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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 29 Svar på medborgarförslag Kommunen ska ta över 
 beslut om begravningsavgiftens storlek 

 KS0183/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att riksdagen har beslutat att 
från och med januari 2016 blir det en gemensam begravningsavgift för 
alla med undantag av Stockholm och Tranås. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun inkluderar begravningsavgiften i 
kommunalskatten. Samma medborgarförslag har också ställts som en motion.  
Stadskansliet föreslår avslag eftersom det blir ett lagkrav fr o m 2016 om 
gemensam begravningsavgift. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 30 Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen 
 ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek 

 KS0638/13   
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att riksdagen har beslutat att från 
och med januari 2016 blir det en gemensam begravningsavgift för alla 
med undantag av Stockholm och Tranås. 
  

Sammanfattning 
Lars Broman föreslår i en motion att Falu kommun inkluderar begravnings- 
avgiften i kommunalskatten. Samma motion har sedan också ställts som ett  
medborgarförslag. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det blir ett lagkrav 
fr o m 2016 om gemensam begravningsavgift.     
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 31 Svar på medborgarförslag Kommunen ska anordna 
 med en sekulär begravningsplats för icke-troende 

 KS0184/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det ankommer 
på huvudmannen enligt begravningslagen att ordna med en sekulär 
plats för icke-troende. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en sekulär plats för icke-troende medborgare 
ska anordnas av kommunen. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det finns en 
huvudman för detta uppdrag. Det som förslagsställaren lyfter fram som en 
angelägen fråga om sekulär begravningsplats för icke-troende, erbjuds redan idag 
till kommuninvånare. Huvudmannen är däremot kyrkan, inte kommunen. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Håkan Hammar (M) och 
Åsa Nilser (FP): Enligt stadskansliets förslag. 
 
Linnea Risinger (MP): Falu kommun ansöker till regeringen för att bli en 
kommun med en icke-sekulär begravningsplats för icke-troende. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet beslutar 
enligt stadskansliets förslag. 
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§ 32 Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen 
 ska ordna med en sekulär begravningsplats  
 för icke-troende 

 KS0637/13  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på huvudmannen 
enligt begravningslagen att ordna med en sekulär plats för icke-troende. 

  
Sammanfattning 
I en motion från Lars Broman föreslås en sekulär begravningsplats för  
icke-troende medborgare. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det finns en 
huvudman för detta uppdrag. Det som förslagsställaren lyfter fram som en 
angelägen fråga om sekulär begravningsplats för icke-troende, erbjuds redan idag 
till kommuninvånare. Huvudmannen är däremot kyrkan, inte kommunen. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Håkan Hammar (M) och 
Åsa Nilser (FP): Enligt stadskansliets förslag. 
 
Linnea Risinger (MP): Falu kommun ansöker till regeringen för att bli en 
kommun med en icke-sekulär begravningsplats för icke-troende. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet beslutar 
enligt stadskansliets förslag. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 33 Antagande av Detaljplan för bostäder vid 
 Kungsgårdsvägen 

 KS0653/10  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen antas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen har upprättats på stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse 
i de östra delarna av Dalregementsområdet. Planen förordar trägårdsstadens struktur, 
där småskalig bebyggelse, kvartersstruktur och tydliga gaturum sätter karaktären.  
I ett gestaltningsprogram, som tagits fram parallellt med planen, utvecklas de bärande 
tankarna bakom områdets utformning. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav  
den 13 november 2010 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för 
området.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 19 februari 2013 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran.  
Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2014 att godkänna detaljplanen för 
antagande.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10/ 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 

§ 34 Antagande av Detaljplan för Liljansskolan i  
 Svärdsjö 

 KS0397/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplanen för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö har upprättats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att ersätta en föråldrad plan med 
en ny. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag  
den 17 september 2013. 
  
Utvecklingsutskottet lämnade den 16 september 2014 detaljplanen, efter 
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
godkände den 25 februari 2015 detaljplanen för antagande. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-
03/antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 35 Antagande av Detaljplan för Slussens 
 småbåtshamn 

 KS0236/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för Slussens småbåtshamn antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Slussens småbåtshamn har upprättats på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Syftet är att möjliggöra utveckling av småbåtshamnen 
och att reglera mark mellan allmän plats och kvartersmark. Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott gav planuppdrag den 13 maj 2014.  
 
Utvecklingsutskottet lämnade den 25 november 2014 detaljplanen, efter  
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände  
den 25 februari 2015 för antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för 
offentlig granskning.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-
02/antagandehandlingar. 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 36 Godkännande av exploateringsavtal med 
 Kopparstaden AB avseende detaljplan för  
 bostäder vid Kungsgårdsvägen 

 KS0665/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan 
för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 
 

2. Exploateringsavtal med Klövern Henrik AB och Klövern AB 
avseende detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 
 

3. Överenskommelse med Kopparstaden AB, Klövern Henrik AB 
och Klövern AB om fördelning av kostnader för exploatering av 
detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för bostäder har tagits fram och godkänts för antagande 
av byggnadsnämnden den 30 oktober 2014. Området som planläggs ägs av dels 
Kopparstaden AB och dels Klövern Henrik AB och Klövern AB. Planförslaget 
medger uppförande av ca 300 bostäder. I exploateringsavtalen och överenskommelsen 
regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. utbyggnad av gator 
och annan allmän plats och överlåtelse av mark. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 37 Försäljning av del av Hälsinggården 24:1 genom 
 anbudsförfarande 

 KS0673/14  
Beslut 

Utvecklingsutskott föreslår kommunfullmäktige  
 

1. Markanvisningsavtal avseende fastigheten Hälsinggården 24:1, 
del av, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra den försäljning 
som markansvisningen leder till. 
 

Utvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen 
  
 Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med 
 exploateringschefen underteckna markanvisningsavtalet, som får  
 skrivas på högst sex månader. 

 
Utvecklingsutskottet beslutar för egen del 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med 
redovisning av inkomna anbud och upprätta markanvisningsavtal enligt 
diskussionerna vid dagens sammanträde.  
 

2. Ärendet och undertecknat markanvisningsavtal ska återredovisas till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott behandlade ärendet om försäljning av del av 
Hälsinggården 24:1 den 7 september 2014. Därefter påbörjade stadsbyggnads- 
och näringslivskontoret planering av försäljning. 
 
Annonsering samt utskick till ett antal intressenter har skett för att bjuda in till 
anbudsförfarande för att förvärva del av fastigheten Hälsinggården 24:1 för 
uppförande av bostäder. Innan anbudstiden gick ut den 20 februari har visningar 
genomförts och anbud har inkommit.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusive  
att markanvisningsavtalet får skrivas på högst sex månader. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-16. 
Inbjudan anbudsförfarande. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Monica Enarsson (S): 
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägget att 
markanvisningsavtalet får skrivas på högst sex månader. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 

§ 38 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

 KS0023/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning av medborgarförslag som inte färdig- 
behandlats den 25 februari 2015 godkänns.  
 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del 
 

Dagens diskussion blir vägledande för den fortsatta processen kring 
medborgarförslag. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de  
medborgarförslag som inte färdigbehandlats.  
 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 13 oktober 2014.  
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusive tillägg om den fortsatta processen 
kring medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Åsa Nilser (FP): Enligt 
stadskansliets förslag med tillägg att dagens diskussion blir vägledande för den fortsatta 
processen kring medborgarförslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 39 Samråd om områdesbestämmelser för Östanfors 
 samt upphävande av detaljplaner i Östanfors 

 KS0696/11  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förslag till områdesbestämmelser för Östanfors samt upphävande av  
detaljplaner i Östanfors lämnas utan erinran. 

 
Sammanfattning 
Förslag till områdesbestämmelser för Östanfors samt upphävande av detaljplaner i 
Östanfors har varit ute på samråd till den 26 november 2014. Syftet med 
områdesbestämmelserna är att säkerställa ett bevarande av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen och miljön i Östanfors samt förtydliga kommunens krav 
på bevarande vid hanteringen av bygglovsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2012 att uppdra till stadsbyggnadskontoret 
att upprätta förslag till områdesbestämmelser för Östanfors och upphäva gällande 
detaljplaner.  
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2014 att godkänna förslag till 
områdesbestämmelser för Östanfors för samråd. Planområdet omfattas idag av 
flertalet detaljplaner som i samband med att områdesbestämmelserna vinner laga 
kraft kommer att upphävas.   
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-
25/samrådshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 

§ 40 Avtal och avgifter vid parkeringsköp 

 KS0584/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Avtal om parkeringsköp kan tillämpas om det bedöms som möjligt och 
lämpligt att investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats 
finns i befintlig anläggning i närområdet. 
 

2. Avgiften vid parkeringsköp ska vara 124 000 kr per bilplats och 
indexregleras med SCB entreprenadindex med januari 2015 som basmånad. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2014 att godkänna en ny parkerings- 
norm för Falu kommun. Den 14 oktober 2014 beslutade kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en parkeringspolicy/strategi för centrala Falun. I uppdraget skulle ingå att 
utreda de fysiska, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att hitta 
sätt att gemensamt lösa parkering för nyproduktion av bostäder i centrala Falun. 
 
I Översiktsplan FalunBorlänge, antagen i juni 2014, anges som en av 
planeringsinriktningarna för hållbara kommunikationer att FalunBorlänge ska 
ta fram en gemensam parkeringsstrategi. 
 
Arbetet med att ta fram en parkeringspolicy/strategi har påbörjats. Resultatet 
kommer att utgöra underlag till den nya fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.  
Systemet med parkeringsköp (även benämnt friköp) har använts tidigare i Falun, och 
kan användas av Falu kommun om det bedöms som möjligt och lämpligt att  
investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats finns i befintlig  
anläggning i närområdet. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-06. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag. 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 41 Planbesked för detaljplan för St Örjans kapell vid 
 Bastuvägen i Främby 

 KS0685/14  
Beslut 

1. Positivt planbesked ges för detaljplan för Sankt Örjans kapell vid  
Bastuvägen. 

 
2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 

ett förslag till detaljplan med beaktande av de aspekter som framgår av 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
den 2 mars 2015. 

 
3. Beslutet om planbesked innebär inte något slutgiltigt ställningstagande i 

sakfrågan.  
 
4. Avgift för planbeskedet betalas enligt gällande taxa på 15 000 kr.  
 
5. Planarbetet ska bekostas av fastighetsägaren och planavtal tecknas.  
 
6. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen senast 12 månader efter det att 

planbesked getts och planavtal tecknas.  
 

7. Om planarbetet inte är påbörjat inom fem år från det att beslut om  
planbesked fattats upphör det att gälla och ärendet avslutas. Om  
fördröjningen till fullo beror på Falu kommun ska planavgiften återbetalas. 

 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked har inkommit från Församlingen Fristaden i Falun som 
avser deras fastighet, Främby 8:1, Sankt Örjans kapell. Upprinnelsen till ansökan är 
att församlingen vill använda en del av sin fastighet för pedagogisk verksamhet för 
barn, vilket inte är möjligt enligt gällande detaljplan. För att göra det möjligt måste 
en ny detaljplan tas fram. Detaljplanen kan även pröva andra användningsändamål, 
som bedöms lämpliga för fastigheten.   
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusive tillägg i 
beslutspunkt 7. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 2015-03-02. 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 18 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag med tillägg i beslutspunkt 7 om fördröjningen till fullo 
beror på Falu kommun ska planavgiften återbetalas. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Församlingen Fristaden i Falun  

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 42 Samråd om detaljplan för bostadsområdet Östra 
 Främby nordost om Källviksvägen 

 KS0282/14  
Beslut 

Förslag till detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om  
Källviksvägen lämnas utan erinran.  
 

Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra utbyggnad och förtätning av den 
befintliga bostadsbebyggelsen inom bostadsområdet Östra Främby. Planen ger även 
moderna planbestämmelser för Främbyskolan och parkområdet vid Runns strand.  
Byggnadsnämnden beslutade den 3 december 2014 att godkänna förslaget till  
detaljplan för samråd. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03. 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 43 Synpunkter under tidigt samråd om vindkraft-
 etablering på Ånglarna 

 KS0174/15  
Beslut    
 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.   
 
Sammanfattning 
Ånglan Vind AB planerar en vindkraftpark på ca 26 verk väster om Storsjön 
norr om Lumsheden. Samrådsunderlag har lämnats i form av handlingar och 
ett möte den 5 februari 2015. Parken ligger i direkt anslutning till den befintliga 
Jädraås vindkraftpark och den planerade Svartnäs vindkraftpark. 
 
Ärendet har inte behandlats tidigare.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 21 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
  

 
§ 44 Information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
 - E16 genom Falu tätort 

 KS0142/15  
Beslut 

Utvecklingsskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa ett gemensamt helhetstänk kring  
utvecklingen av E16. Mål för problemlösningen är att göra det möjligt för  
oskyddade trafikanter och för kollektivtrafiken att trafiksäkert kunna förflytta sig 
mellan olika områden, utan att E16 upplevs som en barriär. E16 ska också fungera 
som en attraktiv och trafiksäker kringled/förbifart samtidigt som den tydliggör och 
inbjuder till Falu centrum. Under framtagandet av åtgärdsvalsstudien har tre 
workshops anordnats där både politiker och tjänstemän från Falu kommun har deltagit. 
 
Trafikplanerare Mathias Westin föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Trafikverkets åtgärdsvalsstudie - E16 genom Falu tätort. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 
§ 45 Reviderad träbyggnadsstrategi för Falu kommun 

 KS0163/15  
Beslut 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att revidera och utveckla  
träbyggnadsstrategin för Falu kommun inom 6 månader. 
 

2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att bilda nätverk med andra 
aktörer som gynnar samarbetet i träbyggnad. 

 
Sammanfattning 
Kommunens fastighetsförvaltning har under ett antal år jobbat på att styra sin  
byggnation mot att använda trä istället för betong vid byggnationer. Detta har  
lett till utveckling av nya metoder för projektering, upphandling och drivande av  
projekt. Vidare så har medverkan i ett antal samarbetsprojekt inom och utom 
landet (bl a EU-projekt) lett till att Falu kommun har fått en ledande ställning  
inom området. Ett antal propåer om samarbeten har förts fram bl a från Skellefteå  
kommun.  
 
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag exklusive vissa justeringar 
enligt beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt serviceförvaltningens förslag med 
tillägget att revidera och utveckla träbyggnadsstrategin för Falu kommun 
inom 6 månader och ge serviceförvaltningen i uppdrag att bilda nätverk med andra 
aktörer som gynnar samarbetet i träbyggnad. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 23 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-16 
 

§ 46 Information om Beyond Skiing 

 
 KS0027/15 
 
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Kommundirektören lämnar aktuell information om Beyond Skiing. 
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