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§ 13 Svar på motion från Bo Lindén (SD) 

Hörselfrämjande åtgärder i kommunens 
möteslokaler 

 KS0533/15  
 
Beslut   
          Serviceutskottet beslutar för egen del: 
            

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att införskaffa bärbar hörselförstärkande utrust-
ning för utlåning i samband med möten i de lokaler som saknar fast hörslinga, till 
en kostnad av högst 200 000 kronor. 

2. Serviceförvaltningen ska vara ansvarig för utlåning och tillsyn av nämnda utrust-
ning. 
 
Serviceutskottet förslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Motionen bifalles genom dels serviceutskottets beslut att införskaffa bärbar 
utrustning för utlåning i samband med möten i lokaler som saknar fast hörslinga, 
dels de under januari och februari 2016 vidtagna åtgärderna i Sessionssalen. 
 

 
Sammanfattning 
Bo Lindén har den 15 september 2015 till kommunfullmäktige lämnat motion om att det 
skyndsamt vidtas hörselfrämjande åtgärder i samtliga mötesrum. Enligt motionären utgör 
den bristande hörbarheten ett demokratiproblem. I dagsläget bedöms endast Kristinehallen 
(av kommunens egna lokaler) erbjuda acceptabla förutsättningar. Motionären pekar på att 
Rådhusets sessionssal och mötesrum Swedenborg i Egnellska huset har stora brister när det 
kommer till hörbarheten. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären  
Serviceförvaltningen 
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§ 14 Nulägesrapport Heltid till alla  
 KS0106/15  
 
Beslut   
            Utskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Per-Erik Hansson, chef för serviceavdelningen och projektledaren för Heltidsprojektet 
Irmelie Sjölander redogör för heltidsprojektets nuvarande läge avseende arbetet att skapa 
kombinationstjänster, i första hand inom serviceförvaltningens verksamheter kost, service 
och drift. 

 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 15 Boksult och Verksamhetsberättelse 2015 

 KS0071/15  
 
Beslut           

Godkänna upprättat förslag till 2015 års bokslut och verksamhetsberättelse för 
vidare befordran till kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har sammanställt förslag till bokslut samt verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2015. Vid dagens sammanträde presenteras utkast till såväl bokslut som 
verksamhetsberättelse.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04. 

Serviceförvaltningens verksamhetsberättelse för 2015. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 7 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott           Sammanträdesdatum  
 2016-02-17 
 
 
§ 16 Redovisning av första periodrapport investeringar 

2016 

 KS0072/15  
 
Beslut  

Uppdra åt serviceförvaltningen att arbeta vidare med investeringsprognosen utifrån 
dagens diskussion och utifrån nedanstående bedömning och konsekvenser.  

 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen genom för närvarande en statusbestämning av samtliga pågående 
investeringsprojekt. Bakgrunden är serviceutskottets beslut den 14 december 2015 att 
uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en ny prioriteringsordning och redovisa 
tillkommande investeringsbehov för redan beslutade projekt. Med anledning av att årets 
första prognos visar på en obalans mellan budget och prognos, aktualiserar förvaltningen 
frågan om omdisponeringar alternativt framställan om tilläggsmedel. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 17 Beslut om ombyggnad av ventilation på grund av 

myndighets- och politiska krav 

 KS0143/16  
 
Beslut   
          Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
            

Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag för 
investeringar i utbyte av värme och ventilationsanläggningar med en kostnad på 20 
miljoner kr för 2016, 30 miljoner för 2017 och 30 miljoner för 2018.  
(klicka på numrerad lista-ikonen) 

 
 
Sammanfattning 
I våra fastigheter finns behovet av att byta ut värmekälla och ventilationsaggregat / system. 
När utbyten sker kommer anläggningarna ge ekonomisk pay off för en tidsperiod på 6-15 
år. Enligt de nationella energimålen så ska förvaltningen spara 20 % till 2020 och sedan 
ytterligare 50% till 2050. Med investeringarna enligt bilaga har vi möjlighet att uppnå 
målen som ger ekonomiska och miljömässiga besparingar. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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§ 18 Säkra framtidens behov av personal 
 KS0106/15 
  
Beslut           

Förvaltningschefen får i uppdrag att initiera program för att säkra personalförsörj- 
ningen och snarast undersöka förutsättningarna för finansieringarna av projektet 
cirka 3 Mnkr med återredovisning i mars. 
 

 
Sammanfattning 
25 % av förvaltningens personal kommer om man går vid 65 års ålder gå i pension fram till 
2020. Då vi redan idag kan se att vi har svårt att få tag på kvalificerad personal inom kost 
och städ så ser vi det som en nödvändig åtgärd att starta upp ett program med teoretisk och 
praktisk utbildning. Utbildningen bör inrikta sej mot ungdomar och utrikesfödda. För att 
täcka behovet så räknar vi med att ta in 40 stycken deltagare. Vi har tagit kontakt med AIK 
och SOC för att om möjligt få hjälp med finansiering och upplägg.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 19 Lägesrapport för teknikavdelningen 

 KS0077/16  
 
Beslut            

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Genomgång av status för tidigare beslutad genomgång av Teknikavdelningen. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09. 
 

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

 KS0077/15  
 
Beslut           

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen arbetar med att bereda platser för flyktingboende i kommunen även 
rapport angående tillströmningen av nyanlända är framtagen.   
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 21 Beslut om Kostpolitiskt program 

 KS0496/15  
 
Beslut           

1. Förslaget till kostpolitiskt program sänds på remiss till 
Omvårdnadsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret och de politiska partigrupperna. Svartiden sätts till den 18 
mars 2016.  

2. Serviceförvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med en ekonomisk 
konsekvens av programmet och förslag till finansiering. 

 
Sammanfattning 
Under ledning av kostavdelningens dietist Mathilda Strand har ett kostpolitiskt program för 
Falu kommun tagits fram. Programmet ska tillsammans med kompletterande riktlinjer 
kvalitetssäkra Falu kommuns offentliga måltider, det vill säga måltider inom förskola, 
skola och fritidsverksamhet, samt boenden inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och för 
ensamkommande barn. Programmet är ett styrdokument för hur kommunen ska förhålla sig 
till och arbeta med mat och måltider i den offentliga verksamheten, och fastställer direktiv 
för måltidernas och matens kvalitet. Programmet och riktlinjerna ska utgöra underlag för 
budget och verksamhetsplaner och användas vi planering och uppföljning av verksamhet 
där måltider inkluderas. 

Visionen är: Hälsosamma och hållbara måltider – till nytta för Faluborna! 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-28. 

Utkast för Kostpolitiskt program. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Förslaget till kostpolitiskt program sänds på remiss 
till Omvårdnadsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Arbetsmarknads- och integrationskontoret och de 
politiska partigrupperna. Svartiden sätts till den 18 mars 2016.  

Maria Gehlin (FAP): Ge serviceförvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med en 
ekonomisk konsekvens av programmet och förslag till finansiering. 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen   Omvårdnadsförvaltningen  
Politiska partgrupperna   Socialförvaltningen   
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§ 22 Informationsärende 

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

1. Utskottet informeras om projektet Slättaskogen. 
2. Utskottet informeras om arbetet kring Motionen angående ej djurtestade produkter. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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