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§ 1 Fastställande av ändring i 

miljöbalktaxan 

 KS0694/15  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Ändringarna i miljöbalkstaxan ska träda i kraft fr o m beslut i 
kommunfullmäktige.  

 
2. Ärendet kompletteras med en ekonomisk redovisning av 

konsekvenserna av taxeändringarna till kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 februari 2016. 

 
Sammanfattning 
I Falu kommun gäller sedan 2009 en taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. Avgifterna som tas in med stöd av taxan används för att 
finansiera miljönämndens lagstadgade arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken.  

Taxan behöver justeras för att anpassas till vissa lagändringar som har skett 
under 2013-2014, samt för viss mindre justering utifrån tidsåtgång för vissa 
ärenden. 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutade den 18 juni 2015 att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om taxeändringar. 
 
Ekonomikontoret föreslår att fastställa föreslagna ändringar i miljöbalktaxan och 
att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2015-06-18. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-01-05. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Monica Jonsson (S) och ordförande 
Joakim Storck (C): Ändringarna i miljöbalkstaxan ska träda i kraft fr o m beslut i 
kommunfullmäktige och ärendet kompletteras med en ekonomisk redovisning av 
konsekvenserna av taxeändringarna till kommunstyrelsens sammanträde den 2 
februari 2016. 
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§ 2 Utökning av verksamhetsområde för VA 

i Enviksbyn 

 KS0453/15  

Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende 
 vatten och spillvatten utökas till att omfatta Enviksbyn. 

 
Sammanfattning 
Under arbetet med Falu kommuns VA-plan konstaterades att 
avloppsförhållandena i Enviksbyn orsakar risker för hälsa och miljön. Områdets 
problem och karaktär gör att anslutning till den allmänna VA-anläggningen är 
bästa möjliga lösning.  

För att möjliggöra den allmänna utbyggnaden av vatten och spillvatten inom 
Enviksbyn måste verksamhetsområdet utökas. Verksamhetsområdet beskriver 
vilka fastigheter som ska omfattas av den allmänna (kommunala) VA-
anläggningen. Berörda fastighetsägare har informerats om planerade åtgärder.  

Med anledning av anläggandet av allmänt VA överlämnade Envikens 
vattenledningsförening en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen förklarar 
cirka hälften av områdets fastighetsägare att de motsätter sig anslutning till en 
allmän anläggning för vatten och avlopp enligt vad som beslutats i VA-planen.  

I sitt svar på det inkomna brevet meddelar kommunstyrelsen att med stöd av 
både LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) och den prioritering som gjorts i 
Falu kommuns VA-plan ska utbyggnaden av allmänt VA i Enviksbyn 
genomföras för att komma till rätta med befintliga VA- problem.  
 
Beslutsunderlag 
Falu Energi & Vattens yttrande över förslag till verksamhetsområde för 
Enviksbyn, 2015-12-08. 

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag.  
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§ 3 Godkännande av exploateringsavtal för 

småhus vid Gullnäsgården, Gamla 
Grycksbovägen 

 KS0650/15  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 Exploateringsavtal med HusHans AB och Nybrokyrkans Församling i 
 Falun avseende detaljplan för småhus vid Gullnäsgården (Gamla 
 Grycksbovägen) godkänns. 

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för småhus vid Gullnäsgården (Gamla Grycksbovägen) 
har tagits fram och godkänts för antagande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2015. Detaljplanen som i 
huvudsak berör fastigheten Bäckehagen 20:1, som ägs av Nybrokyrkans 
Församling i Falun, möjliggör uppförandet av cirka 10 småhus. I 
exploateringsavtalet regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t ex 
åtgärder på allmän plats, dagvattenhantering och överlåtelse av mark. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-23. 

Exploateringsavtal med HusHans AB och Nybrokyrkans Församling i Falun  
avseende detaljplan för småhus vid Gullnäsgården (Gamla Grycksbovägen). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt  
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
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§ 4 Antagande av Detaljplan för småhus vid 

Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen  
 KS0306/12  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

            Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för bostäder, vid Gullnäsgården 
öster om Gamla Grycksbovägen. 

Planområdet är beläget vid Gullnäsgården, i den norra delen av Stennäset, ca 4 
km från centrala Falun. Detaljplanen medger ca 10 småhustomter och redovisas i 
Utbyggnadsprogrammet för Bostadsprogram för Falu kommun 2016-2018. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 maj 2012. 

Utvecklingsutskottet lämnade detaljplanen utan erinran efter genomfört samråd 
den 25 november 2014. 

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 25 november 2015 planen 
för antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig 
granskning. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-01, § 179. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-03 /bilagda 
antagandehandlingar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag. 
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§ 5 Antagande av Detaljplan för bostäder 

vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen 
på Galgberget 

 KS0370/14  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

            Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på  
 Galgberget antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget 
har upprättats. Syftet med detaljplanen är att planlägga idag ej planlagd 
kommunägd mark så att bostadsbebyggelse med bland annat småhus och 
flerfamiljshus eller annat bostadsanknutet ändamål som äldreboende eller 
förskola tillåts. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 16 september 2014. 

Utvecklingsutskottet lämnade den 25 maj 2015 detaljplanen, efter genomfört 
samråd, utan erinran. 

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 25 november 2015 planen 
för antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig 
granskning.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-25, § 181. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2015-12-11 /bilagda 
antagandehandlingar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag.  
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§ 6 Svar på remiss angående vindkrafts-

projekt Hälsingeskogen, Ovanåkers 
kommun 

 KS0430/12  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

           Överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 daterad den 4 januari 2016 som Falu kommuns yttrande över remiss 
 angående vindkraftprojekt Hälsingeskogen i  Ovanåkers kommun.  
 

Sammanfattning 
Bergvik Skog AB ansöker om tillstånd för att uppföra och driva en vindkraftpark 
med maximalt 83 verk (med tillhörande anläggningar, vägar och 
kringutrustning) i södra delen av Ovanåkers kommun, mot gränsen till Falu 
kommun. Tillståndsansökan har lämnats i form av handlingar inkomna den 20 
augusti 2013 och komplettering den 28 oktober 2015. Falu kommun och 
myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor har båda lämnats tillfälle att yttra 
sig över ansökan.  

Den planerade parken omfattar ca 28 km2 och ligger ca 2-3 km väster om väg 
50, norr om Svabensverk. Området används idag huvudsakligen för skogsbruk. 
Ansökningsområdet är inte ett riksintresse för vindkraft.   

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag. 
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§ 7 Svar från Falu kommun på remiss 

under utställning av Översiktsplan för 
Hedemora kommun 

 KS0695/14  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 Överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
 tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2015 som Falu kommuns svar 
 under utställningen över Hedemora kommuns översiktsplan. 

 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ställer ut förslag till kommuntäckande översiktsplan och 
önskar få synpunkter senast den 12 februari 2016.  

Falu kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, lämnade i januari 
2015 synpunkter på samrådsversionen av översiksplan för Hedemora 
kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit del av den 
översända utställningshandlingen.   

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag.  
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§ 8 Ansökan om stöd till utvecklingsarenan 

Runn-Ösjön sommar och vinter 2016-
2018 från Visit Södra Dalarna AB 

 KS0584/15  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen            

1. Falu kommun bidrar med 350 000 kr per år till utvecklingsarenan 
Runn-Ösjön år 2016-2018 enligt ansökan. Kostnaden föreslås belasta 
kontot för särskilda framtidsprojekt. 
 

2. Falu kommun önskar en dialog avseende hållbarhetsaspekter i 
samband med genomförandet. 
 

3. Falu kommun emotser en återrapportering av hur medlen använts.  
 

Sammanfattning 
Visit Södra Dalarna AB ansöker hos Borlänge kommun och Falu kommun om  
3-årigt stöd till Runn och Ösjön - en gemensam utvecklingsarena för rekreation, 
evenemang och besöksnäring. 
Beslutet är enligt kommundirektörens förslag med tillägg av beslutspunkt 2  
och 3.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Visit Södra Dalarna AB. 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-01-12. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt kommundirektörens förslag punkt 1 och 
med tillägg av beslutspunkter 2 och 3. 
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§ 9 Ansökan om medfinansiering ur 

länstransportplanen för ombyggnation 
av korsningen E16/Nybrogatan 

 KS0684/15  

Beslut   
 Falu kommun ansöker hos Region Dalarna om medfinansiering ur 
 länstransportplanen på 4,0 Mkr för ombyggnation av korsningen 
 E16/Nybrogatan.  

 
Sammanfattning 
I samband med etableringen av EcoDataCenter på syrafabriksområdet behöver 
en ny anslutning till området mot E16 anläggas vid Nybrogatan för att klara av 
trafiken till och från datahallarna. Den nya korsningen förbättrar även 
tillgängligheten till kraftvärmeverket och dess transporter och för busstrafiken 
till och från Dalatrafiks bussdepå.  

Korsningen E16/Nybrogatan behöver utökas med ytterligare ett ben, till en 
fyrvägskorsning. Den bästa utformningen är att göra om korsningen till en 
cirkulationsplats. E16 är en nationell väg som i första hand ska finansieras via 
nationella planen. Trafikverket har dock inga medel tillgängliga för att 
tidigarelägga ombyggnationen av korsningen E16/Nybrogatan. Trafikverket är 
dock beredd att ta med korsningen vid Nybrogatan i samma planeringprocess.  
För byggnationen av datacentret är det viktigt att korsning blir ombyggd under 
2017. 

Falu kommun ansöker om medfinansiering ur länstransportplanen på totalt 4,0 
Mkr för ombyggnationen av korsningen E16/Nybrogatan. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Region Dalarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 10 Svar från Falu kommun under samråd 

om Översiktsplan för Gävle kommun år 
2030 

 KS0616/15  
Beslut          
 

1. Överlämna tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-07 till 
Gävle kommun som Falu kommuns yttrande under 
samrådet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning 
Gävle kommun har inbjudit till samråd om sin 
kommuntäckande översiktsplan – Översiktsplan för Gävle 
kommun 2030, med utblick mot 2050. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av 
samrådshandlingen och överlämnar några synpunkter på 
materialet.  

Ärendet har inte behandlats tidigare. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kortversionen över samrådsförslag till översiktsplan för Gävle kommun 2030.  

Inbjudan till samråd över Översiktsplan för Gävle kommun 2030. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Gävle kommun, (kommunstyrelsen@gavle.se) 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 11 Samråd om Detaljplan för 

livsmedelshandel vid Hanröleden 
(Gruvbron 2) 

 KS0743/12  

Beslut   
 Förslag till Detaljplan för livsmedelshandel vid Hanröleden  (Gruvbron 2) 
 lämnas utan erinran. 

Reservation 
Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M) reserverar sig mot beslutet,  
bilaga § 11. 
  
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en byggnad för livsme-
delshandel med tillhörande parkeringsplatser på fastigheten Gruvbron 2 vid 
Gruvrondellen. Enligt gällande detaljplan tillåts andra typer av handel, men en-
ligt planförslaget kommer bara livsmedelshandel att vara möjlig. Planförslaget 
möjliggör även en framtida ombyggnad av korsningen Stigaregatan/Hanröleden 
(E16) samt att säkerställa mark för del av huvudcykelstråket efter Stigaregatan.  
Den föreslagna markanvändningen överensstämmer med Översiktsplan Falun 
Borlänge, fördjupad översiktsplan för Falu tätort och lokaliseringsstrategin för 
handel.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-18 
/samrådshandlingar.  
 

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

Mikael Rosén (M): Avslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  



 Sammanträdesprotokoll 15 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 12 Information angående begäran om 

ändring i beslut gällande vindkraftverk i 
östra Sundborn 

 KS0267/10  

Beslut   
1.   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 

en mindre rättsutredning om eventuella möjliga förutsättningar att 
återkalla kommunfullmäktiges beslut. 
 

2.  Rättsutredningen återredovisas till kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  

 
Sammanfattning 
Mikael Rosén (M) och Jan-Olof Montelius (M) har överlämnat en skrivelse till 
kommunstyrelsen den 26 november 2015. I skrivelsen begär de ändring av 
tidigare fattat beslut. De begär 

1. att kommunstyrelsen tar upp ärendet om etablering av vindkraftverk i 
östra Sundborn till förnyad prövning 

2. att kommunstyrelsen snarast föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
avslag på ansökan från Sundborn Vind 

3. att kommunstyrelsen snarast meddelar regeringen att denna process har 
påbörjats och hemställer att regeringen avvaktar med beslut i ärendet tills 
nytt beslut tagits i kommunfullmäktige. 

Skrivelsen hänvisar till kommunfullmäktiges beslut att tillstyrka Sundborn Vind 
AB:s ansökan om Vindkraftspark den 22 november 2012.  

För att få tillstånd att uppföra vindkraftverk krävs enligt miljöbalken att den 
kommun där verken ska uppföras får tillfälle att tillstyrka eller avstyrka 
etableringen. Kommunen fattar beslut om vindkraftetableringen utgör lämplig 
mark- och vattenanvändning. Ställningstagandet bör vara grundat i de riktlinjer 
som ges i översiktsplanen.  

Beslut om att bevilja tillstånd för en anläggning fattas därefter av Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation enligt reglerna i miljöbalken. De kan dock inte ge 
tillstånd om kommunen avstyrkt. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 

Skrivelse från Mikael Rosén (M) och Jan-Olof Montelius (M) 2015-11-26. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-11-22, § 249. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en mindre 
rättsutredning om eventuella möjliga förutsättningar att återkalla 
kommunfullmäktiges beslut och som återredovisas till kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott.  

________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 13 Ansökan om medel för projektet Cykla i 

Världsarvet Falun 

 KS0098/15  
Beslut   
         

1. Världsarvskansliet, kultur- och fritidsförvaltningen beviljas 
100 000 kronor under 2016 för projektet Cykla i Världsarvet 
Falun. 
 

2. Finansering sker inom hållbarhetsrådens budget.  
 
Sammanfattning 
Ordföranden för de tre råden har den 7 december 2015 behandlat och beslutat att 
bevilja ansökan med motiveringen att projektet upplevs ha stark potential att 
driva hållbar utveckling ur alla tre perspektiven. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg 
av beslutspunkt 2.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-14. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg att finansiering sker inom 
hållbarhetsrådens budget. 
 
Mikael Rosén (M): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt Joakim Storcks förslag. 

________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 14 Ansökan om medel för projektet 

Trygghet och glädje i och vid vatten 

 KS0222/15  
Beslut   
           

1. Kultur- och ungdomsförvaltningen beviljas 100 000 kronor per år 
under perioden 2016-2018, d v s totalt 300 000 kronor för 
projektet Trygghet i och vid vatten. 

 
2. Finansiering sker inom hållbarhetsrådens budget.  

 
Sammanfattning 
Ordföranden för de tre råden har den 7 december 2015 beslutat att bevilja 
ansökan om medel för projektet Trygghet och glädje i och vid vatten med 
motiveringen att det är ett väl genomtänkt projekt som implementerar 
prioriterade områden i Folkhälsoprogrammet och söker samverkan utanför 
gängse ramar som kan ge fina synergieffekter. Projektet ansöker om 300 000 
kronor under perioden 2016-2018 för att finansiera en deltidsprojektledare i tre 
år. 

Folkhälsorådet har den 8 december 2015 beslutat att bevilja ansökan.   
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg 
av beslutspunkt 2.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg att finansiering 
sker inom hållbarhetsrådens budget. 
________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och ungdomsförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 15 Information om kollektivtrafiken 

    
Beslut   
         Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen bildar en styrgrupp för kollektivtrafikfrågor 
samt väljer representanter vid sammanträdet den 2 februari 
2016. 

 
    Utvecklingsutskottet beslutar för egen del 
 

2. Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Mats Olofsson, kollektivtrafikansvarig, lämnar aktuell information om 
kollektivtrafiken. 

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

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 16 Information om Dalarnas Science Park 

    

Beslut   
 Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
  

Sammanfattning 
Sture Ericsson, VD för Stiftelsen Teknikdalen, lämnar aktuell information om 
utvecklingen av Dalarnas Science Park.  
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 17 Svar på motion från Mikael Rosén (M) 

och Christina Haggren (M) Ett 
attraktivare centrum 

 KS0199/15  

Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige       

1. Motionen avslås i de delar som inte är genomförda till dagens datum 
eller delvis planerade. Avslaget motiveras av att parkeringsplatserna 
inte behövs.  
 

2. Motionen bifalls i de delar som gäller 
- Östra Hamngatan, från Vattugränd till Holmtorget.  
- Falugatan, från Östra Hamngatan mot Holmgatan. 
- Kristinegatan, från Trotzgatan till Åsgatan. 

 
Reservation  
Christina Haggren (M), Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Mikael Rosén och Christina Haggren föreslår i en motion en rad åtgärder för att 
locka så många som möjligt till centrum vilket är en förutsättning för att få ett 
attraktivt centrum. 

Motionen lyfter fram ökad tillgänglighet med bil, och att det ska vara lätt att 
hitta en parkeringsplats som den viktigaste åtgärden. 

Motionärerna föreslår att åtgärderna kan genomföras omedelbart och utan 
investeringskostnader. En utvärdering efter två år kan genomföras innan man 
beslutar att åtgärderna permanentas. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-28. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 193 
/tjänsteskrivelse 2015-11-16.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag.  
 
Mikael Rosén (M): Bifall. 



 Sammanträdesprotokoll 22 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (23) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Sammanträdesdatum  
 2016-01-19 
 
 
§ 18 Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) 

Rolf Gradén (V) Monica Lindh (V) Eva-
Marie Arvidsson Eldriven fri ringlinje i 
centrala Falun 

 KS0244/15  
Beslut   
          Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
            

 Motionen avslås rörande utredning om eldriven fri centrumringlinje  
 på  grund av parallella linjer, höga kostnader för elbussar samt ett 
 idag budgeterat underskott för kommunens kollektivtrafik med  
 ca  15 000 000 kronor. 

 
Sammanfattning 
Patrik Liljeglöd, Rolf Gradén, Monica Lindh och Eva-Marie Arvidsson föreslår i 
en motion, att kommunen som ett alternativ till att använda central mark till  
P-platser, utreder förutsättningar och kostnader för en centrumringlinje som är 
eldriven och skattefinansierad. 

Falun har ambitionen att vara en levande stad där centrum är en mötesplats för 
kommunens invånare. För att detta ska vara möjligt måste centrum vara 
tillgängligt för alla, inte bara den bilburna delen av kommunens invånare.  

Motionärerna menar att en busslinje med hög turtäthet som knyter ihop 
Resecentrum, Knutpunkten, infartsparkeringar och de centrala delarna av 
stadskärnan skulle bidra till en mer tillgänglig stadskärna för både medborgare 
och näringsliv på ett för miljön hållbart sätt.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-03-10. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 188 
/tjänsteskrivelse 2015-11-09. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
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