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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott   2010-04-20 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 –17.14  Plats och tid 

Mikael Rosén (M), ordf. Jonny Gahnshag (S)  Beslutande 
Sten H Larsson (FAP) Arne Mellqvist (S) 
Christina Haggren (M) Inger Olenius (MP) 
Agneta Ängsås (C)  

Sören Johansson (V)  Susanne Norberg (S)  Ej tjänstgörande 
ersättare Monica Jonsson (S)  Ingrid Näsman (KD)  

Håkan Nohrén (KD)  Börje Svensson (FP), from § 56 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) 
Maria Gehlin (FAP)  

Bo Wickberg (M) 
Mats Dahlström (C), from § 54  

Anna Hägglund (C), from § 55    Richard Holmquist (MP) 
 Leif Löfberg (FAP) 

Kommundirektören, miljöchefen from § 55, näringslivschefen §§ 50-57, 
ekonomichefen from § 57 samt § 55, personalchefen §§ 50-54, 56, infor-
mationschefen §§ 50-57,   

Övriga deltagare 

stadsarkitekt Per Grundström § 50, Länsstyrelsens projektledare för Trä-
stad 2012 Veronica Rosenqvist  § 56, Jerker Enarsson och Lennart Björ-
ling från Falu BS Bandy § 57, nämndadm Kerstin M Söderlund 

  

  
Christina Haggren Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-04-27 Justeringens tid och plats 

50-63 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Christina Haggren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 2010-04-20 
Datum när anslaget sätts upp 2010-04-27        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott   2010-04-20 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 59 Ansökan om utökad borgen för Falu Energi & Vatten 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

50TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Godkännande av programutredning för kvarteret Gamla 
Kajen och Gamla Bergsskolan 

Diarienummer KS 454/09 

Ärendet 
I juni 2009 presenterade intressenten Berg&Berg en projektidé, Rubinen, 
som kortfattat innebär att en byggnad innehållande lokaler för kultur, nöje, 
handel, kontor, hotell, mm uppförs i kvarteret Gamla Kajen. Kommunstyrel-
sen beslutade den 17 juni 2009 att godkänna en avsiktsförklaring i vilken 
intressenten får ensamrätt att under en begränsad tid utreda möjligheten att 
genomföra projektet. Utredningen har genomförts i form av en programut-
redning som även omfattar kvarteret Gamla Bergsskolan samt det nya kvar-
ter som uppstår när Korsnäsvägen flyttas närmare järnvägen. Programutred-
ningen belyser: inlastning och avfallshantering, angöring, inre logistik, par-
keringsbehov och påverkan på stadssilhuetten. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2009 att godkänna en avsiktsför-
klaring i vilken intressenten får ensamrätt att under en begränsad tid utreda 
möjligheten att genomföra projektet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 30 maj 2008 att uppdra 
till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upprätta de-
taljplan för kvarteret Gamla Bergsskolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-07.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) fort-
sätta arbetet med detaljplanen för kvarteret Gamla Bergsskolan inklusi-
ve parkeringshuset, 

att  detaljplanen ska utformas på ett sådant sätt att ett framtida genomföran-
de av en exploatering i kvarteret Gamla Kajen (Rubinen) inte omöjlig-
görs,  

att  godkänna programutredningen och lägga densamma till handlingarna 
samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

50TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

51TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Ansökan från Falu IF - inbyggnation av uterinken på 
Lugnet 

Diarienummer KS 216/10 

Ärendet 
Falu IF har den 3 mars 2010 inkommit med en ansökan om inbyggnation av 
uterinken på Lugnet. Föreningen skriver i sin ansökan att deras verksamhet 
är mycket beroende av att uterinken kan användas oberoende av väder och 
vind. För att säkerställa att uterinken kan användas löpande föreslås en in-
byggnation. Inbyggnationen kräver enligt föreningen bl.a. byggnadslov, 
utökade driftsbidrag och en kommunal borgen på maximalt 3,0 mnkr.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret, stadsbyggnadskontoret) 
och trafik- och fritidsförvaltningen föreslår att ansökan avslås och att trafik- 
och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med samtliga berörda 
isföreningar diskutera isanläggningarna på Lugnet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu IF 2010-03-03 

Gemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikonto-
ret, stadsbyggnadskontoret) och trafik- och fritidsförvaltningen 2010-03-26. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen den 
26 mars 2010 avslå föreningens begäran om inbyggnation av uterinken 
på Lugnet samt 

att  trafik- och fritidsförvaltningen ombeds att tillsammans med samtliga 
berörda isföreningar diskutera isanläggningarna på Lugnet. 

 

Expeditioner 
Falu IF 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

52TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Anhållan från Region Dalarna om medfinansiering till 
Flytta till Dalarna projektet fas 2 från 2010 

Diarienummer KS  236/10 

Ärendet 
Region Dalarna har dels för egen del beslutat avsätta medel till Flytta till 
Dalarna-registret och mottagarservice dels beslutat anhålla om kommuner-
nas medfinansiering enligt fördelningsplan.  

 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Beslutsunderlag 

Anhållan om medfinansiering från Region Dalarna 2010-03-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-04-06. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  medfinansiera projektet under förutsättning  att övriga parter i projektet 
deltar i enlighet med Region Dalarnas fördelningsplan, 

att  medfinansiera projektet enligt Region Dalarnas fördelningsplan totalt 
95 475 kr fördelat på tre år, 38 190 kronor för 2010, 2011 och 19 095 
kronor år 2012 samt 

att  finansieringen belastar kommunstyrelsen konto för särskilda framtids-
satsningar. 

 

Expeditioner 
Region Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

53TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Ansökan från Orienteringsklubben Kåre om projektstöd 
för EM i orientering 2012 

Diarienummer KS 878/09 

Ärendet 
Dalarna har tilldelats EM i orientering 2012 och detta kommer att bli den 
största orienteringstävlingen i länet – sett till internationell uppmärksamhet. 

Föreningen EM i orientering 2012 i Dalarna har i skrivelse den 30 novem-
ber 2009 ansökt om bidrag med 150 tkr till internationell marknadsföring av 
tävlingarna. Region Dalarna har meddelat att man stödjer EM 2012 med  
50 % av kostnaden för projektet om berörda kommuner stödjer med reste-
rande 50 %. 

EM i orientering 2012 kommer att genomföras i Falun och i regionen Mora-
Orsa. Arrangörer blir OK Kåre i Falun och IFK Mora. Även ett antal andra 
kommuner i Dalarna berörs när deltagare från ett 40-tal nationer ska inkvar-
teras och förbereda sig inför tävlingen.  
 

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår att Föreningen EM i orientering 
2012 beviljas projektstöd med 150 000 kr samt att kostnaden för stödet tas 
från kommunstyrelsens konto, medel för ej förvaltningsanknuten verksam-
het. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Föreningen EM i orientering 2012, 2009-11-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2010-04-08. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns och 
Jonny Gahnshags förslag 

att  bevilja, Föreningen EM i orientering 2012 i Dalarna, 150 000 i bidrag 
till internationell markandsföring av tävlingarna,  

att   ett avtal upprättas mellan parterna där det klart framgår att staden Falun 
ska finnas med i marknadsföringen och att detta bidrag är vad Falu 
kommun beviljar totalt till arrangemanget samt 

att  bidraget belastar kommunstyrelsens konto för särskilda framtidssats-
ningar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

53TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Föreningen EM i orientering 2012, C/c Orienteringsklubben Kåre 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

54TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Godkännande av samarbetsavtal mellan Velodrom & 
Mästarfabrik AB och Falu kommun 

Diarienummer KS 295/10 

Ärendet 
Företaget Velodrom & Mästarfabriken AB, under ledning av VD Björn 
Stenberg, gjorde under 2009 en satsning på en ny tränings- och tävlingshall 
för cykling i Falun. Företaget, nedan kallad VMF AB, byggde och tog i 
bruk, Sveriges första inomhusvelodrom. Satsningen har rönt stor uppmärk-
samhet inom cykelsportkretsar i Europa och även i svenska media. Detta för 
naturligtvis med sig att även Falun som ort och idrottsstad får uppmärksam-
het, bra marknadsföring och fler besökare.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informationsavdelningen) fö-
reslår att samarbetsavtalet mellan Velodrom & Mästarfabriken AB och Falu 
kommun godkänns.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen) 
tjänsteskrivelse 2010-04-11. 

Förslag till samarbetsavtal 2010-04-07 mellan Velodrom & Mästarfabriken 
AB och Falu kommun. 

Yrkanden 

Ordförande Mikael Rosén, Jonny Gahnshag, Sten H Larsson: Bifall till för-
valtningens förslag med tillägg att finansieringen, totalt 540 000 kronor un-
der tre år, tas från kommunstyrelsens konto för särskilda framtidssatsningar. 

Inger Olenius: Avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utvecklingsut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.    

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, 

att  godkänna föreslaget samarbetsavtal daterat den 7 april 2010 mellan Ve-
lodrom & Mästarfabriken AB och Falu Kommun samt  

att finansieringen, totalt 540 000 kronor fördelat på tre år med 180 000 
kr/år, belastar kommunstyrelsens konto för särskilda framtidssatsningar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

54TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Inger Olenius (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Expeditioner 
Velodrom & Mästarfabriken AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

55TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Godkännande att starta ”Projektet Varumärket Falun” 

Diarienummer KS 291/10 

Ärendet 
Falu kommun är, som många andra kommuner, med i den ökande konkur-
rensen om ökat inflyttande och ökat företagande. Falu kommun som organi-
sation har dessutom en hög medelålder bland våra anställda och vi är bland 
de första kommunerna i landet som når de stora pensionsavgångarna. Det 
betyder i sin tur, att vi också behöver rekrytera en betydande mängd perso-
nal inom de närmast kommande åren. Denna situation gäller även för många 
företag i Falun.  

Det pågår arbete på många håll i kommunen, såväl politiskt som inom för-
valtningarna, med åtgärder för att förbättra vårt konkurrensläge. För att stär-
ka detta arbete ytterligare behöver vi som kommun även stärka vårt varu-
märke. Ett starkt varumärke och en bred satsning på och ett konsekvent 
byggande av detsamma bidrar starkt till omvärldens positiva uppfattning om 
Falun.  

Vårt mål är att Falun ska vara en attraktiv plats att bo på, studera och starta 
och driva företag i. De som jobbar i Falu kommun ska vara stolta över det 
och de som bor här ska känna stolthet och glädje över det! 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informationsavdelningen och 
näringslivskontoret) föreslår att de får i uppdrag att starta ”projektet Varu-
märket Falun” i enlighet med tjänsteskrivelsen den 11 april 2010 samt bi-
lagda presentationsmaterial kallat ”Varumärket Falun – ett projekt för fort-
satt tillväxt”. 

Ärendet föredras av informationschef Lena Säfström och näringslivschef 
Lars Hont. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen, 
näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 2010-04-11. 

PowerPoint material Varumärket Falun. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns  
förslag 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informations-
avdelningen, näringslivskontoret) återkomma med projektplan och bud-
get för projektet till kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträ-
de den 18 maj 2010 samt  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

55TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  betrakta dagens diskussions som vägledande för projektet och ta den-
samma till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

56TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Information om Trästad 2012 

Diarienummer KS 79/10 

Ärendet 
Falu kommun deltar i Trästad 2012 genom sina två valda representanter 
Mats Dahlström (C) och Berit Nykvist (S). Första Trästadsriksdagen har 
varit och kommunalråd Mats Dahlström rapporterar därifrån. Veronica Ro-
senqvist Länsstyrelsens projektledare för Trästad är också föredragande av 
ärendet.      

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 19 januari 2010 att 
välja Mats Dahlström och kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2010 
att även välja Berit Nykvist som Falu kommuns representerar i Trästad 
2012. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-01-19, § 4. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-02-02, § 20. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  uppföljning av ärendet ska göras när det finns beslut från de intressanta 
projekten det rapporterats om samt  

att ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

57TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Information från Falu BS Bandy 

Diarienummer KS 102/03 

Ärendet 
Jerker Enarsson och Lennart Björling från Falu BS Bandy lämnar informa-
tion om Falu BS Bandys ekonomiska och idrottsliga situation  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

58TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Svar på medborgarförlag från Karl-Erik Darvell: Nya fas-
tigheter byggs i första hand av trä 

Diarienummer KS 553/09 

Ärendet 
Karl-Erik Darvell föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige 
beslutar att nya fastigheter i första hand byggs av trä.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontor) föreslår att medbor-
garförslaget ska anses vara besvarat.  

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2009 att med stöd av 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 stycke 5 överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag med komplettering från Karl-Erik Darvell 2009-07-10 
och 2009-08-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-02-24.  

Yrkanden 
Agneta Ängsås och ordförande Mikael Rosén: Bordläggning av ärendet till 
nästa möte med kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 18 maj 2010. 
Inväntar beslut från några intressanta projekt det rapporterades om i före-
dragningen om Trästad 2012. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

att  bordlägga ärendet till nästa möte med kommunstyrelsens utvecklingsut-
skott den 18 maj 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

59TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Ansökan om utökad borgen för Falu Energi & Vatten AB 

Diarienummer KS 271/10 

Ärendet 
Falu Energi & Vatten AB ansöker i brev till kommunstyrelsen den 19 mars 
2010 om en utökning av kommunens borgensram för bolaget med 72 mnkr. 
Bakgrunden till ansökan är att bolaget ska investera i två vindkraftverk. Ef-
ter underhandskontakter med bolaget har överenskommits att utökningen 
ska begränsas till halva det ursprungligt begärda beloppet dvs. 36 mnkr. 
Borgensramen för bolaget ökar härigenom från 1 010 000 000 kronor till  
1 046 000 000 kronor.  
 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Beslut om borgen för kommunens helägda bolag togs senast i kommunfull-
mäktige den 26 november 2009.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Energi & Vatten AB 2010-03-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-03-26. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med ändring av beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2009,  
§ 166, angående utlåning till de kommunala bolagen, godkänna förmed-
ling av lån samt i erforderliga fall tecknande av borgen för de kommu-
nala bolagens upplåning via koncernkonto, penningmarknad, banker, 
kreditinstitut och försäkringsbolag inklusive utlandslån till ett belopp av 
totalt 3 481 000 000 kronor, med följande fördelning mellan bolagen, 
Kopparstaden AB 1 800 000 000 kronor, Falu Elnät AB 335 000 000 
kronor, Falu Kommuns Förvaltning AB 50 000 000 kronor, Falu Energi 
& Vatten AB 1 046 000 000 kronor, Förvaltningsbolaget Högskolefas-
tigheten Lugnet KB 200 000 000 kronor, Falu Industrihus AB 35 000 
000 kronor och Västra Falun Fastighets AB 15 000 000 kronor. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

60TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Antagande av Tillväxtprogram för Falu kommun  
år 2010 - 2014 

Diarienummer KS 190/09 

Ärendet 
Falu kommuns första lokala tillväxtprogram togs fram 2001 i samband med 
nedläggningen av Dalregementet. År 2005 var nästa program klart och det 
nu aktuella Tillväxtprogram för Falu kommun är därmed kommunens tredje 
tillväxtprogram. Det har tagits fram under ledning av gruppledarna för de 
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Även Tillväxt-
rådet (f d Utvecklingsgruppen) har tillfört värdefulla synpunkter under arbe-
tet. Tillväxtprogrammet är ett av Falu kommuns tre hållbarhetsprogram, de 
övriga är Miljöprogrammet och Folkhälsoprogrammet.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tillväxtprogrammet för Falu 
kommun år 2010-2014 antas.  

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige antog Lokalt Tillväxtprogram för Falu kommun enligt 
protokoll från den 8 augusti 2005.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-26. 

Antagandehandling mars 2010 Tillväxtprogram för Falu kommun år  
2010-2014. 

Yrkanden 

Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg i 
programmet 1 F Falun ska förknippas med ett ökande intresse och en väx-
ande marknad för ekoeffektiva tjänster och produkter. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med följande tillägg i programmet, 1 F Falun ska förknippas med ett 
ökande intresse och en växande marknad för ekoeffektiva tjänster och 
produkter, anta Tillväxtprogram för Falu kommun år 2010–2014 enligt 
antagandehandling mars 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

61TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Igångsättningstillstånd investeringar – Skateboardpark 
Västra skolan 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 19 november 2008 att utreda pla-
cering av skateboardanläggningen. Det alternativ som visade sig vara den 
bästa lösningen är Västra skolan. 

Offerter på upprättande av förfrågningsunderlag/bygghandling för att kunna 
begära in anbud på utförandet har begärts in och anbudssumman uppgår till 
ca 590 tkr. De medel som fanns för denna investering fanns upptagna i 2009 
års investeringsbudget och har delvis upparbetats. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att trafik- och 
fritidsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för projektet Skateboardpark 
Västra skolan. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att investeringar vars 
totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av kommunsty-
relsens utvecklingsutskott vad gäller investeringar inom trafik- och fritids-
nämnden innan de får igångsättas även om de finns upptagna i gällande in-
vesteringsbudget. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2010 att tillstyrka att 
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för projektet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2010-02-11, § 10. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17, § 6. 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-04-19.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  bevilja trafik- och fritidsnämnden igångsättningstillstånd för projektet 
Skateboardpark Västra skolan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

61TT
 2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 62T  2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Tillägg till tidigare förslag till vattenskoterområden i Da-
larnas län 

Diarienummer KS 192/10 

Ärendet /Tidigare behandling 
Falu kommun har besvarat Länsstyrelsen Dalarnas fråga till länets kommu-
ner om förslag på vattenskoterområden inom respektive kommun. Ärendet 
hade då internremitterats till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads-
kontoret), trafik & fritidsnämnden och miljönämnden med stadsbyggnads-
kontoret som samordnare. P.g.a. den korta remisstiden hade det samordnade 
svaret inte hunnit behandlas i trafik- och fritidsnämnden och miljönämnden 
innan det togs upp till kommunstyrelsen för beslut, men information och 
vägledande diskussion hade skett i miljönämnden den 10 mars 2010. 

I den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen (stadsbyggnadskontorer, 
trafik- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen) den 24 mars 2010 
föreslås Knätjärn och Stora Hovtjärnen som vattenskoterområden. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar den 14 april 2010 att Runn öppnas för 
vattenskotrar med vissa restrektioner.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30 § 69/förvaltningsgemensam 
tjänsteskrivelse (stadsbyggnadskontoret, trafik- och fritidsförvaltningen och 
miljöförvaltningen) 2010-03-24. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-04-14, § 40/tjänsteskrivelse 
2010-03-30. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén, Jonny Gahnshag, Agneta Ängsås: att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för beredning av remissför-
slag som tillåter vattenskoteråkning på Runn med restrektioner, att Borlänge 
kommuns ställningstagande inhämtas samt att förslag till komplettering av 
tidigare svar till Länsstyrelsen presenteras på utvecklingsutskottets samman-
träde den 18 maj 2010. 

Inger Olenius: Avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utvecklingsut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.    
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 62T  2010-04-20 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

att  ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för beredning 
av remissförslag som tillåter vattenskoteråkning på Runn med restrek-
tioner,  

att  Borlänge kommuns ställningstagande inhämtas samt  

att  förslag till komplettering av tidigare svar till Länsstyrelsen presenteras 
på kommunstyrelsens utvecklingsutskottets sammanträde den 18 maj 
2010. 


	 

