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FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-09- 14 

§59 Svar på motion från Madelene Vestin (SD) m.fl. 

Beslut 

Kommunal verksamhet ska så långt det är möjligt 
använda icke-djurtestade produkter 

KS0325/15 

Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Avslå motionen med motiveringen att översyn av policyn pågår. 

Reservation 

4 (1 1) 

Erik Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag: Att Falu kom
muns upphandlingspolicy uppdateras så att kommunen får möj lighet att göra goda 
djuretiska val i framtiden. 

Sammanfattning 

Madelene Vestin (SD) har i kommunfullmäktige den 7 maj 2015 lämnat en motion om att 
det i kommunal verksamhet - så långt som möjligt - ska användas hygien-, tvätt- samt 
städprodukter som icke är testade på djur. Motionären önskar att Fal u kommun ökar sina 
miljösträvanden genom att som storkonsument gynna ovan produkter. 

Beslutet är enligt ordförandes förslag. Avslag med motiveringen att översyn av policyn 
pågår. 

Beslutsunderlag 
l. Motion från Sverigedemokraterna angående inköp av icke djurtestade 

produkter. 

2. Upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Ludvika, Säter och 
Hedemora kommuner. 

3. Protokollsutdrag från den gemensamma nämndens för upphandlings
samverkan sammanträde den 15 maj 2016 samt tjänsteskrivelse 2016-
05-11. 

4. Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Maria Gehlin (F AP): Föreslår avslag till förvaltningens förslag med motiveringen att 
frågan kan beaktas i samband med översynen av upphandlingspolicyn. 

Beslutsgång 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att serviceutskottet beslutar enligt sitt 
eget förslag. 
Omröstning begärs. Serviceutskottet godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röster för Lars-Göran Johanssons (S) förslag. 
Nej-röster för Maria Gehlins (F AP). 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster för Lars-Göran Johanssons förslag och 3 nej-röster för Maria Gehlins 
förslag beslutar serviceutskottet enligt Lars-Göran Johanssons förslag: 
Ja: Lars-Göran Johansson (S), Christer Carlsson (M), Mats Dahlström (C) och Monica 
Jonsson (S). 
Nej: Maria Gehlin (FAP), Erik Eriksson (MP), och Svante Parsjö Tegner (L) 



FFfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 60 Svar på motion från Mikael Rosen (M) och Jan
Olov Montelius (M) Upplåt restauranglokalen i 
Kulturhuset tio14 till förmån för restaurang- och 
eller nöjesverksamhet 

KS029 1/16 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige 

6 ( 11) 

Avslå motionen med motiveringen att lokalen ej lämpad för restaurangverksamhet 
då ej lämplig kökslokal finns att tillgå. 

Sammanfattning 

Mikael Rosen och Jan-Olov Montelius har den 27 april 2016lämnat motion om upplåtelse 
av befintlig restauranglokal i Kulturhus tio 14 till entreprenör för restaurang- och eller 
nöjesverksamhet. Motionärernas önskemål är att restauranglokalen inte - i samband med 
pågående ombyggnad - byggs om till annat ändamål. I motionen pekas på att den aktuella 
lokalen är byggd för att vara en "ostörd nöjeslokal". I Falun råder idag brist på den typen 
av nöj eslokaler som inte utgör ett störande inslag för närbelägna bostäder. Motionärerna 
ser också en bibehållen restaurang som ett bra komplement till verksamheterna i övriga 
fastigheten. 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
l. Motion 2016-04-27 från Rosen och Montelius 

2. Serviceförvaltningens tj änsteskrivelse 2016-08-03. 



FrfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

§ 61 IT e-tjänster 

KS0324/16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

7 (22) 

Presentation av periodisk lägesrapportering kring arbetet runt kommunens e-tjänster. IT
kontoret har länge tillsammans med de övriga verksamheterna jobbat med att effektivisera 
organisationen med hjälp av IT. En aktivitet i detta är att utveckla e-tjänster. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-31. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



F LUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-09-14 

§ 62 Information om vidtagna åtgärder på grund av 
strömavbrott, augusti 2016 

KS0463/16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

8 (22) 

Den 9 augusti 2016 inträffade ett strömavbrott som hade påverkan på stora delar av 
Dalarna. Hela Falun blev strömlöst. Falu kommuns verksamhet blev starkt påverkat under 
ca l ,5 timmar då strömmen var borta. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-31. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutslwtt 

§ 63 Prognos och bokslut 2016 

KS007 1/ 16 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-09-14 

l. Godkänna av serviceförvaltningen upprättad verksamhetsberättelse med 
delårsbokslut per 2016-08-31 och därtill hörande prognos. 

2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att översända ovanstående handling till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

9 (22) 

Arbetet pågår med att ta fram delårsbokslut 2016-08-31 och prognos för 20 16. Resultatet 
kommer att presenteras på sammansträdet 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-31. 

Serviceförvaltningens verksamhetsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FFfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-1 4 

§ 65 Anskaffande av bostäder som ett led i kommunens 
flyktingmottagande 

KS0461/ 15 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kornimmstyrelsen 

7 (11) 

l . Lämna ett fötiyd ligande och klarläggande av förutsättningarna för verkställighet, av 
erhållet uppdrag att lösa bostadsfrågan för arbetsmarknads- och 
integrationskontorets, AIK:s flyktingmottagande. 

2. Omgående inrätta en arbetsgrupp med målet att skapa en fungerande bostads
situation som långsiktigt främjar integrationen i kommunen. Arbetsgruppen, som 
skulle bestå av företrädare för AIK, Serviceförvaltningen, Lugnet i Falun AB, 
Lufab och Kopparstad en, ges i uppdrag att bl a genomföra en jämförande studie av 
olika typlösningar bland Sveriges kommuner. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har den 23 maj 2016 på förslag från AIK beslutat 
uppdra åt serviceförvaltningen att skaffa bostäder för nyanlända. Behovet av bostäder för 
nyanlända flyktingar är omfattande och de bostäder som hittills kunnat erhållas från 
Kopparstaden, privata hyresvärdar samt projektet "Öppna ditt hem" täcker inte behovet. 
Serviceförvaltningen saknar förutsättningar att verkställa tilldelat uppdrag, vilket redovisas 
i PM 2016-08-08. Förvaltningen begär därför att uppdraget i sin nuvarande utformning 
återtas och en gemensam beredning omgående startas där samtliga berörda parter 
engageras. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av att Lufab ska vara en av parterna i 
den sammansatta gruppen. 

Beslutsunderlag 

l. Serviceförvaltningens tj änsteskri ve l se 20 16-08-09. 
2. PM 2016-08-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mats Dahlström (C) med instänm1ande av Maria Gehlin (FAP) föreslår bifall med tillägg 
att Lugnet i Falun AB, Lufab ska vara en av parterna i den sammansatta gruppen 

Beslutet skickas till 
AIK 
Kopparstaden AB 
Lufab 
Serviceförvaltningen 



FfifLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 66 Serviceförvaltningens roll som uthyrare av 
bostäder 

KS0461/15 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

8 (11) 

l . Aktualisera frågan om prioriteringsordning för de olika förvaltningarnas behov av 
bostäder. 

2. Godkänna redovisade principer för uthyrning av bostad i PM 2016-08-03 upprättat 
av serviceförvaltningen. 

Sammanfattning 

Serviceförvaltningen saknar idag fastställda principer för förmedling av bostäder. I takt 
med att efterfrågan på det fåtal bostäder som finns att förmedla successivt ökat, har avsak
naden av tydliga principer blivit ett bekymmer för handläggande personal. Förvaltningen 
har inhämtat information om Kopparstadens nya uthyrningsregler och konstaterat att dessa 
inte ti ll fu llo kan tillämpas på grund av de olika rollerna. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

l . Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-26. 
2. PM 2016-08-03. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 64 Information om boende till flyktingar i Falu 
kommun 

KS0077/ 15 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

l o (22) 

Information om situationen gällande lokaler och boenden för flyktingar i Falu kommun. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-30. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
201 6-09- 14 

§ 68 Begäran om igångsättningstillstånd för tillbyggnad 
av Risholnsgården 

KS0458/ 16 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

l . Bevilj a igångsättningstillstånd för tillbyggnad av Risholnsgården, vård och 
omsorgsboende, 20 lägenheter. 

2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra och slutföra entreprenaden. 

skriftlig protokollsanteckning 

9 (11) 

Från Christer Carlsson (M), Svante Parsjö Tegner (L) och Maria Gehlin (FAP), deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 

Investeringen, 58 000 t kr enligt beräkning, finansieras inom ramen för 2016 (3 000 tkr) och 
2017 (55 000 tkr) års investeringsbudget 

Beslutet är enligt ordförande Lars-Göran Johansson (S) Hos kommunstyrelsen begära 
igångsättningsti llstånd för ti llbyggnad av Risholnsgården, vård och omsorgsboende, 20 
lägenheter samt ge serviceförvaltningen i uppdrag att genom-föra och slutföra 
entreprenaden .. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-25 . 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Enligt ordförande Lars-Göran Johansson (S) Hos kommunstyrelsen begära igångsättnings
tillstånd för tillbyggnad av Risholnsgården, vård och omsorgsboende, 20 lägenheter. Ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra och slutföra entreprenaden. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 



FftLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 69 Begäran om igångsättningstillstånd avseende 
ombyggnad av Riset, etapp 1 

KS0274/15 

Beslut 
Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnation av Riset 2, etapp l 

skriftlig protokollsanteckning 

10(11) 

Från Clu·ister Carlsson (M), Svante Parsjö Tegner (L) och Maria Gehlin (F AP), deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 

Investeringen, 9 l 00 tkr enligt beräkning, finansieras inom ramen för 20 16 den 
omfördelade investeri ngsbudgeten för år 2016. 

Beslutet är enligt ordförande Lars-Göran Johansson (S) Hos kommunstyrelsen begära 
igångsättningstillstånd för ombyggnad av Riset 2, etapp l. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Enligt Lars-Göran Johansson (S) Hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för 
ombyggnad av Riset 2, etapp l. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 70 Begäran om igångsättningstillstånd för 
ventilationsåtgärder i Falu kommuns skolor 

KSOI43/ 16 
Beslut 

Serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen 

11 (11) 

Bevilja igångsättningstillstånd för genomförande och slutförande av entreprenaden 
avseende ventilationsåtgärder i Falu kommuns skolor. 

Skriftlig protokollsanteckning 

Från Christer Carlsson (M), Svante Parsjö Tegner (L) och Maria Gehlin (F AP), deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 

Investeringen, 80 000 tkr enligt beräkning, finansieras inom ramen för 20 16 (l O 000 tkr), 
2017 (30 000 t kr), 20 18 (20 000 tkr) och 2019 (20 000 tkr) års investeringsbudget 

Beslutet är enligt Lars-Göran Johansson (S) Hos kommunstyrelsen begära uppdrag att 

genomföra och slutföra entreprenaden avseende ventilationsåtgärder i Falu kommuns 

skolor. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-08-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Enenligt Lars-Göran Johansson (S) Hos kommunstyrelsen begära uppdrag att 

genomföra och slutföra entreprenaden avseende ventilationsåtgärder i Falu kommuns 

skolor. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

§ 67 Budget2017 

KS0072/16 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

13 (22) 

Serviceförvaltningen får i uppdrag utifrån dagens diskussion fårdigställa verksamhets
plan 2017 och ekonomisk plan 2018 - 2019, vilken därefter överlämnas till kommun
styrelsen. 

skriftlig protokollsanteckning 
Från Christer Carlsson (M), Svante Parsjö Tegner (L) och Maria Gehlin (F AP), deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 

Fullmäktige i Fal u kommun har inför budgetåret 20 17 reviderat sin styrmodelL I verksam
hetsplanen 2017 har alla styrelser och nämnder i uppdrag att beskriva följande 
Vad vi kommer att utföra och till vilken kvalitet. 
Vilka verksamhetsmål vi sätter upp för verksamheten och dess kostnadseffektivitet. 
Vi lka indikatorer ska mäta måluppfyllelsen av både resultat- och verksamhetsmåL 
Hur bidrar nämnden till att uppnå målen i hållbarhetsprogrammen. 
I budgetarbetet för 2017 har nämnderna ett särskilt uppdrag att lämna synpunkter på de 
förslagna indikatorerna till resultatmålen. 
Serviceförvaltningen har arbetat fram ett utkast till förvaltningens bidrag till Falu kom
muns resultatmål och relevanta indikatorer, förvaltningens verksamhetsmål och dess 
indikatorer samt övrig relevant information. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-08-30. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 71 statusrapport angående samlokalisering för 
Plattformarna till Riset 2, etapp 1 

KS0274/15 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

17 (22) 

Förvaltningschefen kommer att avge en statusrapport rörande den pågående flytten till 
Riset 2, etapp l som håller på att genomföras. 

Beslutet är enligt serviceforvattningens forslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-09-14 

§ 72 Rapport om organisationsförändringar inom 
serviceförvaltningen 

KS0462/ 16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

18 (22) 

Förvaltningschefen kommer att redovisa genomförda och kommande organisationsfor
ändringar på förvaltningen med tonvikt på sanm1anslagningen av kost och service och 
bildandet av serviceområden. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 73 statusrapport omorganisation för 
teknikavdelningen 

KS0077/16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen ger statusrapport fö r förändringarna av Teknikavdelningens 
organissation och iruiktning. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

19 (22) 



FFfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 75 Förvaltningschefen informerar 

KS0077/ 16 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Infom1ation om följande punkter kommer att ges 

-Hörselfrämjande åtgärder 

- Byggnation av nytt vård- och omsorgsboende 

- Rapport från presidiemöte med socialnämnden och omvårdnadsnämnden 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

21 (22) 



FFfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-09-14 

§ 76 Uppvärmningskök på Hälsingebacken 

Beslut 

22 (22) 

Förvaltningschefen får i uppdrag att redogöra svaren på frågorna nedan på nästa 
utskottsmöte. 

Sammanfattning 

På mötet ställer Maria Gehlin (F AP) frågan om Köket på Hälsinge backen, vård- och 
omsorgsboende. Varför har man byggt ett mottagningskök och inte ett tillagningskök? 
Vem har tagit detta beslut och när är beslutet fattat? 

Beslutet är enligt Maria Gehlins (F AP) förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Johansson (S): Enligt Maria Gehlins (F AP) förslag. 

Maria Gehlin (F AP): Förvaltningschefen får i uppdrag att redogöra för ställda frågor nästa 
utskottsmöte. 

Beslutet skickas till 
Serviceförval t ni n gen 



FflfLUN 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens serviceutskott 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-09-14 

§ 74 Beslut om förvärvande av stångtjärnsstugan 

KS0273/15 

Beslut 

20 (22) 

l. Utskottet har tagit del av statusrapport av förvärvsstegen som har genomförts. 
2. Utskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att slutföra förvärvet. 

Skriftlig protokollsanteckning 
Från Christer Carlsson (M) och Svante Parsjö Tegner (L), deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen kommer att redogöra för de aktiveteter som har vidtagits för att 
förbereda förvärvet samt hur förvärvet kommer att genomföras. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-07. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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PROTOKOLLSANTECKNTJNG 

Sammanträde med kommunstyrelsens serviceutskott, KSS, i Falun 2016-09-14 

Några ärenden vid dagens sammanträde har bristfälligt beslutsunderlag eller så fick vi handlingarna 
endast någon dag fure mötet. 

I ärendena 9, l O, 11, 12 och 16 saknas handlingar utom furslag till beslut (ärende 9 hade vi kort tid 
fur inläsning). Därmed är det svårt fur oss att sätta oss in i de ärenden vi ska fatta beslut om. 
Allmänheten och media f'ar svårt att följa och bedöma de ärenden som beslutas då information 
saknas i handlingarna och därmed också i det protokoll som sedan upprättas. 

De ärenden som saknar handlingar gäller beslut om sammanlagt ca 150 miljoner kronor, det är alltså 
inte några små frågor. 

Vi avstår alltså från att delta i nämnda beslut. Den dialog vi haft i nämnden idag har dock varit bra 
för att få en gemensam syn på information, beslut, process och ansvarsfördelning runt investeringar. 

Christer Carlsson (M) 

Katarina Gustavsson (KD) 

\ 

Svante Parsjö Tegner (L) Maria Gehlin (Falupartiet) 
(Deltar i p.l6 dock) 

Björn Ljungqvist (M) Göran Forsen (M) 


