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§ 109 Utökad investeringsram 2012 för skolnämnden 

KS0001/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Skolnämndens investeringsram 2012 utökas med 4,9 mnkr till totalt 11,3 mnkr. 

2. Investeringarnas kapitalkostnader ska finansieras inom beslutad driftram.  

Sammanfattning 

Beslut om öppnande av Västra skolan och förändring av Gruvrisskolan från en F-9 
skola till en skola inrymmande årskurs F-6 och 7 förskoleavdelningar innebär ökade 
behov av bl a utrustning och inventarier för ca 3,5 mnkr enligt skolförvaltningen. 

Kvarnbergsskolan bedöms kunna tas i bruk för förskoleverksamhet vid årsskiftet 
2012/2013. Inventarier för 1 mnkr behövs enligt skolförvaltningen.  

Gymnasiets fordonsprogram har behov av investering i riktutrustning, som bedöms 
kosta 0,4 mnkr, vilket inte inryms i investeringsramen. 

Sammantaget bedömer skolnämnden att en utökning av investeringsramen behövs med 
4,9 mnkr till totalt 11,3 mnkr för 2012. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokoll 2012-08-29. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-10-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt beslutet. 
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§ 110 Förvärv av Jernhusens fastigheter  

KS0721/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige  

1. Förvärv av Jernhusens fastigheter Falun 11:4-7, enligt upprättat avtal, 
godkänns.  

2. Investeringsramen för 2012 utökas med 700 000 kronor för att kunna  
inrymma hela köpeskillingen i årets investeringsram. 

3. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 90 400, allmänna markreserven. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

           Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag klara ut ägarfrågan. 

Sammanfattning 

Jernhusen AB har för avsikt att avyttra sitt fastighetsbestånd i Falun. Försäljningen 
avser totalt fyra fastigheter med en total areal om ca 10 ha, Falun 11:4-7 varav en, 
Falun 11:5, är bebyggd med stationshuset.  

Beslutets punkt 1 och 2 är enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår även att trafik- och fritidsförvaltningens driftram 
utökas med 575 000 kronor som motsvarar årlig hyra från kommunfastigheter 
avseende kapitaltjänstkostnad och driftskostnad för Falun 11:5 och att eventuell 
reaförlust vid försäljning av Falun 11:5 ska kompenseras kommunfastigheter genom 
budgetramväxling från beslutsorgan. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-29. 

Förslag till beslut under mötet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt beslutet. 
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§ 111  Svar på remiss Vindkraftsetablering Sundborn Vind AB  

KS0267/10 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1 Sundborn Vind AB:s ansökan om vindkraftspark i Sundborn tillstyrks.  

2 Föreslå Länsstyrelsen i Dalarna att Sundborn Vind AB:s underlagsmaterial  
bör förstärkas enligt bilaga 4 innan verken får byggas. 

Reservation 

Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Dalarna har remitterat en tillståndsansökan från Sundborn Vind AB till 
bl.a. Falu kommun för yttrande. Ansökan avser tillstånd att uppföra och driva 
gruppstation för vindkraft i ett område i två delar väster om sjön Logärden i Sundborn. 
Ansökan omfattar tio vindkraftverk med en maximal höjd av 186 meter samt 
tillhörande transportvägar och ledningsdragningar. Falu Kommun har, enligt 
miljöbalkens regler, att tillstyrka eller avstyrka en tillståndsansökan för vindkraft. 
Beslut i tillståndsärenden fattas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

Vid kommunstyrelsens utvecklingsutskotts (KSU) sammanträde den 18 september 
2012 informerades om ärendet. Mer material från etablerarna efterlystes om 
utvecklingsutskottet ska kunna fatta beslut. Sundborn Vind AB har presenterat material 
som tillfört ärendet den efterfrågade informationen. 

Miljönämnden i Falu kommun kommer att bli tillsynsmyndighet för 
vindkraftsanläggningen om den uppförs. Miljönämnden har också fått remissen och 
beslutade den 5 september 2012 i sitt svar direkt till Länsstyrelsen avstyrka Sundborn 
Vinds ansökan med motiveringen att miljökonsekvensbeskrivningen är allt för 
ofullständig.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag men med ändring av att samtliga punkter 
föreslås kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Britt Källström (S), Mats 
Dahlström (C ) och Krister Andersson (V): Enligt beslutet. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Håkan Hammar (M): Ansökan avstyrks.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt ordförandens m.fl. förslag. 
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§ 112 Uppdrag åt Region Dalarna i kommande 
kollektivtrafikupphandling om gemensamma krav på 
drivmedel i Falu och Borlänge kommun  

KS0704/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1 Falu kommun ger i uppdrag åt Region Dalarna att upphandla kollektivtrafik 
som drivs med fossiloberoende drivmedel. Fordonsgas som är till största delen 
baserad på biogas ska vara huvudalternativ.  

2 Falu kommun föreslår Region Dalarna att parallellt med upphandlingen av 
kollektivtrafik arbeta för att infrastruktur för drivmedel enligt ovanstående 
säkerhetsställs. 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del 

            Paragrafen justeras omedelbart så att Region Dalarna skyndsamt får ta del av 
            vad utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

I trafikbeställningen har Falu kommun som ett förstahandsalternativ angivit att alla bussar ska 
köras med biogas. 
Inför utformning av upphandlingsunderlaget för kollektivtrafik beskriver Dalatrafik i en 
skrivelse daterad den 23 juli 2012 hur de ser på förutsättningarna för att de ska kunna 
genomföra kollektivtrafikupphandlingen med denna inriktning. Enligt dessa förutsättningar 
krävs: 
Långsiktiga utfästelser från både Falu och Borlänge kommuner om att de ska ställa krav på 
användning av bussar drivna med biogas och betydande investeringar i biogasproduktionen. 
Vid senare samtal med Swedish Biogas, Dalatrafik, Borlänge kommun och Borlänge Energi 
har det dock visat sig att övergång till biogas kan ske med mer begränsade utfästelser från 
kommunerna. Investeringar i infrastrukturen för biogasproduktionen kan göras av privata 
aktörer i samverkan med andra intressenter och kommunerna behöver inte binda upp sig för 
en längre avtalsperiod än 10 år. 
Det finns ekonomiskt goda förutsättningar att biogas som drivmedel, utifrån ett 
helhetsperspektiv, är ett mer fördelaktigt alternativ än något annat drivmedel på marknaden de 
närmsta 10 åren.  
Biogasen är idag det bästa miljöalternativet då utsläppen av växthusgaser är nära noll.  
För att säkerställa infrastruktur och biogaspris måste Region Dalarna ge i uppdrag åt 
Dalatrafik att parallellt med upphandlingen av kollektivtrafik även upphandla biogas. Om 
Dalatrafik får ta ett tydligt grepp och aktivt driva frågan kommer det att leda till ett bra 
ekonomiskt utfall i upphandlingen. 
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Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag men med viss omformulering  av 
punkt 2. 

Beslutsunderlag 

Gemensam tjänsteskrivelse stadsbyggnads- och miljökontoret 2012-10-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
 

Sänds till 

Region Dalarna 
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§ 113 Ansökan från Film i Dalarna långfilmsproduktion Maria 
Blom 

 KS0588/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1 Ansökan beviljas. 
2 Finansiering sker genom omfördelning inom beslutsorgan av 500 tkr från den centrala  

bufferten till anslag för "Särskilda framtidsprojekt". 
3 Kommunstyrelsen ser gärna att filmproduktionen nyttjar kommunens arbetsmark-

nads- och  integrationskontor (AIK) för att lotsa in personer utan sysselsättning i 
produktionen. 

Sammanfattning 

Film i Dalarna ansöker hos Falu kommun om ekonomiskt bidrag med 500 000 kronor till Maria Bloms 
nya långfilmsinpelning i Falun med start hösten 2012. 
Film och TV är den nya tillväxtindustrin. Med utveckling av nya internationella tv-format, 
innovativa lösningar inom reklamfilm och framgångsrik långfilm är svenska 
produktionsbolag ledande internationellt. Dessa bolag sysselsätter unga, skapar regional och 
nationell tillväxt, bidrar till ökad export och besöksnäring samt bygger Sverige som kunskaps- 
och innovationsnation. Film i Dalarna upplever detta tydligt, i ett ökat intresse för inspelning i 
regionen. Maria Bloms nya film är ett av flera exempel på detta. Filmen och TV, tillsammans 
med turism, är starka och växande industrier. Därför är det ett naturligt steg för Film i Dalarna 
att möta denna framtidsutveckling. 
 
Beslutets två första punkter är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S), med instämmande av Krister Andersson (V) och 
Mats Dahlström (C) : Enligt beslutet. 
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§ 114 Ansökan om stöd till Runn sommar & vinter 2013-2015 

 KS082/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Ansökan från Visit Södra Dalarna för aktiviteter på Runn 2013-2015  
godkänns med en finansiering på 350 000 kronor per år inom kommun-
styrelsens konto, särskilda framtidsprojekt. 

2. Av den totala finansieringen från Falu och Borlänge kommuner på  
700 000 kronor är 250 000 kronor avsedda för plogning av banor. 

3. Ingen ytterligare finansiering av arrangemangen kommer att ske. 

4. Trafik- och fritidsnämnden ska för kommunens räkning ha dialogen  
med Runn-Is om hur bidraget för plogning av skridskobanor används.  

Sammanfattning 

Ansökan avser 3-årigt stöd till Runn (sjösystemet inkl. Ösjön) som gemensam arena 
för rekreation, evenemang och besöksnäring. Ett långsiktigt stöd ger möjlighet att 
skapa en helhet av säsongerna sommar och vinter på ett bättre sätt. Arbetet med 
marknadsföring, PR, utvecklingsarbete och kontakter med nätverken pågår under hela 
året. Många samarbetspartners och delarrangörer är desamma både sommar och vinter. 

Under de senaste åren har ett antal vinteraktiviteter ordnats på Runn; plogning av 
skridskobanor och arrangerande av Runn Winter Week inklusive holländska 
skridskotävlingar. Finansiering har skett genom olika bidrag från Falu och Borlänge 
kommuner samt, när det gäller plogning av banor, ett antal huvudsakligen 
kommunägda företag. För att få en bättre stabilitet och kontinuitet i denna verksamhet 
har Visit Södra Dalarna tagit på sig ett samordningsansvar och efter överläggningar 
med kommunledningarna i Falun och Borlänge, utarbetat ett förslag till avtal.  

Med Runn Winter Week sker en utveckling av konceptet på vintern. Den nuvarande 
organisationen vill skapa en helhet kring motionslopp, kringaktiviteter, marknadsföring 
och säkerhet både sommar och vinter. Utvecklingsprojekt har möjliggjort ytterligare 
satsningar för att marknadsföra området och hitta nya försäljningskanaler. 

Beslutets punkter 1-3 är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
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§ 115 Information om hållbarhetsprogrammens åtgärdsplaner 

KS0227/12 

Beslut 

     Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Lena Melander från miljökontoret redogör för hållbarhetens (miljö-, folkhälso- och 
tillväxtprogrammet) åtgärdsplaner för 2012. 

 

 

 

 



 12 (18) 
 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-10-16 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 116 Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen 

KS0173/11 

Beslut 

      Förslag till detaljplan för bostäder vid Tallbacken lämnas utan 
      erinran.   

Sammanfattning 

Kopparstaden önskar förtäta bebyggelsen längs Tallbacksvägen med ett punkthus 
i 17 våningar som ska inrymma ca 60 lägenheter. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att uppföra ett högt hus på platsen. Byggnaden ska placeras i den norra 
delen av den idag obebyggda kvartersmarken för att så mycket som möjligt av 
områdets skogskaraktär ska bevaras.  

Stadsbyggnadskontoret lämnar två alternativ till beslut varav det som inte är enligt 
dagens beslut innebär att byggrätten omarbetas i enlighet med diskussionen i 
kommunstyrelsen och i övrigt överlämnas förslag till detaljplan utan erinran.  

Beslutet är ett av stadsbyggnadskontorets förslag.  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-08. 

Samrådshandling samt karta 2012-08-06. 

 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 

Kopparstaden 
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§ 117 Detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i 
Bjursås 

KS0331/12 

Beslut 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås, med beaktande av de aspekter 
som framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2012. 

2. Planarbetet ska bekostas av Falu kommun.  

3. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Sammanfattning 

Falu kommun äger mark i sluttningen väster om Storgårdsvägen i Bjursås. Området är 
till stora delar detaljplanelagt sedan tidigare men planerna stämmer inte med dagens 
syn på användning av området.  

Stadsbyggnadskontoret begär uppdrag för att upprätta ny detaljplan för 
bostadsändamål. I samma detaljplan ska det också klarläggas vilken del av området 
som ska kvarstå som allmänplatsmark för rekreationsändamål. Detaljplanearbetet 
bekostas inom kommunens ramanslag. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2012-10-03. 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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§ 118 Samrådsyttrande om detaljplan för bostäder öster om 
Nedre Gruvrisvägen 

KS0216/12 

Beslut 

      Förslag till detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen lämnas utan   
      erinran. 

Sammanfattning 

Falu kommun äger obebyggd mark öster om Nedre Gruvrisvägen på Galgberget. 
Området är detaljplanelagt och ingår i detaljplan för Galgberget (Nedre Gruvriset) där 
ändamålet är småindustri och hantverk, kontor och bostäder med anknytning till 
verksamheten inom samma fastighet samt genom tillägg till plan, även handel. Då 
efterfrågan på denna typ av ändamål inte varit hög ändras användningsområdet så att 
även enbart bostadshus kan uppföras.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 mars 2012, att uppdra till  
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för bostäder öster om Nedre 
Gruvrisvägen. 

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2012, att godkänna förslag till detaljplan för 
bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen för samråd. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2012-09-28 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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§ 119 Begäran om planuppdrag för utökning av Ingarvets 
industriområde 

KS0330/12 

Beslut 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
utökning av Ingarvets industriområde, med beaktande av de aspekter som 
framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2012.  

2. Planarbetet ska bekostas av Falu kommun.  

3. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Sammanfattning 

Falu kommun behöver få tillgång till fler industri- och verksamhetstomter för 
försäljning. Mellan Ingarvsvägen och Falu återvinningscentral, norr om Ingarvets 
industriområde, finns mark som ägs av Falu kommun där ytterligare tomter skulle 
kunna ställas i ordning för försäljning. Området saknar detaljplan och det behöver 
därför prövas i en planprocess om det är lämpligt att använda detta område för 
industriverksamhet.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2012-09-30. 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-10-16 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 120 Begäran om planuppdrag detaljplaneprogram för 
bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden 

KS0549/12 

Beslut 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till  
detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden, 
med beaktande av de aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse den 3 oktober 2012. 

2. Parallellt med detta upprättas ett förslag till detaljplan för småhus vid 
Herrhagsvägen för en första etapp.  

3. Planarbetet ska bekostas av Falu kommun.  

4. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

5. För att få en mer blandad bebyggelse ska möjligheten prövas om någon  
del kan avsättas för flerfamiljshus. 

Sammanfattning 

Det finns behov av att skapa fler kommunala småhustomter i Falu tätort. Falu kommun 
äger fastigheterna Lövberget 1:3 och Bäckehagen 55:66 norr om Slättas bostads-
område. Fastigheterna förvaltas som Mo-mark (markreserv) respektive Mt-mark 
(tätortsnära mark med rekreationsintresse). Vid Lövhyddans handelsträdgård finns det 
några privatägda fastigheter. Området saknar detaljplan och det behöver därför prövas i 
en planprocess om det är lämpligt att använda området för bostäder. Planprocessen bör 
inledas med ett detaljplaneprogram. 

Beslutets punkter 1-4 är enligt förvaltningens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Andersson (V) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): För att få en mer 
blandad bebyggelse ska möjligheten prövas om någon del kan avsättas för flerfamiljs-
hus.  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2012-10-03. 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-10-16 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 121 Samrådsyttrande om områdesbestämmelser för Gamla   
              Herrgården samt upphävande av gällande detaljplaner  
              för berörda delar 

KS0820/08 

Beslut 

      Lämna förslag till områdesbestämmelser för Gamla Herrgården samt förslag till   
      upphävande av del av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet  
      samt del av detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14 utan erinran.  

Sammanfattning 

Gamla Herrgården ingår dels i ett större geografiskt område som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården och dels även i det område som omfattas av Världsarvet Falun, 
vilket är upptaget på UNESCO:s världsarvslista. Syftet med förslag till 
områdesbestämmelse för Gamla Herrgården är bland annat att säkerställa det 
riksintresse för kulturmiljön som Stadsdelen Gamla Herrgården utgör, skydda de 
kulturhistoriska och estetiska miljövärdena samt den unika helhetsmiljön och att 
underlätta hanteringen av bygglovfrågor. I samband med förslag till 
områdesbestämmelse för Gamla Herrgården upphävs gällande detaljplaner i de delar 
som berörs. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade, den 23 november 2010, att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till områdesbestämmelser för Gamla 
Herrgården. 

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2012, att godkänna förslag till 
områdesbestämmelser för Gamla Herrgården för samråd. 

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2012  att godkänna förslag till upphävande 
av del av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av 
detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14 för samråd.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2012-09-11. 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-10-16 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 122 Lägesrapport Falu BS Bandy 

KS0027/12 

Beslut 

     Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Kjell Nyström., kommunens revisor för Falu BS Bandy och Bo Bifrost från trafik- 
och fritidsförvaltningen informerar om föreningens ekonomi.   
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