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§ 1 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) Subventionera  
 Falubornas biljettpriser vid Skid-VM 2015 

 KS0531/14  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning 
Kjell Hjort föreslår i en motion att biljettpriser vid Skid-VM 2015  
subventioneras för alla Falubor som är skrivna i det geografiska området Falu 
kommun. För alla Falubor och övriga besökare kommer staden att vara en  
festplats under ungefär två veckor som skidtävlingarna pågår. Det görs en  
stor satsning på kulturaktiviteter och ambitionen är att det ska finnas något 
för alla.  

Biljettpriserna till de olika tävlingarna under Skid-VM är satta utifrån 
den attraktivitet de olika tävlingarna har och var på Arenan man väljer att vara, 
på läktare eller i publikområdet. Barn 0-12 år går in gratis i målsmans sällskap. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 2 Svar på motion från Lars Runsvik (M) Inrätta ett  
 Hospice i Falun 

 KS0396/14  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Bifalla  motionen genom att uppdra till omvårdnadsnämnden 
att ta upp frågan om hospiceverksamhet med Landstinget Dalarna i  
den samverkansgrupp som finns mellan huvudmännen. 
 

2. Om Landstinget Dalarna ställer sig positiva till att starta hospice- 
verksamhet får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
för att verka för att lämplig mark finns att erbjuda i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Lars Runsvik föreslår i en motion att frågan om Hospice i Falun utreds och att ett 
förslag presenteras om anläggande/byggande av ett Hospice på en naturskön plats  
i Falun. Hospice är en specialiserad vårdenhet för vård i livets slutskede. 

Omvårdnadsnämnden har i sitt remissvar ställt sig positiv till förslaget, men kan  
konstatera att ansvar för ett hospice är Landstinget Dalarnas då det handlar om 
specialiserad palliativ vård. Omvårdnadsförvaltningen kommer att ta upp frågan 
med Landstinget Dalarna i den samverkansgrupp som finns mellan huvudmännen. 
Omvårdnadsnämnden ställer sig även bakom omvårdnadsförvaltningens förslag 
att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge förslag på och  
eventuellt reservera lämplig mark för ett framtida Hospice. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-05-30. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-09-22, § 126. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-30. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Åsa Nilser (FP):  
Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 3 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anslå medel till 
 fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas  
 med kommunalt anställd personal 

 KS0626/13  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls till den del som avser utredning kring förutsättningar 
för en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås. För övrigt avslås motionen. 
 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås, 
som inte ska ske på bekostnad av Grycksbo fritidsgård samt att  
verksamhetsanslaget till kommunens fritidsgårdar utökas med ytterligare  
20 000 kronor per år och fritidsgård. 

Kultur- och ungdomsförvaltningen har konstaterat att verksamheten för 
fritidsverksamhet i Grycksbo är vikande. Besöksantalet på gården är litet och 
försök med dialog med ungdomar och föräldrar visade på svagt intresse. 
Många ungdomar i målgruppen väljer att vara i Bjursås där deras  
högstadieskola ligger. 

Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 13 oktober 2014 att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till verksamhetsidé  
och budget för en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås under förutsättning  
att föräldraföreningen i Bjursås vill avveckla den föräldradrivna fritidsgården i  
Bjursås. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-28. 

Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23, § 69. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 4 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Kjell Hjort (FAP) 
 Tore Karlsson (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anna Jörgensen 
 (FAP) Ytterligare parkeringsplatser på delar av Falun 7:7 och 
 fri kollektivtrafik 

 KS0543/14  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 
Protokollsanteckning  
Linnea Risinger (MP): Miljöpartiet ser helst inte en parkering på den utpekade  
platsen.  

 
Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att Falu kommun anlägger en ny parkering på  
den outnyttjade kommunala marken efter Nybrogatan mellan Yxhammargatan 
och Hanröleden/E16. De föreslår också att Falu kommun ska utreda möjligheten 
att införa fri kollektivtrafik enligt Kuxabussarna i Ockelbo. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik-  
och fritidsförvaltningens gemensamma förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-09. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2014-11-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-12-04, § 162. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
och trafik- och fritidsförvaltningens gemensamma förslag. 
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§ 5 Antagande av taxa för återställning av asfaltsytor,  
 hårdgjorda ytor och grönytor 

 KS0671/14  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Taxa för återställning av asfaltsytor, andra hårdgjorda 
ytor och grönytor antas. 

 
Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade i november 2014 att komplettera Falu  
kommuns del i anvisningar för grävning i allmän mark för att möjliggöra  
framtida beläggningsupphandling samt att uppdra till förvaltningen att  
tillsammans med Borlänge revidera och genomarbeta den gemensamma 
skriften: Grävning i allmän mark Falun-Borlänge. 

Förvaltningen har idag en hårt ansträngd budget vilket leder till att inga mer- 
kostnader kan inrymmas i den ordinarie driftsramen. Tilläggen är skrivna 
med avsikt att den som orsakar kostnaderna även ska bära hela kostnadsmassan, 
både den direkta samt den indirekta. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-20. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 140. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 6 Antagande av detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av 
 Lugnetområdet 

 KS0238/14  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet antas. 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet  
har upprättats på stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detalj- 
planen är att ge planområdet moderna planbestämmelser, då det i gällande  
detaljplan omfattades av föråldrade planbestämmelser som inte längre används  
enligt plan- och bygglagen.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 7 mars 2006 stadsbyggnads- 
kontoret i uppdrag att upprätta nya eller ändra gällande detaljplaner inom  
Lugnetområdet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade efter genomfört samråd  
den 16 september 2014 samrådshandlingarna utan erinran. Byggnads- 
nämnden godkände den 3 december 2014 detaljplanen för antagande, efter att  
detaljplanen varit utställd för offentlig granskning. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Protokoll från byggnadsnämnden 2014-12-03, § 209. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-10 med 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadsbyggnads- och  
näringslivskontorets förslag. 
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§ 7 Upphävande av beslut om arbetsordningen  
 Från VA-problem till fungerande lösningar 

 KS0098/10  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Beslut från den 14 juni 2004 om att anta arbetsordningen  
Från VA-problem till fungerande lösningar upphävs. 

 
Sammanfattning 

Från VA-problem till fungerande lösningar är namnet på den  
förvaltningsövergripande utredning om arbetssätt och ansvarsfördelning för  
VA som togs fram i ett förvaltningsövergripande arbete med syfte att på ett  
effektivt sätt hantera områden med VA-problem. I arbetsordningen, som 
antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2004, tydliggjordes de olika  
aktörernas roller och ansvarsfördelning. 

Efter att arbetsordningen antogs har Falu kommun genomfört ett omfattande 
VA-planearbete i flera steg. VA-planeringen visar kommunens ambition och arbete 
för långsiktigt hållbar vatten och avloppsförsörjning. VA-översikten (steg 1), som 
färdigställdes under våren 2011, är en nulägesanalys som beskriver frågor som  
påverkar VA-situationen såväl lokalt som nationellt. Därefter formulerades en  
VA-strategi (steg 2) som kommunfullmäktige antog den 14 juni 2012. VA-planen 
(steg 3) antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2014 och tydliggör  
genomförandet av VA-arbetet i kommunen. 

VA-planens utbyggnadsplan ger struktur till det åtgärdsarbete där ansvaret för VA- 
problem enligt LAV ligger på kommunen. Som del i VA-planen finns också 
miljönämndens prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp förtydligad. 

VA-planuppdragets alla delar har genomförts i en förvaltningsövergripande  
arbetsgrupp med miljöförvaltningen, Falu Energi & Vatten (FEV) under ledning 
av stadsbyggnadskontoret, samt i dialog med en politisk VA-vägledningsgrupp.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-19/ 
Arbetsordningen Från VA-problem till fungerande lösningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets  
förslag. 
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§ 8 Utökning av verksamhetsområdet för vatten och  
 spillvatten i Herrgårdsviken-Sundet och Länsbodarna 

 KS0723/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Utöka verksamhetsområdet så att det omfattar även vatten för  
Länsbodarna. 
 

2. Utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten och  
avloppsanläggningen till att omfatta kompletterande delar för  
överföringsledning mellan Länsbodarna och  
Herrgårdsviken-Sundet. 
 

3. Särtaxa ska tillämpas i området. 
 
Sammanfattning 
För närvarande pågår utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen så att  
den ska omfatta även Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet, söder om Vika. 
Utbyggnaden i båda dessa områden sker i enlighet med vad som beslutats i 
Falu kommuns VA-plan från 2014. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om utvidgning av  
verksamhetsområde så att det nu omfattar både Länsbodarna och Herrgårdsviken- 
Sundet. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som ska omfattas av den 
allmänna (kommunala) VA-anläggningen. 
 
I projektering och planering av hur den allmänna VA-anläggningen ska  
anläggas inom båda dessa områden har det uppstått behov av att utöka dess  
utbredning. Enligt detta nya förslag omfattas även Länsbodarna av  
verksamhetsområde för vatten samt att den överföringsledning som behövs för 
utbyggnaden tas med. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08/ 
Protokoll kommunfullmäktige 2013-03-14, § 44 och protokoll kommun- 
fullmäktige 2013-10-10, § 214. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 9 Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av uppdrag 
 enligt SGEI kriterierna samt beslut om bolagsordningar 

 KS0458/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget och för Dala Airport AB godkänns. 
 

2. Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna godkänns. 
 

 
Sammanfattning 
EU-kommissionen har formulerat ett undantag från huvudregeln genom ett  
beslut den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för  
allmännyttiga tjänster, som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att  
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Detta undantag från  
grundregeln i artikel 14 kallas Service of General Economic Interest  (SGEI).  
Undantaget berör AB Dala Flyget.   

Offentlighetsprincipen har skrivits in i Dala Airport AB:s och AB Dalaflygets 
bolagsordningar i och med lagstadgade krav i kommunallagen från 2014.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av uppdrag enligt SGEI kriterierna samt 
beslut om bolagsordningar. 

Förslag till bolagsordning för AB Dalaflyget. 

Förslag till bolagsordning för Dala Airport AB. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 10 Svar på remiss från Hedemora kommun Översiktsplan för 
 Hedemora kommun 

 KS0695/14  
Beslut 

Överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
daterad den 8 januari 2015 till Hedemora kommun som Falu kommuns yttrande 
under samrådet. 

 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har inbjudit till samråd om sin kommuntäckande  
översiktsplan. Yttrande lämnas senast den 1 mars 2015. Falu kommun 
svarar till Hedemora kommun under samrådet. Länsstyrelsen får ta del av  
samma svar. Ärendet har inte behandlats tidigare. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08  
med samrådshandlingar. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Hedemora kommun (miljoochbyggkontoret@hedemora.se) 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 11 Detaljplan för handel vid Hanröleden (Gruvbron 2) 

 KS0743/12  
 
Beslut 

1. Det positiva planbeskedet för livsmedelshandel på fastigheten Gruvbron 2 
enligt beslutet i kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 januari 2013 
ligger fast. 
 

2. Handelsändamålet i detaljplanen ska begränsas till enbart livsmedelshandel. 
 
Sammanfattning 
KIAB Fastighetsutveckling AB ansökte den 12 december 2012 om planbesked 
för fastigheten Gruvbron 2. Syftet var att riva befintliga byggnader, DD:s före  
detta lokaler, och uppföra en COOP-butik på ca 3000 m2, vilket krävde att  
gällande detaljplan ändrades så att handel med livsmedel tillåts på  
fastigheten. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade 15 januari 2013 ett  
positivt planbesked. 

Eftersom det har gått en tid sedan uppdraget gavs och det pågår en kontinuerlig 
diskussion om handelns utveckling i Falun har planuppdragets aktualitet 
diskuterats i stadsbyggnadsberedningen den 9 december 2014, som då beslutade  
att utvecklingsutskottet bör ges tillfälle att bedöma om det tidigare meddelade  
positiva planbeskedet fortfarande gäller eller om förutsättningarna har ändrats 
på ett sätt som påverkar exploatörens möjligheter att genomföra det planerade  
projektet. COOP fastigheter har även tillfört nytt beslutsunderlag i form av en 
utredning från Handelns Utredningsinstitut, HUI. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08. 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklinsgutskott 2013-01-15.  
Konsekvensanalys - Etablering av dagligvaruhandel i Falun. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
COOP Fastigheter 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (17) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-19 
 
§ 12 Samråd om detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen 
 och Björklunden 

 KS0237/14  
Beslut 

Förslag till detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden 
lämnas utan erinran med tillägg att gång- och cykelväg ansluts till  
Gamla Fruns väg. 

 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av bostadshus och då i första  
hand småhus i skogsområdet mellan Herrhagsvägen och det lilla bostadsområdet 
Björklunden. Planförslaget är en fortsättning på den detaljplan för småhus vid 
Herrhagsvägen som vann laga kraft den 14 juli 2014. Området är inte tidigare  
planlagt men det ingår i området för det detaljplaneprogram som kommun- 
fullmäktige antog den 13 mars 2014. Byggnadsnämnden beslutade  
den 30 oktober 2014 att godkänna förslaget till detaljplan för samråd.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag  
med tillägg att gång- och cykelväg ansluts till Gamla Fruns väg. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-07. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (17) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-19 
 
§ 13 Samråd om detaljplan för bostäder vid Jugansbo 

 KS0626/14  
Beslut 

Förslag till detaljplan för bostäder vid Jugansbo lämnas utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att skapa möjligheter för bostäder på en udde i Runn 
ca 1,5 km norr om Vika kyrkby, på en privat fastighet där det tidigare legat 
ett sågverk.  
 
Kommunfullmäktige godkände den 14 februari 2008 ett detaljplaneprogram 
för bostäder vid Jugansbo. Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2014 
att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-07 med 
samrådshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Mikael Rosén (M), 
Håkan Hammar (M), Jonny Gahnshag (S) och Åsa Nilser (FP): Enligt  
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Linnea Risinger (MP): Avslag på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet beslutar 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-19 
 
§ 14 Falu kommuns näringslivsarbete 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadschefen och näringslivschefen lämnar aktuell information 
om arbetet med näringslivsfrågor. 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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