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FffLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 4 7 Svar på medborgarförslag Egen matlagning vid 
Montessoriförskolan Callisto 

KS039511 2 
Beslut 

Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås eftersom några eventuella investeringar i syfte att 
anpassa Callistos kök för matlagning inte kommer att ske, i avvaktan på 
strategibeslut om framtida tillagningsmetoder. 

Sammanfattning 

4 (15) 

I ett medborgarförslag framfötts önskemål om att få egen matlagning vid Montessori
förskolan Callisto. Callisto är en tvåavdelnings förskola med ca 3 7 barn per dag. Callisto 
får i dag mat från Haraldsboköket. Beräkningen är baserad på vad det kostar att gradera 
upp köket från mottagning av kyld mat till egen tillagning. Kostnaden för att konvertera 
köket på Callisto till tillagningskök är totalt ca 250 tkr. A v dessa kostnader står utrustning 
för ca 21 O tkr och installation av utrustning samt grövre matning för ökad el förbrukning ca 
40 tkr. Fastighetsägare till förskolan Callisto är Kopparstaden. Att föregå ett strategibeslut 
om egen tillagning på enskilda kök riskerar suboptimeringseffekter om man inte har en 
långsiktig plan vad gäller investeringar och tillagningsmetoder. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05- 1 O. 

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 20 14-04-1 6, § 54. 

Medborgarförslag diariefört 201 2-05-21. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Medborgarförslagsställaren 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 48 Larmstrukturer inom Falu kommun 

KS0302/16 

Beslut 

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

5 (15) 

Inom Falu kommun fitms ett antal olika larm, såsom brandlarm, trygghetslarm, 
personlarm, m fl. Dessa larm har ingen sammanhållen organisation och struktur, vilket 
skapar risk for dubbelarbete eller onödiga utgifter. Det finns också unika lösningar på 
samma problem, som skapar personberoenden. Den nuvarande strukturen är inte kostnads
effektiv, bl a då kommunen inte har samlade avtal med de olika larmoperatörerna som tar 
emot våra larm. Ett projekt har upprättats för att identifiera larmtyperna, dess mottagare 
och åtgärdsrutin i syfte att optimera utifrån organisation och ekonomi. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-1 1. 

PM Projektdirektiv Larmstrukturer inom Falu kommun 2016-05-02 ver. l. 

Beslutet skickas till 
Ledningsforval tningen 
Serviceförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 49 Information om e-tjänster i Falu kommun och 
fastställande av struktur före-tjänstarbetet 

KS0324/ l6 

Beslut 

l. Beskrivna strukturer före-tjänstarbetet fastställs. 

6 (15) 

2. Serviceutskottet har tagit del av det pågående arbetet kring e-tjänster både i 
Falu kommun och i länet. 

Sammanfattning 

E-tjänstearbetet fortgår inom kommunen. I samband med dragningen informeras även om 
det fortskridande arbetet i länet inom området. Kommunen har sedan 2006 arbetat med att 
upprätta en plattform och struktur i syfte att leverera e-tjänster till våra medborgare och 
kunder. Arbetet har inte alltid getts de resurser som behövts samt att det tidvis avstatmat på 
grund av interna diskussioner i kommunen. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11 . 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 50 Redovisning av antagen entreprenör 
Bjursåsskolan 

KS0555/15 

Beslut 

7 (15) 

ByggTjänst i Falun AB tilldelas entreprenaden for byggnation av högstadieskola i 
Bjursås med anbudsumman 44 814 000 SEK. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens serviceutskott den 20 apri l 2016 beslutades om antagande av 
företag för byggnation av högstadieskola i Bjursås. Serviceförvaltningen redovisade att 
vinnande företag är ByggPartner i Dalarna AB med anbudssumman 46 270 000 SEK. 
Det har skett en överklagan och förvaltningsrätten har i dom förordnat att ny utvärdering 
ska ske. Efter utvärdering har nytt företag tilldelats entreprenaden; ByggTjänst i Falun AB 
med en anbudssumma 44 814 000 SEK. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-1 O. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 



FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 51 Redovisning av antagen entreprenör Slättaskogen 

KS0286/ 14 

Beslut 

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

8 (15) 

Vid kommunstyrelsens serviceutskott den 20 april 2016 beslutades om antagande av 
företag för stamkomplettering Slättaskogens förskola. Serviceförvaltningen redovisar att 
vinnande företag är ByggTjänst i Falun AB med anbudssumman 7 634 000 SEK. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-1 O. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 



FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 52 Rapport från arbetet med flyktingboende 

KS0077/ 15 

Beslut 

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

9 (15) 

A vrapportering kring förvaltningens arbete med flyktingboenden i enlighet samma redo
visning som vid tidigare möten. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 53 Redovisning upphandlingsstatus för Kulturhuset 
tio 14 

KS0523/15 

Beslut 

l o ( 15) 

l . Entreprenaden har tilldelats Peab Sverige AB med anbudssumma 21 3 80 000 SEK. 

2. Återrappott med fordj upad redovisning ska ske i september. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens serviceutskott den 20 april beslutades om antagande av foretag for 
byggnation av Kulturhuset tio 14. Serviceförvaltningen redovisar statusen för upphand
lingsforfarandet. 

Beslutet är enligt serviceforvaltningens förslag med tillägg av punkt 2. 

Beslutsunderlag 

Serviceforvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17. 

Serviceforvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-31. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Serviceforvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 54 Godkännande av rapport för anordnande av 
praktik, arbetsträningsplatser samt tidsbe
gränsade anställningar med arbetsmarknadsstöd 
hos serviceförvaltningen 2015 

KS0314116 
Beslut 

Serviceutskottet godkänner dagens rapport. 

Sammanfattning 

Il ( 15) 

Kommunfastigheter formulerade 20 l O en vision om att årligen erbjuda ca l 00 utvecklings
platser inom verksamheten. Denna vision har under åren reviderats ti ll målbilden 65 
platser. 2010 kunde 53 personer erbjudas plats. Under 20 11 var antalet 43 personer, 2012 
ökade antalet till 53 personer och under 2013 erbj öds 42 personer plats hos kommun
fastigheter. F ör 201 4 uppgick antalet ti ll sammanlagt 46 platser. 
Från och med den l januari 20 15 ingår före detta kommunfastigheter i den nybildade 
serviceförvaltningen. Nu föreliggande redovisning omfattar därför serviceförvaltningens 
åtaganden under 2015. Sammantaget erbjöds 43 personer plats inom serviceförvaltningen. 

SAMMANFATTNING AV 2015 ÅRS VERKSAMHET 

Praktik: 

Daglig verksamhet: 

Tidsbegränsad anställning: 

Trygghetsanställning 

Feriearbeten: 

15 personer, varav l högskolestuderande 

1 person 

6 personer 

2 person 

19 personer 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse rev 2016-05-13. 

Sammanställning Praktik, feriearbeten samt tillfäl liga anställningar med arbetsmarknads
politiskt stöd hos serviceförvaltningen 2015-01 -01 tom 2015-12-3 1 rev 20 16-05-13. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 55 Beslut om framtiden för Reproverksamheten 

KS0601/l l 

Beslut 

12 (1 5) 

l. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder vid avveckling av 
Repro. 

2. Processen med att ta fram ett kommunövergripande upphandlingsavtal för digitalt 
tryck inleds omedelbart. 

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att avsluta det nu gällande serviceavtalet för den 
maskinella utrustningen. 

Sammanfattning 

Reproavdelningen har under en rad av år haft en neråtgående trend avseende antal tryck
kopior. Serviceavdelningen har succesivt gjort åtgärder för att anpassa reproverksamheten 
kostnader till den ständigt minskade efterfrågan på digitalt tryck. Personalstyrkan har min
skats till idag 0.75% tjänst. Minskning av kostnader för maskinell utrustning samt att kost
nader för serviceavtal har minimerats. De senaste åren har det ekonomiska utfallet trots 
dessa åtgärder varit negativt. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-1 O. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Svante Parsjö Tegner (L) med instämmande av Maria Gehlin (F AP) och Lena 
Jonsson (S): Bifall till serviceförvaltningens förslag och att förvaltningschefen får i 
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder och avveckla verksamheten. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

§ 56 Prognos och bokslut 2016 

KS0071/16 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

13 (15) 

Redovisad resultat- och investeringsprognos april2016 för serviceförvaltningen 
godkänns. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde presenteras förvaltningens upprättade resultat- och 
investeringsrapport. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

§ 57 Lägesrapport från teknikavdelningen 

KS0077/16 

Beslut 

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

14 (15) 

Översyn av teknikavdelningen har pågått sedan december 2015. Vissa åtgärder har gjorts 
och arbetet fortsätter med att slutföra uppdraget. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-1 2. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

cc 
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FffLUN 
Falu kommun 
Kommunstyr·elsens serviceutskott 

§58 Informationsärende 

KS0077/ 16 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-05-25 

Serviceutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

15 (15) 

l. Utskottet informeras om status för medborgarförslag angående användning av 
produkter som är testade på djur. 

2. Utskottet informeras om artbetet med lokalförsötjningsplan för barn- och 
utbildningsfårvaltningen. 

3. Utskottet informeras om presidiernötena mellan service-, social- och omvårdnads
förvaltningen. 

4. Utskottet informeras om den kommande rundturen till tre byggnadsprojekt som är 
planerad. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 


