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§ 19 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Studieresor till Auschwitz 

 KS0485/15  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att den i sin utformning begränsar inriktningen 
av arbetet mot rasism eller annan form av kränkande behandling till enbart 
studieresor till koncentrationsläger. Eftersom motionen avslås är det inte aktuellt att 
bilda någon fond.  

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att införa obligatoriska studieresor för elever i 
årskurs åtta eller nio till något av andra världskrigets konscentrationsläger samt att uppdra 
till kommunstyrelsen att starta en fond. Bidrag till denna fond kan lämnas av externa 
intressenter. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-29. 

Protokoll från barn- och ungdomsnämnden 2015-11-25, § 142. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-16. 

Motionen 2015-08-12. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Åsa Nilser (L): Enligt 
ekonomikontorets förslag.  
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§ 20 Svar på medborgarförslag Telefonnummer för 

fel- och olägenhetsanmälan 

 KS0410/12  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Medborgarförslagets intentioner bifalls genom det beslut 
kommunstyrelsen fattade den 28 oktober 2014 om att inrätta ett 
gemensamt kontaktcenter. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag förslås att ett telefonnummer inrättas för fel- och 
olägenhetsanmälan. Förslagsställaren har uppmärksammat att det inte 
finns någon generell instans att vända sig till för fel och olägenheter som 
upptäcks av allmänheten. 

I kompletterande förslag har förslagsställaren vidareutvecklat idén om 
telefontjänsten. Fel- och olägenhetsanmälan skulle inte inskränka sig till 
kommunens ansvarsområde utan fungera som en väg in till olika 
samhällsfunktioner.  

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-14.  

Tillägg från förslagsställaren 2012-06-04. 

Medborgarförslaget 2012-05-29. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ledningsförvaltningens förslag.  
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§ 21 Antagande av Serviceplan 2016-2020 

 KS0146/16  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Serviceplan för Falu kommun 2016-2020 antas. 

 

Reservation 
Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Landsbygdsrådet har gett näringslivsavdelningen i uppdrag att genomföra en revidering av 
kommunens serviceplan. Falu kommun har tidigare haft en serviceplan. Den nya 
serviceplanen ska gälla år 2016-2020 och är en revidering av den serviceplan som antogs 
av kommunfullmäktige år 2008. I september 2015 fördes det nationella 
inversteringsbidraget, Stöd till kommersiell service, över till Landsbygdsprogrammet som 
hanteras av Länsstyrelsen. Stödansökningar kommer att bedömas och poängsättas utifrån 
nationella och regionala kriterier. Ett avgörande nationellt kriterium är att kommunen har 
en plan för invånarnas tillgång till service.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04.  

Serviceplan för Falu kommun 2016-2020.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Krister Johansson (S), Jonny 
Gahnshag (S) och Maj Ardesjö (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  

Åsa Nilser (L): Återremiss av ärendet för att få förvaltningarnas och de politiska partiernas 
synpunkter.  

 

Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag och finner att utvecklingsutskottet beslutar att avgöra ärendet idag. 
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§ 22 Antagande av nya bestämmelser om vägbidrag 

till enskilda vägar samt finansiering 

 KS0723/12  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Nya bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar som gäller från 2017 antas. 

2. Finansiering av bidraget sker i sin helhet inom av kommunfullmäktige fastställd 
anslagsram för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Jäv 
Håkan Hammar (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende.  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens nuvarande 
riktlinjer och bidragsnivåer för enskilda vägar. Nuvarande bestämmelser om bidrag för 
enskilda vägar är från oktober 1993. Bakgrunden till översynen är att det finns brister i 
dagens bidragssystem. Syftet med utredningen har varit dels att redovisa hur det ser ut 
idag, dels att ge förslag på åtgärder för att forma ett uppdaterat, mer enhetligt och rättvist 
system. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-07. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-27, § 7. 

Bestämmelser om vägbidrag till enskilda föreningar 2016-01-22. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-22. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-04-16, § 65. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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§ 23 Antagande av Detaljplan för delar av Stora 

Källvikens småhusområde 

 KS0607/14  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde har upprättats på 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Huvudsyftet med 
detaljplanen är att möjliggöra enskilda fastighetsägares önskemål om 
förändringar som inte är möjliga enligt gällande detaljplan. 
Förändringarna gäller utökad byggrätt för bostadshus och uthus på 
tidigare bebyggda fastigheter samt möjlighet att skapa byggrätt för 
bostäder på obebyggd parkmark i området.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-27, § 12. 

Plankarta med planbestämmelser. 

Granskningsutlåtande 2016-01-13, reviderad 2016-02-01. 

Planbeskrivning 2016-01-27. 

Bullerutredning 2016-01-12. 

Samrådsredogörelse 2015-11-09. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
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§ 24 Vägledningsdiskussion om bildande av bolag 

EcoDataCenter AB 

 KS0163/16  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Per Dahlberg, vd för Falu Energi & Vatten AB, medverkar för att vägleda 
utvecklingsutskottet om läget i projektet EcoDataCenter.  

Falu Energi & Vatten AB har sedan 2013 tillsammans med det svenska 
entreprenörsföretaget EcoDC drivit projektet EcoDataCenter. Målet med projektet är att 
bygga världens första klimatpositiva datacenter. Syftet med att bilda ett gemensamt bolag 
är att tydliggöra ansvarsroller mellan parterna. 
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§ 25 Samråd om Detaljplan för utökning av 

kvartersmark vid Glimmerstigen på Galgberget 
 KS0128/16  
Beslut   
 

Förslag till Detaljplan för utökning av kvartersmark vid Glimmerstigen 
lämnas utan erinran. 

 
Sammanfattning 
Det ena syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförandet av 
den typ byggnader som Kopparstaden AB önskar dvs två bostadshus med en total 
byggnadshöjd på max 18,5 meter. 

Det andra syftet är att möjliggöra en cirka 10 meter utökning av marken öster om 
fastigheten för att den ska kunna ingå som del i utemiljön för de bostadshus som ska 
uppföras. Marken som idag är allmän plats (Natur) omvandlas till ej byggbar (”prickad”) 
kvartersmark. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01.  

Plankarta med planbestämmelser. 

Planbeskrivning 2015-12-17. 

Inbjudan till samråd om detaljplan. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott           Sammanträdesdatum  
 2016-02-16 
 
 
§ 26 Samråd om Detaljplan för bostäder mm vid 

Norra Järnvägsgatan 

 KS0619/14  
Beslut   
 

Förslag till Detaljplan för bostäder mm vid Norra Järnvägsgatan lämnas utan 
erinran. 

 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att fortsätta omvandlingen av industriområdet i kvarteret 
Vitsippan och göra det möjligt att bygga bostäder, vårdboende, kontor och 
verksamhetslokaler. Detaljplanen möjliggör byggandet av ett hundratal lägenheter i hus 
upp till 8 våningar höga. Syftet är också att få en bebyggelse som är väl anpassad till 
omgivningen när det gäller form och estetik. Bestämmelserna i detaljplanen tar hänsyn till 
riskerna med föroreningar från industriverksamheten samt närheten till järnvägen. 

Förslaget stämmer med den bebyggelsestrategi om komplettering och förtätning i centrala 
lägen som formuleras i Översiktsplan FalunBorlänge. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03. 

Förslag till detaljplan för bostäder mm vid Norra Järnvägsgatan. 

Inbjudan till samråd om detaljplan.  

Planbeskrivning 2015-11-25. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 27 Beslut om medborgardialoger om fördjupad 

översiktsplan för Falu tätort och Varpan 

 KS0332/14  
Beslut   
 

1. Utvecklingsutskottets ordförande får i uppdrag att utifrån dagens diskussion 
återkomma med förslag till hur utvecklingsutskottet ska arbeta med den 
fördjupade översiktsplanen.  

 
2. Redovisning av förslaget ska ske vid utvecklingsutskottets sammanträde den 15 

mars 2016.  
 
 
Sammanfattning 
I uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och 
området runt Varpan ingår att genomföra en demokratiprocess som leder 
till att Faluborna känner sig delaktiga i utvecklingen av Falu tätort. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgardialoger 
genomförs på två nivåer dels övergripande och dels geografiskt och 
tematiskt.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03.  

PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-03.  
 

Förslag till beslut 
Ordförande Joakim Stock (C): Enligt beslutet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 28 Information om internationella rådets 

verksamhet 2016  
 KS0349/15  
Beslut   
 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Linda Varga, internationell koordinator, informerade om internationella rådets verksamhet.   
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