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FP Svante Parsjö Tegnér, 2:e vice ordförande 
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Sekreterare  ………………………………………………………………. 
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Lars-Göran Johansson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Maria Gehlin  
 

Bevis 
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Datum när anslaget sätts upp 2015-09-25 
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§ 91 Information om kostpolitiskt program 

 KS0496/15  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen och återrapport av projektet ska ske första 
utskottsmötet 2016. 

 
Sammanfattning 
Ett kostpolitiskt program är ett styrande dokument med de övergripande direktiven för hur 
vi ska arbeta med kommunens offentliga mat och måltider. Näringsriktig mat är viktig för 
en god hälsa i alla åldrar och ger goda förutsättningar till ett aktivt och friskt liv. Inom för-
skola och skola kan mätta barn och elever ge bättre inlärning och lugnare stämning. Inom 
äldreomsorgen kan ett gott näringsintag hjälpa till att förebygga fall och trycksår. Mat och 
måltider har också stor betydelse för trivsel och välbefinnande för människor i alla åldrar. 
Måltiden är ofta en höjdpunkt på dagen förknippad med njutning, återhämtning, social 
samvaro och kulturella värden. Projektledare är kostavdelningens dietist Mathilda Strand 
som med stöd av en referensgrupp med representanter från berörda förvaltningar tar fram 
det kostpolitiska programmet. Programmet beräknas klart under våren 2016. När program-
met antagits ska nya referensgrupper bildas som under ledning av kostavdelningens dietist 
skapar eller reviderar mer detaljerade riktlinjer för mat och måltider för respektive berörd 
förvaltning.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 92 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Installation 
              av mikrofoner i Rådhusets sammanträdesrum 

 KS0327/14  
Beslut 

Kommunstyrelsens serviceutskott föreslår kommunfullmäktige: 
 

Motionen avslås enligt serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21, eftersom 
det redan finns en ljudanläggning installerad i Sessionssalen och andra åtgärder bör 
prövas innan någon ytterligare investering i ljudanläggning genomförs. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson har i kommunfullmäktige 2014-05-08, lämnat motion om installation 
av mikrofoner i de sammanträdesrum i Rådhuset där KS och utskotten sammanträder. 
Motionären pekar på det angelägna i att hörbarheten förbättras så att alla ledamöter ges 
samma möjlighet att uppfatta vad som sägs i lokalen. Kommunstyrelsen har beslutat åter-
remittera motionen till serviceförvaltningen för utredning av kostnaderna för installering av 
ljudanläggning med mikrofoner i Rådhusets Sessionssal. I dagsläget finns hörslinga instal-
lerad i sessionssalen. Serviceförvaltningen har utrett kostnaden för en utbyggnad av befint-
lig ljudanläggning. Kostnaden för att förfina anläggningen uppgår till 129 tkr inklusive 
moms. I kostnad ingår anskaffande och installering av 20 mikrofoner med stativ och mixer.  
Mot bakgrund av att en ljudanläggning redan finns installerad i sessionssalen, bör andra 
åtgärder prövas innan någon ytterligare investering i ljudanläggning genomförs. Som fram-
förts i tidigare yttrande måste varsamhet iakttas med tanke på kulturmiljön i Rådhuset. För-
utom ett konsekvent nyttjande av befintliga mikrofoner kan placeringen vid sammanträdes-
bordet övervägas  
 
Beslut är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-15. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Motionären 
Serviceförvaltningen 
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§ 93 Svar på motion från Patrik Andersson (V): Möjliggör Falu 
              kommun att agera byggherre 

 KS0299/14  
Beslut 

Kommunstyrelsens serviceutskott föreslår kommunfullmäktige: 
 

Motionen anses besvarad genom det försök som pågår och som går i linje med 
motionärens förslag. 

 
Sammanfattning 
Patrik Andersson har kommunfullmäktige 2014-04-10 lämnat motion om bildande av en 
särskild organisation för att kommunen ska kunna agera byggherre för framtida byggnads- 
och anläggningsinvesteringar. Kommunen föreslås svara för upphandlingen av de under-
leverantörer som behövs för investeringens genomförande. Motionären konstaterar att en 
konsekvens av förslaget är att kommunens kompetens i dessa frågor i så fall måste bred-
das. Även om kostnaderna ökar till följd av detta, är det motionärens mening att det 
sammantaget skulle vara ekonomiskt gynnsamt för kommunen att ikläda sig byggherre-
ansvaret fullt ut.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-10. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Motionären 
Serviceförvaltningen 
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§ 94 Information om yttrande av fordonshantering och 
              resepolicy 

 KS0077/15  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
Protokollsanteckning 
Serviceförvaltningen ska ta fram en sammanställning om antal bilar som kommunen äger. 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen redovisar följande yttranden som avgivits under sommaren 2015. 
• Ny resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor. 
• Uppföljande granskning av bland annat kommunens fordonshantering. 
• Granskning av Intern kontroll. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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§ 95 Serviceförvaltningens roll som uthyrare av bostäder 

 KS0461/15  
Beslut 
 

Frågeställningen ska bearbetas i de olika partigrupperna för en fortsatt behandling 
vid kommande utskottsmöte. 
 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har i PM 2015-07-14 redogjort för hyresadministrationens verk-
samhet. Hyresadministrationen är en rent administrativ funktion som handlägger uthyr-
ning, hyreskontrakt samt köadministration. Huvuduppdraget är att tillgodose de 
kommunala förvaltningarnas behov av lokaler. Dessutom ska enheten hyra ut de bostäder 
som kommunen förvaltar. Den kommunala särarten medför att hyresgäster i kommunens 
bostadsbestånd, i en högre utsträckning än omgivande bostadsföretag, har särskilda behov 
som behöver tillgodoses. Detta faktum innebär att uppdraget emellanåt inte är av enbart 
administrativ och förvaltande karaktär. Serviceförvaltningen önskar aktualisera frågan om 
en tydligare definition av uppdraget så att en ändamålsenlig organisation kan formas.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivele 2015-08-21. 
PM 2015-07-14. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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§ 96 Avrapportering Förstudie E-tjänster och E-arkiv 

 KS0108/15  
Beslut 
 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sedan förra rapporteringen har förstudieprojektet etablerats, med deltagare från Falun, 
Borlänge, Ludvika och Säter, med mål att hitta en lösning som kan fungera för hela länet. 
Arbetet med e-tjänster har prioriterats, och e-arkivfrågan tas i en andra etapp. Kartlägg-
ningsfasen har avslutats och arbetet har intensifierats runt hur ett eventuellt samarbete  
skulle kunna ta form. Förstudien förväntas vara klar under oktober 2015. 
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-09. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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§ 97 Information om prognos och bokslut 

 KS0071/15  
Beslut 
 

1. Serviceutskottet godkänner upprättad verksamhetsberättelse med delårsbokslut per 
2015-08-31 och tillhörande resultat- och investeringsprognos. 

2. Ovanstående handling ska sändas till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde presenterades av serviceförvaltningen upprättad verksamhets-
berättelse med delårsbokslut per 2015-08-31 och tillhörande prognos för 2015 års verk-
samhet.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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§ 98 Beslut om verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 
              2017-2018 

 KS0072/15  
Beslut 
 

Uppdra åt serviceutskottets presidium att utifrån dagens diskussion färdigställa 
verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018, vilket därefter överlämnas 
till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisades serviceförvaltningens olika mål i budget och 
verksamhetsplan för perioden 2016-2018. Förslaget grundar sig på av kommunfullmäktige 
fastställd budget- och investeringsram för perioden.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
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§ 99 Beslut om köp av fast inredning 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 och golv. 
Denna upphandling avser köp av fast inredning. Resterande entreprenaddelar är kvarvar-
ande 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 upp-
handling. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Omvårdnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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