2015-09-03 
Datum när anslaget sätts upp 2015-09-14     Exl § 86, 88 – 89 som anslagits 2015-09-03  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Heléne Allanson 
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Insynsplats   V   Patrik Andersson 
   SD Mikael Pettersson 

 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Lars Ringsby  
Controller Hans Johansson   
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§ 86 Beslut om upphandling av isolering till vård- och  
              omsorgsboende i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som leverantör för tillverkning, leverans 
och montage av isolering enligt redovisning vid dagens utskottsmöte. 

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

3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla 
ärendet enligt LOU:s regelverk.   

4. Omedelbar justering av paragrafen. 
 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården ska byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater 
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och styr/reglering/övervakning, badrumsutrustning, 
storköksutrustning, målning, golv. 
Denna upphandling avser köp av isolering. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande 
installationer för färdigt hus vilket kommer att upphandlas under hösten 2015.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 
Omvårdnadsförvaltningen 
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§ 87 Beslut om köp av trapp till vård- och omsorgsboende i 
              Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

Förvaltningen får i uppdrag att utföra ny upphandling. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater 
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och styr/reglering/övervakning, badrumsutrustning, 
storköksutrustning, målning, golv. 
Denna upphandling avser köp av trapp. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande 
installationer för färdigt hus vilket kommer att upphandlas under hösten 2015. 
 
Beslutet är att då inget anbud inkommit får förvaltningen i uppdrag att utföra ny 
upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 
Omvårdnadsförvaltningen 
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§ 88 Beslut om köp av yttre miljö till vård- och omsorgsboende i 
              Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för yttre 
miljö enligt redovisning vid dagens utskottsmöte. 

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

3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att 
upphandla ärendet enligt LOU:s regelverk.   

4. Omedelbar justering av paragrafen. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården ska byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater 
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och styr/reglering/övervakning, badrumsutrustning, 
storköksutrustning, målning, golv. 
Denna upphandling avser köp av yttre miljö. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande 
installationer för färdigt hus  vilket kommer att upphandlas under hösten 2015. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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§ 89 Beslut om utförandeentreprenad avseende byggarbeten av 
              stom- och rumskomplettering till vård- och omsorgsboende 
              i Hälsinggården 

 KS0185/14  
Beslut 
 

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för in- 
och utvändiga stom- och rumskompletteringar inkluderat arbete och 
material enligt redovisning vid dagens utskottsmöte. 

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

3. I det fall inget anbud kan antas, får Serviceförvaltningen i uppdrag att 
upphandla enligt LOU:s regelverk. 

4. Omedelbar justering av paragrafen. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården ska byggas i enlighet med ny 
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-
projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i 
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater 
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och styr/reglering/övervakning. 
Denna upphandling avser byggarbeten av stom- och rumskompletteringar. Resterande 
entreprenaddelar är kvarvarande installationer för färdigt hus samt yttre miljö vilka kom-
mer att upphandlas under hösten 2015. 
Ärendet har behandlats på serviceutskottet 2015-07-01. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
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§ 90 Beslut om utförandeentreprenad avseende bygg till 
              förskolan Slättaskogen 

 KS0286/14  
Beslut 
 
             Förvaltningen får i uppdrag att utföra ny upphandling. 
 
Sammanfattning 
Uppförande av ny förskola i Slättaskogen ska byggas i enlighet med ny policy för entre-
prenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Projektet omfattar en förskola i två plan 
med sex stycken avdelningar och ett antal gemensamma utrymmen. 
Denna upphandling avser bygg. Resterande entreprenaddelar för färdigt hus kommer att 
upphandlas under hösten 2015. 
 
Beslutet är att då inget anbud inkommit får förvaltningen i uppdrag att utföra ny 
upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 
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