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§ 1 Information om Jernhusen 

KS0721/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

Diskussionen tas till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Lars Gustafsson och Karin Eliasson från stadsbyggnadskontoret föredrar 
ärendet. 
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§ 2 Begäran om planbesked för bostäder vid Stenbocks väg 
(Falun 8:29) 

KS0489/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Positivt planbesked ges för detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg 
(Falun 8:29) och planläggningen ska påbörjas. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan med beaktande av de 
aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

3. Beslutet om planbesked innebär inte något slutligt ställningstagande 
i sakfrågan. 

4. Planarbetet ska bekostas av sökanden Kopparstaden AB och 
planavtal ska tecknas. 

5. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen ca 12 till 16 månader efter 
att planbeskedet givits och planavtal tecknats. 

Sammanfattning 
En ansökan om begäran om planbesked för fastigheten Falun 8:29 har 
kommit in från Kopparstaden AB. Syftet med den önskade detaljplanen är 
att kunna bygga hyresbostäder, två till tre huskroppar med cirka 90 till 130 
lägenheter. Ärendet har inte behandlats politiskt tidigare. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

Sänds till 
Kopparstaden AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 3 Begäran om planuppdrag för detaljplan för 
Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen 

KS0638/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Korsnäsgården mm vid Ramvägen, 
med beaktande av de aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse 2012-01-03. 

2. Planarbetet bekostas av Falu kommun. 

3. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter, som avser att tillskapa ytterligare lägenheter vid Korsnäs- 
gårdens äldreboende vid Ramvägen (Korsnäs 4:39), har inkommit med en ansökan  
om ändring av detaljplan. Den planerade utbyggnaden är föranledd av den boende- 
plan för äldre, som antagits av kommunfullmäktige. Projektet finns upptaget i såväl  
boendeplanen som i investeringsplanen för 2012. 

Öster om Korsnäsgården finns ett grupphusområde med små kommunägda lägenheter  
på fastigheten Korsnäs 1:24 som också bör omfattas av den nya detaljplanen. Ärendet 
om ny detaljplan har inte behandlats politiskt tidigare.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att planuppdrag ska ges för att pröva lämpligheten av  
föreslagna förändringar och för att ersätta de föråldrade planbestämmelser som idag  
gäller för de berörda fastigheterna.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-03. 

 
Sänds till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och  
kommunfastigheter) 
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§ 4 Begäran om planbesked för detaljplan för f.d. 
Elsborgskyrkan vid Myntgatan 

KS0633/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Positivt planbesked ges för detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan vid 
Myntgatan och planläggningen ska påbörjas. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan med beaktande av de 
aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
2012-01-03. 

3. Beslutet om planbesked innebär inte något slutligt ställningstagande 
i sakfrågan. 

4. Planarbetet ska bekostas av fastighetsägaren/intressent och planavtal 
ska tecknas. 

5. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen ca ett år efter det att planbe-
skedet getts och planavtal har tecknats. 

Sammanfattning 
En ansökan med begäran om planbesked för fastigheten Falun Glashyttan 
23 har kommit in från SkandiaMäklarna som företräder sökanden Filadelfia-
församlingen i Falun. Syftet med den önskade detaljplanen är enligt ansökan 
att kunna använda Elsborgskyrkan vid Myntgatan för underhållning med 
servering och som repetitionslokal. Vid kompletterande kontakter har det 
också framförts önskemål om att den nya detaljplanen ska kunna innehålla 
ytterligare ändamål såsom kontor, handel och eventuellt bostäder.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-03. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
Filadelfiaförsamlingen i Falun 
SkandiaMäklarna 
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§ 5 Beslut om igångsättningstillstånd för broar för gång-och 
cykeltrafik över Lugnetleden vid Jungfruberget och 
Sandtäktsvägen 

KS0702/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Bevilja igångsättningstillstånd för reparation och underhåll av befintliga 
stålbroar, GC-bro vid Jungfruberget och Sandtäktsvägen.  

2.   Projektet finns med i trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget 
      2012 med 2 530 000 kr.  

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

4.  Framtida reparations- och underhållkostnader för trafik- och fritids-  
     nämndens befintliga anläggningar ska, enligt god redovisningssed, 
     bokföras som driftskostnad det år som åtgärden utförs och inte betraktas  
     som investering. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
I trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2012 har avsatts 3 mnkr 
för reparation och underhåll av två stålbroar över Lugnetleden, Rv 80. 
Tidigare broinspektioner har visat att dessa broar är i stort behov av 
reparation och underhåll.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
04. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-12-15, § 116/tjänsteskrivelse 
2011-12-06. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Mikael Rosén och Håkan Hammar: Kostnaden ska bokföras korrekt från 
årets början vilket innebär att den tas som driftskostnad. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utvecklingsutskott beslutar enligt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 

Nej-röst för bifall till Mikael Roséns och Håkan Hammars förslag. 

Omröstningsresultat: 4 ja-röster, 3 nej-röster. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Krister Andersson (V), Britt Källström (S) och 
Linnea Risinger (MP). 

Nej: Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C). 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 6 Förslag på organisation av arbetet inför kommande 
kollektivtrafikbeställningar 2013-2014 och ny 
kollektivtrafikupphandling 2014 

KS0704/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Falu kommuns arbete inför kommande kollektivtrafikbeställningar 
och ny kollektivtrafikupphandling ska bedrivas med en politisk 
styrgrupp bestående av kommunstyrelsens utvecklingsutskotts 
presidium, trafik- och fritidsnämndens ordförande, miljönämndens 
ordförande, skolnämndens ordförande, en representant från 
Kommunbygderådet samt två representanter från oppositionen 
Agneta Ängsås (C) och Sten H Larsson (FAP). 

2. En projektgrupp tillsätts bestående av representanter från stadsbygg-
nadskontoret, trafik- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen och 
skolförvaltningen. 

3. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott den 17 april 2012. 

Sammanfattning 
Falu Kommun ska senast den 16 april 2012 göra sina beställningar av kol-
lektivtrafik (med buss) inför 2013 och 2014. Till samma datum förväntas 
kommunen också lämna underlag inför den nya upphandling av kollektiv-
trafik som ska genomförs av Dalatrafik på uppdrag av den nya ansvariga 
kollektivtrafikmyndigheten i länet som är Region Dalarna. Den trafik som 
upphandlas ska sedan gälla från och med halvårsskiftet 2014.  

För att med god politisk förankring, snabbt och väl genomarbetet hinna 
bereda detta har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att en politisk 
styrgrupp och en förvaltningsövergripande projektgrupp ska ges i uppdrag 
att arbeta fram förslag. Detta ska därefter presenteras vid utvecklings-
utskottets sammanträde den 17 april 2012  och ligga till grund för dels de 
två beställningarna och dels för budget 2013 och flerårsplan 2014-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-09. 

Yrkanden 
Mikael Rosén med instämmande av Jonny Gahnshag: Den politiska gruppen 
kompletteras med två representanter från oppositionen, Agneta Ängsås (C) 
och Sten H Larsson (FAP). 
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Sänds till 
Kommunbygderådet 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Trafik- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 

Skolnämnden 
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§ 7 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för år 2012 

KS0420/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

Svärdsjö intresseförening beviljas 500 000 kr för kommundelsutveckling 
under år 2012. 

Sammanfattning 
Falu kommun avsätter årligen 500 000 kr som lokala utvecklingsgrupper 
kan söka, för genomförande av delar ur sina utvecklingsplaner. Det är 
viktigt att ansökan är kopplad till en lokal utvecklingsplan samt att olika 
föreningar samverkar kring genomförandet. 

Målet är att årligen utveckla en kommundel genom dessa kommunala 
medel. Målet är också att, genom kontinuerligt utvecklingsarbete, stärka 
kommundelarnas identitet och framtidstro, behålla och utveckla det 
befintliga utbudet, skapa trivsammare centrum och mötesplatser, skapa 
förutsättningar för ökad turism samt samordna och öka marknadsföringen. 

Två ansökningar har inkommit för år 2012. 

Bjursås sockenråd vill anlägga en lekplats intill Bjursås kyrka och Bjursås 
skola samt vägbelysning efter gamla banvallen i Sågmyra. 

Svärdsjö intresseförening vill skapa en enhetlig och tydlig profil för hela 
Svärdsjöbygden, som innefattar skyltar, kartor, digital information. 
Pengarna ska även användas till att medfinansiera ett LEADER-projekt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret, landsbygdsgruppen) 
förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret, landsbygdsgruppen) 
tjänsteskrivelse 2011-12-21. 

Sänds till 
Bjursås sockenråd  

Svärdsjö intresseförening 

Kommunstyrelseförvaltningen (landsbygdsgruppen, stadskansliet) 
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§ 8 Framtagande av nya principer för driftbidrag till enskilda 
vägar för gång- och cykeltrafik längs statliga vägar 

KS0595/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Trafik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta reda på vilka 
möjligheter till driftstöd som Trafikverket kan ge. 

2. Om det kan vara aktuellt med driftstöd från Falu kommun ta fram 
principer/kriterier för detta. 

3. Göra en bedömning vilken årlig kostnadsökning detta kan innebära 
för kommunen. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 20 oktober 2011, att hos 
kommunstyrelsen begära att få uppdrag att utveckla principer/kriterier för 
handläggning av årliga driftbidrag till enskilda vägar för gång- och 
cykeltrafik längs statliga vägar. Detta under förutsättning att kommun-
styrelsen medger ramförstärkning för detta ändamål som regleras i den 
årliga budgetdialogen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
02. 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-10-20§ 84/tjänsteskrivelse 
2011-10-12.  

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 9 Redovisning KS Miljö och Folkhälsa - Verksamhetsplan 
2012 

KS0084/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Miljöchef Kristina Harsbo och verksamhetsledare Lena Melander föredrar 
ärendet samt presenterar övriga närvarande medarbetare och deras huvud-
sakliga ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2012-KS Miljö&Folkhälsa. 

Power Point presentation KSU 2012-01-17. 
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§ 10 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD); Flexibelt 
nattstopp på buss 

KS0468/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles i och med att önskemålet om flexibelt nattstopp 
läggs in i kommande beställning rörande trafikförsörjningsplan till 
Dalatrafik. 

2. Flexibelt nattstopp ska gälla under en försöksperiod. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun under en 
försöksperiod inför ett så kallat nattstopp på alla busslinjer i kommunen. 

Trafik- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 november 2011 
och föreslår att önskemålet om flexibelt nattstopp läggs in i kommande 
beställning rörande trafikförsörjningsplan till Dalatrafik. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-11-17, § 105/tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

Motion från Katarina Gustavsson 2011-09-11. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till trafik- och 
fritidsnämndens förslag med tillägg att motionen bifalles och att flexibelt 
nattstopp ska gälla under en försöksperiod. 
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§ 11 Svar på medborgarförslag; Att göra Falu kommun till en 
GMO fri zon 

KS0300/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

         Medborgarförslaget bifalles genom att Falu kommun, i den mån det är 
möjligt, kommer att arbeta för att kommunen ska bli en GMO fri zon. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att Falu kommun ska göras till en GMO fri 
zon. Liknande förslag har behandlats vid två tidigare tillfällen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2002: 
att uppmärksamma motionären på att lagligt stöd inte finns för att Falu 
kommun ska förklara sig vara en GMO-fri zon, 
att det successivt i avtal som sluts med brukare av kommunägd mark och 
byggnader införs begränsningar som medför att GMO inte får odlas eller 
uppfödas, 
att uppdra åt miljönämnden att aktivt arbeta för att kommuner ska få ökat 
inflytande vid tillståndsprövningar av GM-grödor inom sina geografiska 
områden. 

I ett medborgarförslag från 2008 föreslogs bland annat att: Falu kommuns 
målsättning är att bli en GMO-fri kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2009 att avslå detta 
medborgarförslag med motiveringen att förslaget redan är behandlat. 

Kommunstyrelseförvaltningen (KS miljö) föreslår att medborgarförslaget 
avslås med motivering att förslaget redan är behandlat i tidigare ärenden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö) tjänsteskrivelse 2011-10-28. 

Medborgarförslag 2011-04-05. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Krister Andersson och Linnea Risinger: 
Medborgarförslaget bifalles genom att Falu kommun, i den mån det är 
möjligt, kommer att arbeta för att kommunen ska bli en GMO fri zon. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Svar på medborgarförslag från Helge Sonntag; 
kommunalt kulturreservat på Dikarbacken 

KS0641/08 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå ett 
kommunalt kulturreservat vid Dikarbacken. Utredningen bör ske i 
samverkan med trafik & fritidsnämnden, miljönämnden, 
skolnämnden och kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret).  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut ovan 

Det område vid Dikarbacken som omfattades av uppdraget till trafik & 
fritidsnämnden i kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2007, § 38, 
ska utgå ur det uppdraget, medan återstående delar av uppdraget 
kvarstår. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt kulturreservat på 
Dikarbacken har lämnats in av Helge Sonntag. Stadsbyggnadskontoret 
sammanställde ett gemensamt svar på internremitteringen daterat den 16 juli 
2009. Trafik- och fritidsnämnden, miljönämnden och kultur- och 
ungdomsnämnden har behandlade det gemensamma svaret 2009. 

När ärendet därefter togs upp vid kommunstyrelsens utvecklingsutskott den  
20 oktober 2009 återremitterades det till kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) för att samordna förslaget med ett ev. reservat i 
Harmsarvet och en lösning av trafikfrågorna i området.  

Efter detta har ”Upphävande av detaljplan för området väster om 
Krondiket” antagits och vunnit laga kraft den 1 juli 2011. Vidare så har 
samrådet av detaljplaneprogram för Krondiket återredovisats till 
kommunstyrelsen den 13 september 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-10-13. 

Medborgarförslag 2008-09-09. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 13 Godkännande av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
Linderdahlska Stiftelsen avseende år 2010 

KS0524/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2010 godkänns. 

2. Revisionsberättelsen avseende 2010 läggs till protokollet. 

3. Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen in sin 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till Falu 
kommun.  Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har gjort en 
genomgång av redovisningen . 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
15. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 
Linderdahlska Stiftelsen år 2010. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens 
förslag. 
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§ 14 Godkännande av förslag till beslut från Region Dalarna 
om förlikning och upphörande av avtal,  
omfördelningssystem för LSS-insatser 

KST0218/03 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Region Dalarnas förslag till Avtal om upphörande av Avtal om 
mellankommunal omfördelning och Förlikningsavtal godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna Avtal 
om upphörande av Avtal om mellankommunal omfördelning och 
Förlikningsavtal. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfull-
mäktiges beslut ovan 

Finansiering av Avtal om upphörande av Avtal om mellankommunal  
omfördelning och Förlikningsavtal sker genom Beslutsorgan,  
anslaget särskilda framtidssatsningar. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 1993 övertog kommunerna i Dalarna, Avesta, Borlänge, Falu, 
Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung-Sälens, Mora, Orsa, 
Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner, genom 
avtal med Landstinget Dalarna huvudmannaskapet för särskolan och de 
särskilda omsorgerna om de utvecklingsstörda (enligt den tidens språkbruk).  

Den ersättning som kommunerna erhöll för övertagande av huvudmanna-
skapet fördelades i enlighet med ett Avtal om mellankommunal omfördel-
ning som samtliga kommuner undertecknade. Elva kommuner var bidrags-
givare till verksamheten.  

Direktionen för Region Dalarna har, i enlighet med det mandat som ges i 
Avtal om mellankommunal omfördelning § 1, avgjort att det aktuella avtalet 
bör omprövas på grund av nya förutsättningar i och med införandet av det 
nationella utjämningssystemet 2004. Direktionen rekommenderar avtalspar-
terna att besluta att Avtal om mellankommunal omfördelning ska upphöra. 

Vidare rekommenderar direktionen att parterna, med anledning av den tvist 
som förevarit mellan Hedemora kommun å ena sidan och Avesta, Borlänge, 
Falun, Gagnef, Ludvika, Malung, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och 
Vansbros kommuner å andra sidan, vid avtalets upphörande ingår en förlik-
ning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-09. 

Region Dalarnas avtalsförslag 2011-11-15.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Mats Dahlström: Bifall till 
förvaltningens förslag. 
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§ 15 Ändring av byggnadsnämndens reglemente, 
ansvarsfördelning i planfrågor 

KS0082/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Byggnadsnämndens reglemente ändras enligt bilagan till 
kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-02, ”Ansvarsfördelning i planfrågor”. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 december 2011 att föreslå kommunfull-
mäktige att nämndens reglemente ska ändras så att den tabell som redovisar 
ansvarsfördelningen i planfrågor överensstämmer med motsvarande tabell i 
kommunstyrelsens reglemente.  

Byggnadsnämndens och kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads-
kontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-03. 

Yrkande 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 16 Godkännande av optionsavtal för del av Falun 5:2 och  
6:1, Tallbacksvägen  

KS0210/05 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Godkänna av Kopparstaden undertecknat optionsavtal för 
bostadsexploatering på del av Falun 5:2 och 6:1. 

2. Uppmärksamma optionstagaren på möjligheten att bygga i trä. 

  

Sammanfattning 
Kopparstaden har kommit med önskemål om option och förslag om ändring 
av detaljplan för fastigheterna Falun 5:2 och 6:1. Anledningen till ansökan 
är en önskan att kunna förtäta bebyggelsen längs Tallbacksvägen och 
erbjuda flertalet nya lägenheter i ett attraktivt läge. Önskemålet är att 
området ska kunna inrymma ett eller flera punkthus med bostäder och stå 
klart till Skid-VM 2015. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-02/Optionsavtal. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mats Dahlström och Mikael Rosén: Bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg att optionstagaren beaktar möjligheten att 
bygga i trä.  
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§ 17 Fortsatt  VA-planering  för Falu kommun 

KS0098/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag att i  
samarbete med Falu Energi & Vatten AB och miljönämnden fortsätta  
arbetet med att upprätta handlings- och utbyggnadsplaner inom kommunens  
VA-planering. 
 

2. Under arbetets gång ska samverkan ske med Borlänge kommun. 

Sammanfattning 
Under de gångna två åren har stadsbyggnadskontoret, Falu Energi & Vatten 
och miljöförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag bedrivit arbetet med 
att ta fram de två första delarna av VA-plan för Falu kommun. Syftet med 
VA-planeringen är att få en heltäckande, långsiktig planering för hela kom-
munen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde. 

VA-planeringsarbete hittills har bestått i att göra en nuläges- och omvärldsanalys  
(VA-översikt) samt att göra relevanta strategiska vägval (VA-strategi). För att kunna  
utgöra ett fullgott planeringsunderlag bör arbetet nu bli mer konkret. VA-planerings- 
arbetet bör därför fortsätta med att ta fram förslag till handlings- och utbyggnadsplaner . 
 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-12-22. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 18 Ansökan om värdstad för SM-veckan sommar 2014 och 
2015 

KS0569/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Riksidrottsförbundet har till Sveriges kommuner skickat inbjudan om att ansöka  
om SM-veckan 2014 och 2015. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF)  
och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund och  
värdstaden. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2012. 
Trafik- och fritidsnämnden har den 15 december 2011 beslutat rekommendera kommun-
styrelsen att meddela Riksidrottsförbundet Falu kommuns intresse att stå som värdstad för 
SM-veckan 2014 eller 2015. Trafik- och fritidsförvaltningen kan åta sig uppdraget under 
förutsättning att trafik- och fritidsnämndens budget för 2014 utökas med 1 mnkr för inves-
teringar samt 0,5 mnkr i driftmedel för Falu kommuns åtagande gällande arenor för SM-
veckan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar ärendet till kommunstyrelsen  
utan förslag till beslut 
  
Enhetschef för Lugnetenheten Tomas Jons föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
02. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-12-15, § 118/tjänsteskrivelse 
2011-12-06. 

Skrivelse från Riksidrottsförbundet 2011-10-18. 
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§ 19 Beslut om projekt Falun Cykelkommun 

KS0698/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Ett femårigt projekt, kallat Falun Cykelkommun ska genomföras. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (KS miljö) får i uppdrag att leda 
arbetet inom ramen för Trafikparaplyet.   

3. Stadsbyggnadsberedningen är politisk styrgrupp för projektet. 

Sammanfattning 
Falu kommun har antagit tre program för ett långsiktigt hållbart samhälle 
utifrån perspektiven tillväxt, miljö och folkhälsa. Projektet Falun 
Cykelkommun har starka kopplingar till programmens intentioner. Projektet 
kommer även att realisera åtgärder som stöder de delar i förslaget till 
Trafikstrategi som gäller cykel.  

Falun Cykelkommun är en fortsättning på kommunens arbete med hållbara 
resor som sker dels inom kommunens olika förvaltningar, dels inom det 
förvaltningsövergripande arbete som bedrivs inom ramen för Trafik-
paraplyet. Projektet Falun Cykelkommun ska främst använda de resurser 
som tilldelas Trafikparaplyet från kommunstyrelseförvaltningen, trafik- och 
fritidsförvaltningen och skolförvaltningen. Trafikparaplyets olika projekt 
ingår i det samarbetsavtal som tecknats mellan Falu kommun och 
Trafikverket.   

Under våren 2012 ska en projekt- och en kommunikationsplan tas fram 
tillsammans med en projektbudget och en beskrivning av olika 
intäktsmöjligheter. Stadsbyggnadsberedningen avses användas som en 
politisk vägledningsgrupp.  

Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö) förslag är enligt punkt 1 och 2 i 
beslutet. 

Thomas Sundin från KS miljö föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö) tjänsteskrivelse 2012-01-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-10-18, § 115. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg att stadsbyggnadsberedningen är politisk styrgrupp för 
projektet. 
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§ 20 Information om kommande förslag till avtal med Visit 
Falun Borlänge AB angående vinteraktiviteter på Runn 
2012 - 2014 

KS0098/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar  

Dagens information tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har ett antal vinteraktiviteter ordnats på Runn, 
arrangerande av Runn Winter Week. Finansiering har skett genom olika 
bidrag från Falu och Borlänge kommuner samt ett antal huvudsakligen 
kommunägda företag. För att få en bättre stabilitet och kontinuitet i denna 
verksamhet har Visit Falun Borlänge tagit på sig ett samordningsansvar och 
arbetar med att kunna presentera ett färdigt avtalsförslag för kommunstyrel-
sen den 31 januari 2012. Där även sommaraktiviteter kan komma att ingå.  
Karin Perers från Tillväxtrådet informerar om ärendet. 
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