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§ 133 Lägesrapport om tillväxtprogrammet, 
folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet 

KS0161/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

1. Lägesrapporten tas till protokollet. 

2. Kommunstyrelseförvaltningens kontor miljö och folkhälsa får i 
uppdrag att återredovisa hur resurser fördelas och används till 
utvecklingsutskottets sammanträde den 17 januari 2012. 

Protokollsanteckning 
Utskottet noterar att önskemål finns om mer information beträffande 
nämndsekreterarnas samverkan då det gäller protokoll och övriga mallar 
samt information om barnboksbeslut.    

Sammanfattning 

Utvecklingsledare Mats Reutherborg och miljöinspektör Lena Melander  
lämnar lägesrapport om respektive program. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta: 
Lokalt tillväxtprogram för Falu kommun 8 september 2005 och programmet 
reviderades av kommunfullmäktige den 13 september 2007, 
Lokalt miljöprogram för Falu kommun den 13 september 2007 samt 
Lokalt folkhälsoprogram för Falu kommun den 13 september 2007. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2010;  
att  förlänga delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram att gälla till och 
med 2011 och delmålen i Falu kommuns lokala folkhälsoprogram att gälla 
till och med 2012 samt 
att  uppdra åt kommunstyrelsen att samordna revideringen av programmen 
under 2011. 

Utvecklingsutskottet fick senast en lägesrapport om programmen den 23 
november 2010. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö och folkhälsa) 
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§ 134 Utveckling av Myranområdet för rekreation, friluftsliv, 
natur och kultur 

KS0584/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

      Miljönämnden ges i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) och trafik- och fritidsnämnden, utreda förutsättningarna att 
utveckla Myranområdet i enlighet med gällande fördjupning av översiktsplanen och de 
idéer som presenteras i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2011. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av att Falu kommun har för avsikt att förvärva Myranområdet av 
Fortifikationsverket, har miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret tagit fram 
en idé hur man enligt gällande översiktsplan för Myran, kan utveckla området mot 
rekreation och friluftsliv. Detta genom att man restaurerar det äldre odlingslandskap 
som finns i området och anlägger våtmarker med öppna vattenspeglar längs bland 
annat Högbobäcken. Gång- och cykelstråk samt rastplatser anläggs för att öka 
tillgängligheten. Förutom ett tilltalande landskap med ett rikt växt- och djurliv 
bidrar våtmarkerna till att lösa dagvattenhanteringen från Lugnet och kommande 
exploateringar i närområdet samt problem med höga flöden längre ner i 
vattensystemet. Vintertid kan skidspår genom området binda samman spårsystemen 
på Lugnet med spåren i Hälsingberg. Ärendet har inte varit uppe för behandling 
tidigare. 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Kommunbiolog Pär Karlsson och markchef Karin Eliasson redovisar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) och miljöförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-10-26. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)  

Trafik- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 
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§ 135 Samråd om detaljplan för Norslundsskolan 

KS0163/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

            Förslag till detaljplan för Norslundsskolan lämnas utan erinran.  

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan för Norslundsskolan med syfte att, med hänsyn 
till områdets centrala läge, medge ett brett spektrum av användningssätt som 
med beaktande av omkringliggande bostadsbebyggelse, inte är störande. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-10-14/samrådshandlingar. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)  
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§ 136 Godkännande av verksamhetsplan för Falu kommuns 
energi- och klimatrådgivning 2012      

KS0591/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

         Verksamhetsplan för Falu kommuns energi- och klimatrådgivning 
2012 godkänns. 

Sammanfattning 
Energi- och klimatrådgivning finns i alla Sveriges kommuner. Rådgivningen styrs av 
förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, samt av 
föreskrifter till denna förordning STEMFS 2008:2. Kommunen ska årligen upprätta en 
verksamhetsplan i enlighet med anvisningar från Energimyndigheten. Den ska godkännas 
av kommunstyrelsens utvecklingsutskott innan den skickas till Energimyndigheten. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2011-11-01. 

 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) för insändande till 
Energimyndigheten. 
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§ 137 Begäran om igångsättningstillstånd för digital 
informationsskylt på Lugnet 

  

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för investering i två digitala 
skyltar, en fast utmed riksväg 80 Lugnetleden och en mobil 
tavla. 

2. Investeringen beräknad till totalt 2,2 mnkr ska finansieras till 
hälften inom trafik- och fritidsnämndens befintliga 
investeringsram och hälften genom projekt Gävle-Dala 
utvecklingsstråk. 

3. Kapital- och driftkostnader ska tas inom trafik- och 
fritidsnämndens befintliga driftsram. 

 

Sammanfattning 

Falu Kommun har tillsammans med Gävle, Sandviken, Hofors, Rättvik, 
Mora och Orsa kommuner gemensamt sedan 2009 drivit projektet Gävle-
Dala utvecklingsstråk. Projekt, som omfattar flera olika delar inom 
infrastruktur information m.m. har Falu kommun att inhandla och driftsätta 
digitala informationsskyltar som ska användas för trafik- och 
turistinformation. Inköpet avser två digitala skyltar, en fast utmed riksväg 
80 Lugnetleden och en mobil tavla som kan användas för styrning av trafik i 
samband med evenemang i Falun. 

Inom Falu kommuns organisation har ansvaret för dessa tavlor lagts på 
trafik- och fritidsförvaltningens Lugnetenhet. Efter en lång process med 
dåvarande Vägverket och en upphandling som blev överklagad är nu 
upphandlingen avslutad. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet.  

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-10-20, § 86/tjänsteskrivelse 
2011-10-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-11-
07. 
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Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 138 Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap; Identifiering av områden med betydande 
översvämningsrisk 

KS0586/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar; 

      Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad  
den 2 november 2011 lämnas som Falu kommuns svar på remissen till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Sammanfattning 

Enligt EU direktiv 2007/60 EG om bedömning och hantering av 
översvämningsrisker, ska medlemsländerna ta fram program för 
förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder 
avseende översvämningsrisker. Direktivet genomfördes i svensk lagstiftning 
genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap leder detta arbete.  

I det första steget som omfattas av denna remiss, ska medlemsländerna i 
december 2011 redovisa vilka områden som har störst översvämningsrisk.  
Fyra focusområden har använts som kriterier för bedömningen. 
Focusområdena är människors hälsa – miljön – kulturarv – ekonomisk 
verksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör den bedömningen att de områden som 
identifierats och som har mest betydande översvämningsrisker kommer att 
prioriteras gällande ansökningar av olika former av stöd för förebyggande 
åtgärder. Mot den bakgrunden känns det angeläget att till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap framhålla riskexponeringen inom delar av 
Lillälven och Vällansjöarna. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Remiss; Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk 2011-
10-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse och missiv 
2011-11-02. 

Sänds till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)  
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§ 139 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Påskyndning av 
de planerade men ännu icke vidtagna åtgärderna för 
ökande av trafiksäkerheten 

KS0295/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta; 

         Motionen avslås då Falu kommun arbetar aktivt med att öka 
trafiksäkerheten och därmed inte finner anledning till påskyndande av 
detta arbete enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Ove Raskopp uppmanar kommunfullmäktige att skyndsamt återuppta 
arbetet med att göra Falun mer tilltalande för invånare och besökare genom 
att se över de brister som idag finns med tanke på trafiksäkerheten. 

Trafik- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår att den 
ska vara besvarad. Trafiksäkerhetsfrågorna handläggs och bereds i samråd 
med berörda myndigheter och med nollvisionen och skadestatestik som 
utgångspunkt. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp 2011-03-29. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-06-16, § 48/tjänsteskrivelse 
2011-05-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-10-17. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens 
förslag. 
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§ 140 Svar på medborgarförslag: Bygg ut friidrottshallen och 
110-metersbana till skid-VM     

KS0078/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1.   Medborgarförslaget avslås. 

2. Kommunen meddelar Falu Tennisklubbs Fastighets AB att det i dags-
läget inte finns förutsättningar för ett kommunalt ekonomiskt engage-
mang i utbyggnad av löparbanorna. Om förutsättningarna för finan-
siering förändras väsentligt jämfört när frågan senast prövades, t ex 
genom att nya finansiärer tillkommer, så kan bolaget kontakta kommu-
nen för nya diskussioner. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska bygga friidrottshallen 
med 110 m löparbanor. Med enkla innerväggar skulle hallen kunna 
användas till t ex press och boende under Skid-VM 2015. 

Tennis- och friidrottshallen ägs av Falu Tennisklubbs fastighets AB. Frågan 
om nybyggnad av 110 m löparbanor inomhus i anslutning till friidrottshall-
en har behandlats politiskt vid flera tillfällen tidigare, bl.a. efter borgens-
ansökan från Falu tennisklubb 2005 och vid behandling av en skrivelse från 
Ulf Elgemyr 2008. Vid dessa tillfällen har det funnits ett omfattande ma-
terial som har belyst förutsättningarna för kommunal borgen för erforderliga 
investeringar och eventuellt kommunalt driftbidrag. Något beslut som har 
gjort det möjligt att genomföra investeringen har dock inte fattats. 

Trafik- och fritidsnämnden har behandlat medborgarförslaget och föreslagit 
att det ska avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-03. 

Protokoll från trafik- och fritidsförvaltningen 2011-06-16, § 45/ tjänste-
skrivelse 2011-06-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-28. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 141 Antagande av Handlingsprogram för kommunens 
olycksförebyggande arbete enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor     

KS0315/10 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta; 

         Handlingsprogram för Falu kommuns olycksförebyggande arbete 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor antas för 
mandatperioden 2011 – 2014. 

 

Sammanfattning 

Kommunen ska för varje ny mandatperiod anta handlingsprogram för 
räddningstjänst samt för det olycksförebyggande arbetet. 
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ansvarar för framtagande av 
handlingsprogram för räddningstjänst vilket har fastställts av direktionen för 
räddningstjänstförbundet. Kommunfullmäktige ska nu anta  
handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011 – 2014. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-10-
19/Handlingsprogram. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 142 Försäljning av Köpmannen 15, Falugatan 3   

KS0480/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

     1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får 
i uppdrag att upprätta köpekontrakt i enlighet med dagens 
diskussion. 
 

     2. Köpekontraktet ska redovisas på kommunstyrelsens  
         sammanträde den 29 november 2011. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har i uppdrag att 
sälja fastigheten Köpmannen 15, Falugatan 3 i Falun.  

Markchef Karin Eliasson och markingenjör Lars Gustafsson redogör för den 
pågående försäljningen och lämnar förslag till beslut enligt ovan. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)  
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§ 143 Periodrapport 2011-10-31 

KS0014/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar; 

      Redovisningen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Preliminärt utfall per den 31 oktober 2011 inför kommande periodrapport 
redovisas av ekonomichef Kjell Nyström.  
Den slutliga periodrapporten kommer att redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november. 

 

 

Sänds till  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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