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§ 23 Beslut om att få höja priset avseende 

livsmedelskostnader 
 KS0221/16  
Beslut   
          Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
            

Serviceförvaltningen får göra avsteg från kommunens årliga maximalt angivna 
prisuppräkning och debitera kund utifrån faktisk livsmedelskostnad år 2016. 

 
Sammanfattning 
Livsmedelspriserna är mycket känsliga och påverkas av efterfrågan produktion, krig och 
klimat. Om något går fel i produktionen eller om det blir missväxt så påverkas tillgång och 
pris. Det livsmedelsavtal som tecknas för Falu kommun tillsammans med Säter, Gagnef, 
Borlänge, Ludvika och Hedemora möjliggör en effektiv hantering av en mycket komplice-
rad upphandling. Det ställs krav utifrån upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav, uti-
från miljö och djurskydd. Kvalitetskrav och livsmedelsverkets riktlinjer är ett signum i hela 
upphandlingsförfarandet.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Maria Gehlin (FAP) och Christer Carlsson (M): 1 Återremiss: För att belysa 
konsekvenserna om serviceförvaltningen får ta kostnadsökningen inom egen ram. 2 Avslag 
på förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag 1 om återremiss och finner att beslut ska tas på mötet. 
Ordförande ställer förslag 2 mot förvaltningens förslag och finner att serviceutskottet 
beslutar enligt sitt eget förslag. 
Omröstning begärs. Serviceutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars-Göran Johanssons förslag. 
Nej-röst för Maria Gehlins förslag. 
  
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för Lars-Göran Johanssons förslag och 2 nej-röster för Maria Gehlins 
förslag beslutar serviceutskottet enligt Lars-Göran Johanssons förslag. 
 
Ja: Lars-Göran Johansson (S), Erik Eriksson (MP), Svante Parsjö Tegnér (L), Monica 
Jonsson (S), Mats Dahlström (C) 
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Nej: Maria Gehlin (FAP), Christer Carlsson (M)  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 24 Beslut om att få höja priset avseende 

transportkostnader 
 KS0221/16  
Beslut   
          Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Serviceförvaltningen får göra avsteg från kommunens årliga maximalt angivna 
prisuppräkning och debitera kund utifrån faktisk transportkostnad avseende livs-
medel från grossist, färdiglagad mat, post och gods år 2016. 
 

Protokollsanteckning 
Från Svante Parsjö Tegnér (L) med instämmande av Maria Gehlin (FAP) och Christer 
Carlsson (M): se bilaga  
 
Sammanfattning 
Nytt transportavtal den 1 juni 2015 avseende transport av livsmedel från grossist, färdig-
lagad mat, post och gods. I förfrågningsunderlaget ställdes krav som harmonierade med 
kommunernas miljöpolicy/miljöprogram. Kraven som ställdes var b.la. skärpta krav på 
bilarna vilket innebar miljöklass euro 5 (år 2015) och euro 6 (år 2016), skärpta krav på 
drivmedel vilket innebär att andelen fossila bränslen som leverantören använder i upp-
draget ska högst uppgå till 80 % för 2015 och 2016. Från 1 januari 2017 ska värdet för 
drivmedel vara högst 20 % fossila bränslen. Det här har kommit att innebära en kraftig 
höjning av transportkostnaderna. Det nya transportavtalet innebär en stor kostnadsökning 
jämfört med tidigare avtal. Kostnadsökningen bedöms för 2016 bli ca 105 % mer än den 
maximala uppräkningen medger, för 2016. Om man inte får höja avgiften motsvarande de 
verkliga kostnaderna kommer det att påverka kvalitén inom den offentliga maten i Falu 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Maria Gehlin (FAP): 1 Återremiss: För att belysa konsekvenserna om serviceförvaltningen 
får ta kostnadsökningen inom egen ram. 2 Avslag på förvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag 1 om återremiss och finner att beslut ska tas på mötet. 

Ordförande ställer förslag 2 mot förvaltningens förslag och finner att serviceutskottet 
beslutar enligt sitt eget förslag. 

Omröstning begärs. Serviceutskottet godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för Lars-Göran Johanssons förslag. 

Nej-röst för Maria Gehlins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Lars-Göran Johanssons förslag och 1 nej-röst för Maria Gehlins förslag 
beslutar serviceutskottet enligt Lars-Göran Johanssons förslag. 

Ja: Lars-Göran Johansson (S), Erik Eriksson (MP), Svante Parsjö Tegnér (L), Monica 
Jonsson (S), Mats Dahlström (C), Christer Carlsson (M). 

Nej: Maria Gehlin (FAP). 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
 
 

 
 
 
 
  



Protokollsanteckning KSS 160317 

Vi kan konstatera att Falu korrnnun har tagit beslut som leder till att upphandling av transporter och 
mat blir dyrare. Det är klart att det är bra att väga in t ex miljöhänsyn vid upphandling. Men 
samtidigt måste de ökade kostnaderna vägas mot den nytta som uppstår. Ju fler krav som ställs på 
en upphanling desto färre anbudsgivare tenderar korrnnunen att få. Då stiger också kostnaderna. 

Vi måste hitta en bättre upphandlingprocess där rimliga krav ställs så att vi inte får bara en 
anbudgivare. Kravens ekonomiska konsekvenser måste gå att överblicka. 

I slutändan så leder en upphandling som blir onödigt dyr till att den korrnnunala välfården 
försänrras. Ökade kostnader vid upphandling kan bidra till besparingar inom t ex förskola, skola, 
socia11j änst och äldreomsorg. 

L-~ G-'<' v0Je & IAc;t F aJ u. f-.1 

')~~3~\~~~ 
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§ 25 Godkännande av Internkontrollplan 2016 

 KS0148/16  
Beslut   
          Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Godkänna av serviceförvaltningen upprättad ”Plan för interkontroll 2016 - 
Serviceförvaltningen” med tillhörande risk- och väsentlighetsbedömning att 
tillämpas under verksamhetsåret 2016. 
 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2006-10-12 beslutat fastställa reglemente för intern kontroll av 
kommunens verksamheter. Enligt § 2 i reglementet har respektive styrelse/nämnd det 
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Det 
ankommer på styrelsen/nämnden att upprätta en organisation för den interna kontrollen 
samt att utfärda regler och anvisningar för densamma. Kommunstyrelsens allmänna utskott 
har därefter 2011 beslutat om modell och tidplan för internkontrollarbetet. Serviceför-
valtningen har upprättat förslag till Internkontrollplan för 2016 års verksamhet samt risk- 
och väsentlighetsbedömning.  
Internkontrollplanen består av dels kommunens gemensamma granskningsområden, dels 
serviceförvaltningens egna granskningsområden. De kommungemensamma gransknings-
områdena är ”Dokumenthantering: Allmänna handlingar som inkommer via e-post”, 
”Styrdokument: Oegentligheter” samt ”Upphandling och inköp: Avtalsdatabasen”.  
De förvaltningsspecifika granskningsområdena har valts utifrån gjorda iaktagelser under 
pågående internutredning. Förvaltningschefen har erhållit utskottets uppdrag att utreda och 
komma med förslag till förbättringar av olika processer, främst inom byggprojektverksam-
heten. Eftersom detta arbete inte väntas färdigt förrän tidigast under mars månad kommer, 
ev tillkommande behov av kontrollmoment att beaktas först i Internkontrollplan 2017. t in. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04. 
Bilaga 1 Plan för internkontroll 2016 – Serviceförvaltningen.  
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 26 Antagande av entreprenör för byggnation av 

gruppboende Kopparvägen 

 KS0580/14  
Beslut   
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen  

Igångsättningstillstånd beviljas. 
 

Serviceutskottet beslutar för egen del 
1. Det företag som utvärderats som nummer ett i upphandlingen av byggnation av 

gruppboende Kopparvägen antas som entreprenör i enlighet med redovisning vid 
dagens utskottsmöte. 

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

 
Sammanfattning 
Upphandling har genomförts gällande byggnation av ett gruppboende omfattande sex 
lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum med krav på 
tillgänglighet, system för ventilation, värme, el mm samt grundläggning och yttre 
markmiljö. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 27 Sommarjobb inom serviceförvaltningen 2016 

 KS0199/16  
Beslut   
           

Utskottet uppmanar serviceförvaltningen att i största möjliga utsträckning och 
utifrån rådande förutsättningar erbjuda feriearbeten för skolungdom sommaren 
2016. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun anordnar varje sommar feriearbeten för skolungdom inom kommunens olika 
verksamheter. AIK har uppdraget att organisera detta och sköta urvalsförfarandet. Via 
annonsering inbjuds ungdomar att anmäla sitt intresse för feriearbete under en 3-veckors-
period. Förvaltningarna har även detta år uppmanats att komma in med uppgift om hur 
många feriearbeten som kan erbjudas sommaren 2016. Serviceförvaltningens avdelningar 
erbjuder i varierande omfattning feriearbeten. Serviceavdelningen är den avdelning som av 
hävd erbjudit flest platser, ca 20 st. Övriga avdelningar, med undantag av den administra-
tiva staben, tar emot ett begränsat antal feriearbetare varje sommar. Inför föregående som-
mar redovisade förvaltningen svårigheter att ta emot ett större antal feriearbetare p g a brist 
på arbetsledarresurs under semesterperioden. Förvaltningen såg möjligheter att öka intaget 
av feriearbetare om AIK kunde svara för arbetsledningen. Situationen för serviceförvalt-
ningen är densamma inför sommaren 2016. Dessutom har projektet ”Heltid till alla” 
inneburit att verksamheten f n har en överkapacitet i form av ”bom-tid” motsvarande drygt 
100 timmar/vecka. Detta får till följd att organisationen f n har undersysselsatt personal 
och inte har behov av semestervikarier. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 28 Prognos och bokslut 2016 

 KS0071/16  
Beslut   
           

Utskottet godkänner redovisad resultat- och investeringsprognos februari 2016 för 
serviceförvaltningen. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde presenterades av förvaltningen upprättad resultat- och 
investeringsprognos för mars 2016. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-07. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 29 Åtgärder pga stora budgetavvikelser för 

investeringsbudgeten 2016 

 KS0072/15  
Beslut   
           

1. Utifrån redovisat tillvägagångssätt tillsammans med berörda fortsätta utreda hur 
redovisade behov av investeringsmedel skall finansieras/åtgärdas/prioriteras.  

2. Ärendet skall återredovisas vid nästa utskottmöte.  
 
Sammanfattning 
Som tidigare avviserats för kommunstyrelsens serviceutskott bedöms det för några projekt 
stora överskridanden mot erhållen investeringsbudget. Därutöver har flera nya invester-
ingsbehov flaggats upp för 2016. För några pågående investeringsprojekt har budgetmedel 
försvunnit i och med att den prognos som låg till grund för överföring av investerings-
medel från år 2015 var betydligt högre än utfallet får år 2015. 

För att klara investeringsbehoven 2016 krävs 

1) Äskande om överföring av de budgetmedel som ej nyttjades 2015 och ej låg med i 
överföringen till år 2016. Se bilaga 1  

2) Omfördelning av investeringsmedel från de projekt som ej kommer att nyttjas fullt ut 
2016 till de projekt som behöver nytillskott.  

3) Bortprioritering/framflyttning av 2016 års nytillkomna investeringar alternativt äskande 
om nya investeringsmedel för 2016 för de projekt som kräver igångsättning. 

4) Ianspråkta år 2017 delar av investeringsbudget 2017 avseende Kulturrum tio 14 etapp 2 
som således överföres till etapp 1. Prioritering av åtgärder för båda etapperna har inte-
grerats, är prioriterade, och beslutade av Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande och 
förvaltningschef. 
Dessa åtgärder kommer att påverka investeringsbudgeterna för år 2017-2019 och får 
hanteras i dessas framställan.  
I denna redovisning ingår inte tidigare äskande om tilläggsanslag för investering i utbyte 
av värme och ventilationsanläggningar. Dessa investeringar tillkommer således.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-08. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 30 Informationsuppdatering rörande teknik-

avdelningen 

 KS0077/16  
Beslut   
           

Utskottet har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Översyn av teknikavdelningen har pågått sedan förvaltningschefen fick uppdraget den 14 
december 2015. På mötet kommer en presentation av status för översynen att lämnas och 
redogörelse av vidtagna åtgärder att presenteras.      

 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen  
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§ 31 Vägledningsdiskussion angående 

träbyggnadsstrategi 
 KS0163/15  
Beslut   
           

1. Utskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med Mats 
Dahlström skapa en projektgrupp för att driva redan beslutade aktiviteter kring 
träbyggande. 

2. Styrgrupp med representanter från politiken och projektgruppen får i uppdrag att 
utforma en ny träbyggnadsstrategi för Falu kommun. 

3. Återrapport ska ske till utskottet tre till fyra gånger per år. 
 

 
Sammanfattning 
Falun har arbetat med en träbyggnadsstrategi som antogs 2011 i full politisk enighet. 
Redan dessförinnan hade Falun varit med i nationella satsningar på träbyggnation vilket  
bl a resulterat i Kopparstadens projekt Hyttkammaren som invigdes 2007. Efter strategins 
antagande har byggts en skola i Aspeboda, ett äldreboende Kårebacken, ett äldreboende 
Hälsingebacken, en förskola Slättaskogen och nu planeras för ny skola i Bjursås i trä. 
Kopparstaden har byggt kvarteret Briganden där allt utom bjälklagen är i trä. Falun har 
under denna tid varit aktivt i nationella trästadsrådet och har bidragit till kompetens-
utveckling och nätverk på området. Falun har också lett ett nätverk av sex Dalakommuner 
som antagit träbyggnadsstrategier, och där hyreshus i trä byggts i Orsa och Leksand. Detta 
arbete kopplas nu till Byggdialog Dalarna. Byggdialog Dalarna har successiv intresserat 
sig mer för träbyggande och nu finns ett utvecklingsarbete för träbyggnation inom ramen 
för ett större EU-projekt kring energi o miljöfrågor. Byggdialogens arbete har presenterats 
för Region Dalarnas direktion och inriktningsbeslut för att öka byggandet planeras därifrån 
inom kort. Det finns således både intresse och kompetens för att utveckla träbyggandet 
vidare i länet. Högskolan Dalarna har satsat på byggutbildningar med träinriktning och nu 
senast har man tillsammans med Högskolan i Luleå, Linneuniversitetet och Linköpings 
universitet fått ett stort forskningsprojekt som benämns ”Framtidens biobaserade byggande 
och boende”. För mer information se bifogade dokument. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09 

Bilagor 

1. PM Upprättat av Mats Dahlström 

2. Stadgar trästad 

3. Handlingsplan Trästad 
 

_________________________________________________________________________ 
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Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 32 Rapport från arbetet med flyktingboende 

 KS0077/15  
Beslut   
           

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Avrapportering kring förvaltningens arbete med flyktingboenden i enlighet med samma 
format som vid föregående möte. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 33 Yttrande boendeplan 2015 - 2030 för 

omvårdnadsförvaltningen 

 KS0414/13  
Beslut   
           

Serviceutskottet tillstyrker Omvårdnadsnämndens boendeplan med 
kompletteringen 48 vårdplatser där projektering påbörjas 2016, Risholnsgården 20 
platser 2017 och för resterande 32 platser centralt i Falun 2018.  

 
 
Sammanfattning 
Efter analys så har det framkommit att Omvårdnadsförvaltningens boendeplan med 
kompletteringen 20 platser 2017 och resterande platser 2018 där projektering påbörjas 
2016 för ett boende, Risholnsgården 20 platser och centrala Falun resterande platser. Kan 
realiseras om Serviceförvaltningen erhåller investeringsmedel för dessa objekt för 
projektering 2016 samt byggnation 2017 i enlighet med reviderad investeringsbudget som 
redovisad punkt på detta möte.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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