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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-09-13  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, kl. 13:15–16:35 Plats och tid 

Jonny Gahnshag (S), ordf. Linnea Risinger (MP)  Beslutande 
Krister Andersson (V)  Håkan Hammar (M) 
Mikael Rosén (M) Mats Dahlström (C), §§ 99-100, 109
Britt Källström (S)  Agneta Ängsås (C),ej §§99-100, 109

Susanne Norberg (S) Ingrid Näsman (KD) Ej tjänstgörande 
ersättare Monica Jonsson (S),  Maria Gehlin (FAP) 

Krister Johansson (S),§§ 99-102,109 Sten H Larsson (FAP)  
Richard Holmqvist (MP) Agneta Ängsås (C), ej när hon 

tjänstgör enligt ovan Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) 
Lilian Eriksson (M) Svante Parsjö Tegnér (FP), §§ 99-

102,109  Christina Haggren (M), §§ 99, 102, 
109  

Kommundirektören,  
Intresseföreningen Bergslaget styrelseordförande Inga Britt Kronnäs och 
verksamhetschef Gunnar Linzie § 99, 
Polisstyrelsens ordförande Inga Britt Kronnäs, länspolismästare Sten-Olov 
Hellberg och polisområdeschef för Falun-Borlänge Peter Karlsson § 100, 

Övriga deltagare 

Stadsbyggnadskontoret – planchef Anna Perols §§ 102, 109,  planarkitekt 
Margareta Björck § 109,   
Miljöchef Kristina Harsbo och miljöinspektör Joanna Björkman § 102, 
Nämndadm Kerstin M Söderlund  

  
Mikael Rosén Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-09-21 Justeringens tid och plats 

99-111 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Kerstin M Söderlund 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Mikael Rosén 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2011-09-13  
Datum när anslaget sätts upp 2011-09-21   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin M Söderlund 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-09-13  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 99 Information om Intresseföreningen Bergslagets 
verksamhet.....................................................................................3 

§ 100 Information om nytt polishus och skapande av ett 
rättscentrum ...................................................................................4 

§ 101 Svar på remiss; Svenska Kraftnät ansöker om 
förlängning av nätkoncessionen för befintlig 220 kV 
kraftledning på sträckan Ånge-Finnslätten i Ånge, 
Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs, Ockelbo, Sandviken, 
Hofors, Falun, Hedemora, Avesta, Sala och Västerås 
kommuner, i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna samt i 
Västmanlands län...........................................................................5 

§ 102 VA-plan för Falu kommun - Avrapportering av steg 1 
VA-översikt ...................................................................................6 

§ 103 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü 
Hedin (S), Yvonne Nygårds (S) och Ragnar Kroona (S): 
Lugnetanläggningen i ett framtidsperspektiv ................................7 

§ 104 Svar på medborgarförslag; Cykelväg mellan Falun - 
Grycksbo........................................................................................8 

§ 105 Svar på medborgarförslag; Låt Lönnen och den gamla 
almen i kvarteret Västra Falun leva ! ............................................9 

§ 106 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag............................10 

§ 107 Förslag från Region Dalarna angående förändrad 
bolagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik...................11 

§ 108 Tomtpriser och försäljning av tomter i etapp två i 
Slättaskogen.................................................................................12 

§ 109 Detaljplaneprogram för Krondiket ..............................................13 

§ 110 Utebliven rapport delårsbokslut ..................................................15 

§ 111 Information om ny migrationsdomstol ........................................16 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 99T   2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Information om Intresseföreningen Bergslagets verk-
samhet 

Diarienummer KS 27/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar: 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 
Styrelseordförande Inga Britt Kronnäs och verksamhetschef Gunnar Linzie 
från Intresseföreningen Bergslaget informerar om verksamheten. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

100TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Information om nytt polishus och skapande av ett rätts-
centrum 

Diarienummer KS 27/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar: 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Polisstyrelsens ordförande Inga Britt Kronnäs, länspolismästare Sten-Olov Hellberg och po-
lisområdeschef för Falun-Borlänge Peter Karlsson informerar i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

101TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Svar på remiss; Svenska Kraftnät ansöker om förläng-
ning av nätkoncessionen för befintlig 220 kV kraftled-
ning på sträckan Ånge-Finnslätten i Ånge, Ljusdal, 
Ovanåker, Bollnäs, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Falun, 
Hedemora, Avesta, Sala och Västerås kommuner, i Väs-
ternorrland, Gävleborg, Dalarna samt i Västmanlands 
län 

Diarienummer KS 459/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

1. I remissvaret meddelas att det inte finns några kommunala detalj- och 
översiktsplaner längs linjesträckningen som påverkar koncessionen. 

2. Koncessionsansökan tillstyrks. 

Sammanfattning 

Ansökan gäller förlängning av nätkoncession för en 220 kV ledning mellan 
Ånge och Finnslätten (Västerås kommun), som löper genom Falu kommun.  

Energimarknadsinspektionen begär kommunens yttrande över förlängning 
av koncession för denna kraftledning. Av yttrandet ska framgå om anlägg-
ningen är förenlig med gällande detaljplan och den kommunala översikts-
planen.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-31. 

Expeditioner 
Energimarknadsinspektionen 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

102TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 VA-plan för Falu kommun - Avrapportering av steg 1 VA-
översikt   

Diarienummer KS 27/11 

 Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

Informationen tas till protokollet. 

 

Miljöchef Kristina Harsbo föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar den 18 maj 2010 att uppdra åt miljönämnden i 
samverkan med kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), byggnadsnämnden 
och Falu Energi & Vatten AB inleda arbetet med en VA-plan för Falu kommun genom att 
genomföra steg 1, en VA-översikt. Miljönämnden beslutar den 11 maj 2011 att överlämna 
rapporten om VA-planens steg 1, VA-översikt, till kommunstyrelsens utvecklingsutskott som 
information samt att informera utvecklingsutskottet om de olika typer av små avloppsanlägg-
ningar som miljönämnden gett tillstånd till mellan åren 2008-2010.  

Beslutsunderlag 
Vatten och avloppsverksamheten i Falun steg ett i arbetet med VA-plan för 
Falu kommun-VA-översikt. 

PM information om olika typer av avloppsanläggningar som miljönämnden 
givit tillstånd till under åren 2008-2010. 

Protokoll miljönämnden 2011-05-11, § 49. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

103TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü 
Hedin (S), Yvonne Nygårds (S) och Ragnar Kroona (S): 
Lugnetanläggningen i ett framtidsperspektiv 

Diarienummer KS 343/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige; 

Motionen är bifallen i och med bildandet av Lugnets Utvecklings- och 
Förvaltnings AB. 

Sammanfattning 
Jonny Gahnshag, Roza Güclü Hedin ,Yvonne Nygårds och Ragnar Kroona 
föreslår i en motion den 27 april 2010  ”att Falu kommun utreder möjlighe-
terna med ett kommunalägt drifts- och fastighetsbolag för Lugnet”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att bilda Lugnets Utveck-
lings- och Förvaltnings AB med uppdrag dels att äga och förvalta fastigheter 
och anläggningar inom Lugnetområdet i Falu kommun och dels att tillsam-
mans med kommunstyrelsen vara en aktiv aktör i utvecklings- och exploate-
ringsfrågor inom Lugnetområdet i Falu kommun.    

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Jonny Gahnshag, Roza Güclü Hedin ,Yvonne Nygårds och 
Ragnar Kroona 2010-04-27. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-08-25, § 85/tjänsteskrivelse 
2010-07-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-07-12. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

104TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Svar på medborgarförslag; Cykelväg mellan Falun - 
Grycksbo 

Diarienummer KS 649/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige; 

Medborgarförslaget avslås eftersom tanken med en cykelväg mellan 
Falun – Grycksbo är att alla på ett enkelt och tryggt sätt ska kunna 
nyttja den. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, rubricerat ”Cykelväg mellan Falun-Grycksbo” före-
slås att ”Gamla fruns väg” görs till åkbar väg året runt. Vägen skulle enligt 
förslagsställaren, genom upprustning och ett nytt ytskikt, bli ett billigare 
alternativ än att anlägga en ny cykelväg. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-11-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-26. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg av 
motivering enligt beslutet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

105TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Svar på medborgarförslag; Låt Lönnen och den gamla 
almen i kvarteret Västra Falun leva! 

Diarienummer KS 368/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige;  

Västra Falun Fastighets AB ska i den fortsatta planeringen av kvarte-
ret, så långt möjligt, försöka planera för en planlösning som bevarar 
befintliga träd. Om det inte är möjligt ska grönstrukturen förstärkas på 
andra sätt. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag daterat 16 maj 2011, föreslås att den gamla almen 
och den stora gamla lönnen i kvarteret Västra Falun bevaras och att låta dem 
ingå i detaljplanen som en del i fickpark eller som ett vårdträd på innergård. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-31. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg av 
motivering enligt beslutet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

106TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

Diarienummer KS 23/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige; 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 24 augusti 2011 inte slutförts 
tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
14 april 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-08-29. 

Sammanställning av ej slutförda medborgarförslag per 2011-08-24. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

107TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Förslag från Region Dalarna angående förändrad bo-
lagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik 

Diarienummer KS 269/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige; 

1. Bolagsordningen för AB Dalatrafik, enligt förslag från Region Dalar-
na, antas. 

2. Aktieägaravtal för AB Dalatrafik, enligt förslag från Region Dalarna, 
antas. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt bevaka att AB Dalatrafiks 
bolagsordning, vid kommande revidering, justeras i enlighet med gäl-
lande aktiebolagslagstiftning. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2012 ska det enligt lag (2010:1065) om kollek-
tivtrafik finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län i Sverige. Denna kol-
lektivtrafikmyndighet ska ansvara för och överta de befogenheter som nuva-
rande trafikhuvudmän, vilken i Dalarnas län är AB Dalatrafik, har avseende 
den allmänna trafiken.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att Region Dalarna blir or-
ganisatorisk hemvist för länets regionala kollektivtrafikmyndighet samt att 
erforderliga förändringar ska göras i Region Dalarnas förbundsordning.  

Utifrån den nya lagstiftningen och den fördelning av ansvar och befogenhe-
ter som följer därav har Region Dalarna inkommit med förslag till förändrad 
bolagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik. Enligt förslag till bo-
lagsordning och aktieägaravtal framgår att AB Dalatrafik inte längre är tra-
fikhuvudman samt att Region Dalarna har för avsikt att överlämna vissa av 
den regionala kollektivtrafikmyndighetens befogenheter till AB Dalatrafik. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från Region Dalarna 2011-05-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-09-02. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

108TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Tomtpriser och försäljning av tomter i etapp två i Slätta-
skogen 

Diarienummer KS 343/09 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen; 

1. Genomsnittspriset för en tomt i andra etappen i Slättaskogen ska vara 
ca 300 000 kronor. 

2. Priset inkluderar inte några anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 
fjärrvärme m.m. 

3. Tomtförsäljningarna delegeras till markchefen på stadsbyggnadskon-
toret liksom uppdraget att slutligt fastställa priserna utifrån tomt-
storlek, topografi, läget i området, mark- och grundläggningsförhål-
landen m.m. 

Sammanfattning 
Gator m.m. är nu på väg att färdigställas i den första etappen av Slättasko-
gen och de flesta av de 33 tomterna är sålda med tillträde den 1 september 
2011. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att tidigarelägga in-
vesteringen för Slättaskogens etapp två till 2011. 

I oktober/november 2011 planerar kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret) att via kommunens tomtkö bjuda ut 20 nya småhustom-
ter i Slättaskogen till försäljning. Utbyggnaden av gata m.m. för den andra 
etappen har påbörjats och beräknas vara klar våren/försommaren 2012. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska kommunstyrelsen fatta beslut om för-
säljningar av tomter inom nytillkommande exploateringsområden till mark-
priser som fastställs för varje område. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-30. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

109TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Detaljplaneprogram för Krondiket 

Diarienummer KS 413/04 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen; 

1. Stadsbyggnadskontorets programsamrådsredogörelse godkänns. 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genom ny detaljplan säker-
ställa tillfarten till Krondiket via Övre Krondiksvägen och i samband 
med detta samråda med trafik- och fritidsnämnden angående behov av 
trafikregleringar i området. 

3. Arbetet med att juridiskt, tekniskt och ekonomiskt säkerställa tillfarten 
till Krondiket via dammvallen sker i särskild ordning. 

Planarkitekt Margareta Björck föredrar ärendet. 

Reservation  
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C) reserverar 
sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Tillfarten/tillfarterna till stadsdelen Krondiket har diskuterats inom kommu-
nen i över tjugofem år, då det ganska snart efter att bostadsområdet byggts 
ut stod klart att den planlagda tillfarten inte skulle vara möjlig att anlägga. 
1988 antog kommunen en detaljplan, som utvisade att en helt annan tillfart 
skulle byggas, men denna plan blev överklagad och vann aldrig laga kraft. 

2006 gjorde kommunen ett grundligt omtag genom att upprätta ett förslag 
till detaljplaneprogram där olika alternativ redovisades och konsekvens-
beskrevs. Förslaget var under augusti till oktober 2006 utsänt för samråd. 
Eftersom länsstyrelsen under samrådet meddelade att tillstånd till ingrepp i 
fornlämningarna mellan Krondiket och Leksandsvägen ej skulle ges, blev 
ett säkerställande av de två befintliga tillfarterna den enda rimliga lösningen. 
Detta var också den lösning som de flesta boende förordade. Därefter har 
diskussioner förts inom Falu kommun och mellan Falu kommun och Stiftel-
sen Stora Kopparberget om hur vägen över dammvallen ska kunna säker-
ställas, vilket nu blivit ett eget ärende.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets programsamrådsredogörelse 2011-08-31. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2011-08-31. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

109TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Britt Källström och Linnea Risinger: Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag enligt punkt 1 och 2. Punkt 3 
utgår och ersätts av att åter utreda möjligheten att anlägga en ny väg längs 
kraftledningen eller längs med Leksandsvägen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer propositionen på yrkandena och finner att utvecklingsut-
skottet beslutar enligt eget med fleras förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

110TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Utebliven rapport delårsbokslut 

Diarienummer KS 27/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

En redogörelse för processen kring delårsbokslutet kommer att presen-
teras på kommunstyrelsens allmänna utskott i morgon. 

Sammanfattning 
Mikael Rosén undrar varför delårsrapporten inte presenteras, enligt kom-
munfullmäktiges beslut, på dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

111TT
  2011-09-13  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Information om ny migrationsdomstol 

Diarienummer KS 27/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Ordförande Jonny Gahnshag informerar om ärendet. 

 

 


	 

