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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-04-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Annexet,  Hörsalen kl. 13.15-17.00 Plats och tid 

Jonny Gahnshag (S), ordf. Mikael Rosén (M) Beslutande 
Britt Källström (S), ej § 63 
Krister Andersson (V)  

Håkan Hammar (M) 
Mats Dahlström (C) 

Linnea Risinger (MP)  Ragnar Kroona (S), § 63  

Lena Johnsson (S)  Catharina Hjortzberg-Nordlund (M),Ej tjänstgörande 
ersättare Ragnar Kroona (S) när han inte 

tjänstgör enligt ovan 
Ingrid Näsman (KD) 
Maria Gehlin (FAP)  

Monica Jonsson (S), ej §§ 59, 67-70 Svante Parsjö Tegnér (FP)  
Susanne Norberg (S) Agneta Ängsås (C) 
Richard Holmqvist (MP)  
 

Kommundirektören, ej §§ 64 samt del av 66,  Övriga deltagare 
Från stadsbyggnadskontoret  -   förvaltningschefen ej §§ 67-70,  stadsarki-
tekt Per Grundström § 61, markchef Karin Elisasson § 64, markingenjör 
Lars Gustafsson §§ 61, 64  
Från näringslivskontoret  -   förvaltningschefen och Kjell Grundström § 65 
Kanslichefen §  66,  Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl § 66 
Ekonomichefen §§ 61, 64-65, 58-59 
Nämndadm Kerstin M Söderlund   

  
Håkan Hammar Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-05-02 Justeringens tid och plats 

58-70 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Håkan Hammar 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2011-04-19  
Datum när anslaget sätts upp 2011-05-02        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-04-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 58T   2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Igångsättningstillstånd investeringar – Ny hockeypist i 
betong, Lugnets ishall 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet 
I Falu kommuns investeringsbudget 2011 finns objektet ombyggnation av Ishall  
som prioriterat objekt med 10 mnkr för 2011. Denna ersättning av nuvarande 31 
år gamla hockeypist är första etappen i ombyggnad ishall. Trafik- och fritidsför-
valtningen har kalkylerat investeringskostnaden till 5,3 mnkr. 

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

Tidigare behandling 

Trafik- och fritidsnämnden har den 24 mars 2011 tillstyrkt investeringen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-03-24, § 20/tjänsteskrivelse 
2011-03-15 och 2011-03-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-04-04.  

Beslut 

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

att  bevilja igångsättningstillstånd för investering i ny hockeypist i betong i 
Lugnets ishall samt  

att  investeringen på 5,3 mnkr finansieras inom nuvarande ram för trafik- 
och fritidsnämndens budget. 

 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

59TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Igångsättningstillstånd investeringar – Nya vatten-
rutschbanor, Lugnets utebad 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet 
På Lugnets utebad finns idag två vattenrutschbanor från mitten av 80-talet. 
Anläggningen är nu utdömd av besiktningsman. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår,  
att bevilja igångsättningstillstånd för investering i nya vattenrutschbanor vid   
Lugnets utebad, 
att  investeringen, budgeterad till 2,950 mnkr, ska finansieras inom nuva-
rande ram för trafik- och fritidsnämndens budget samt 
att  trafik- och fritidsförvaltningen ska kontakta kommunstyrelseförvalt-
ningen (ekonomikontoret) för godkännande av finansieringsform. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2011, 
att prioritera om investeringsram för 2011 för att rymma investering av kanor enligt al-
ternativ 2 samt  
att begära igångsättningstillstånd för investeringen hos kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-04-14, § 27/ tjänsteskrivelser 
2011-04-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-04-15.  

Beslut 

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

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

60TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Godkännande av förslag till samarbete mellan Borlänge, 
Falu, Gagnef, Ludvika, Säters och Smedjebackens 
kommuner på upphandlingsområdet 

Diarienummer KS 303/11 

Ärendet 
Inom Falun Borlänge Regionen AB har pågått en utredning om möjligheter 
att samarbeta på upphandlingsområdet mellan Borlänge, Falu, Gagnef, Lud-
vika, Säters och Smedjebackens kommuner. Utredningen har redovisats 
genom en presentation i bolagets styrelse. Styrelsen beslutade den 15 de-
cember 2010 att det fortsatta arbetet kring inköpssamverkan ska ske i fyra 
steg  
1 . Kartläggning 

2 . Gemensam utbildning och gemensamma dokument 

3.  Standardiserade processer och bedömning av samgående 

4. Genomförande 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan med 
undantag av första att-satsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-06, bil. 1 förslag 
till samverkansavtal vad avser upphandling för de aktuella kommunerna. 

Beslut 

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

att  texten i förslag till samverkansavtal korrigeras under punkt 1, 3:e st till 
styrelsen i Falun Borlänge Regionen AB ska vara styrgrupp och under 
punkt 7 avtalstiden löper till senast 2011-10-30,    

att  i övrigt godkänna förslaget till samarbetsavtal mellan kommunerna, 

att  uppdra åt Falun Borlänge Regionen AB att utse projektledare och i öv-
rigt genomföra samarbetsavtalet samt 

att  uppdra till Falun Borlänge Regionen AB att återkomma med slutligt 
förslag till organisation av upphandlingen i och mellan kommunerna. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

60TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Falun Borlänge Regionen AB 

Berörda kommuner 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

61TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Samråd om detaljplan för Falu lasarett   

Diarienummer KS 283/11 

Ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan för Falu lasarett med syfte att möjliggöra fort-
satt vårdverksamhet vid Falu lasarett samt förbättra möjligheterna för fram-
tida utveckling genom expansion, förbättrade samband, utökade parker-
ingsmöjligheter m.m. Syftet med detaljplanen är även att klargöra behovet 
av bevarande för Stadsparken och andra värdefulla delar av den yttre miljön 
samt att reglera gestaltning av den yttre miljön. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår  
att  allmänhetens tillgänglighet till stadsparkens ska säkerställas på lämpligt 
sätt samt 
att  i övrigt lämna förslag till detaljplan för Falu lasarett utan erinran. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 mars 2009 att ställa 
sig positiv till och uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att en ny de-
taljplan för Falu lasarett prövas och att arbetet inleds med att ett detaljplane-
program för hela området upprättas. 

Kommunfullmäktige antog den 8 oktober 2009 detaljplaneprogram för Falu 
lasarett. 

Byggnadsnämnden beslutade den 3 februari 2011 att godkänna förslag till 
detaljplan för Falu lasarett för samråd.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-01/planhandlingar. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  allmänhetens tillgänglighet till stadsparkens ska säkerställas på lämpligt 
sätt och att ingen ytterligare del av stadsparken ska tas i anspråk för 
byggnation samt 

att  i övrigt lämna förslag till detaljplan för Falu lasarett utan erinran. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

62TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Svar till Akademien för cirkuskonstens bevarande   

Diarienummer KS 393/10 

Ärendet 
Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige har inkommit med en 
skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av att Akademien ser en ten-
dens i landets kommuner som försvårar för de traditionella cirkusar som 
turnerar i tält att komma på gästspel. Akademien menar också att handlägg-
ningen ute i kommunerna försvårar deras möjligheter och önskar därför att 
kommunstyrelsen i respektive kommun behandlar ärendet för att få en större 
möjlighet till helhetssyn. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 25 augusti 2010 att överlämna 
trafik- och fritidsförvaltningens svar om Faluns framtida cirkusplats till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige  
2010-05-20. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-08-25, § 83/tjänsteskrivelse 
2010-07-29. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-30 med karta och förslag till svar till Cirkusakademien. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag till svar 
om Faluns framtida cirkusplats överlämnas som svar till Akademien för 
cirkuskonstens bevarande samt  

att  trafik- och fritidsnämnden ombeds att utreda en ny lämplig cirkusplats. I 
utredningsuppdraget ingår även att lämna förslag till hur kommunen och 
Falu Energi och Vatten AB ska se på avgifter för hyra av cirkusplats, 
vatten, avlopp och renhållning samt lämna förslag på hur administration 
och samordning av kontakterna med gästande cirkusar ska ske. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

62TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Cirkusakademien, Stopvägen 123, 168 36 Bromma 

Trafik- och Fritidsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

63TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Ansökan om kommundelsutvecklingspengar från Sund-
borns sockenråd 

Diarienummer KS 420/10 

Ärendet 
Detta är första gången som modellen med kommundelsutvecklingsmedel 
prövas. Av de sju intresseföreningar/sockenråd som är behöriga att söka 
medlen var det endast Sundborns sockenråd som inkom med ansökan. 
Sundborn har gjort ett gediget arbete med att ta fram en ny utvecklingsplan 
för bygden med förslag på 23 st. åtgärder. Av dessa har sockenborna priori-
terat tre förslag, besöksparkeringen, bron och genomfartsvägen. Gällande 
bron och genomfartsvägen så pågår samtal med Trafikverket. Inlämnad an-
sökan om kommundelsutvecklingspengar avser upprustning av besökspar-
keringen. En arbetsgrupp har på sockenrådets uppdrag utarbetat ett förslag 
på utförande och utformning. I arbetsgruppen har även företrädare för Väg-
föreningen, Hembygdsföreningen och Carl Larssongården ingått. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret, landsbygdsgruppen) 
förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Sundborns sockenråd, inklusive kartskiss och kostnadsberäk-
ning 2011-03-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret, landsbygdsgruppen) 
tjänsteskrivelse 2011-04-05. 

Beslut 

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

att  bevilja Sundborns sockenråd kommundelsutvecklingsmedel med  500 
000 kronor, för upprustning av besöksparkering som är en av åtgärderna 
i Sundborns nyframtagna utvecklingsplan och att bidraget kan fungera 
som en viktig katalysator för bygdens fortsatta utveckling samt 

att  beslutet  gäller under förutsättning att avtal upprättas mellan markägare, 
projektägare och driftsansvariga innan arbetet påbörjas.  

Protokollsanteckning 
Britt Källström anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

63TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Sundborns Sockenråd 

Landsbygdsgruppen Falu Kommun  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

64TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Återredovisning Bostadsprogram 2012-2014 

Diarienummer KS 675/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfull-
mäktige besluta om riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per 
mandatperiod. En ny mandatperiod har nu påbörjats med ny politisk ledning 
i kommunen och kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har 
påbörjat arbetet med ett nytt Bostadsprogram. 

En vägledningsdiskussion med kommunstyrelsens utvecklingsutskott, så-
som styrgrupp för Bostadsprogrammet, hölls den 15 februari 2011. 

Ärendet återredovisas idag utifrån den vägledningsdiskussionen av mark-
chef Karin Eliasson och markingenjör Lars Gustafsson. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta informationen till protokollet 

 
 



 13 (21) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

65TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Information om ”Etablering i Falun”

Diarienummer KS   27/11 

Ärendet 
Genomgång av utkast av handlingsplan för etablering i Falun. Målet är att 
det ska vara enkelt att vara företagare i Falun. Handlingsplanen belyser oli-
ka steg, samverkande i arbetet, strategier, etableringsprocessen idag och i 
morgon, vad är nytt i handlingsplanen och hur går vi vidare?  

Ärendet föredras av näringslivschef Lars Hont och Kjell Grundström från 
näringslivskontoret. 

Beslutsunderlag 

Etableringsarbete i Falu kommun 2011-03-15 version 0.4 (utkast). 

Beslut 

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

att  utvecklingsutskottets presidium utgör styrgrupp för det fortsatta arbetet, 

att  handlingsplanen kompletteras utifrån dagens diskussion med it-infra- 
struktur, 

att  näringslivskontoret återkommer med förslag till åtgärdsplan samt  

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

66TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Information om pågående arbeten i vattendrag och spe-
ciellt i Svärdsjö vattendrag 

Diarienummer KS 267/07 

Ärendet 
Information om arbetsläget gällande skadeförebyggande och flödesfrämjande åtgärder inom 
Lillälven, samt problemställningar kring andra vattendrag av större betydelse inom kommu-
nens geografiska gränser.  
De förebyggande åtgärderna inom vattendraget har indelats i fyra områden/etapper, 
1.Balungen – Valsjön, 
2.Valsjöns utlopp – Svärdsjöns utlopp 
3.Svärdsjöns utlopp – Toftans utlopp 
4.Toftans utlopp – Dalälven 
 
Falu kommun har i sin ansökan, ansökt om en genomförandetid på 10 år för 
att verksamhets och budgetmässigt kunna hantera genomförandet på bästa 
sätt. En viktig förutsättning är att erhålla statsbidrag samt övrig extern fi-
nansiering. Arbete med finansieringen kommer att påbörjas så fort laga-
kraftvunna tillstånd erhålligts. Beträffande tidsplanen så kommer förutsätt-
ningarna att anges i vattendomar som Miljödomstolen meddelar den 30 juni. 

Kommunstyrelseförvaltningen önskar att den politiska ledningen tar ett stra-
tegibeslut över det samlade förebyggande arbetet inom kommunens vatten-
drag och kommer att återkomma med förslag till sådant beslut. 

Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl föredrar ärendet. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

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

67TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och av-
lopp för detaljplaneområdet Lilla Källviken 

Diarienummer KS 250/11 

Ärendet 
Det planerade nya bostadsområdet Lilla Källviken är till större delen beläget 
utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför ut-
byggnaden av va-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige 
fatta beslut om utvidgning av verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2007, att utökning och in-
skränkning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen be-
stäms av kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2010-04-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-06 med karta. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende 
vatten, spillvatten samt dagvatten, att omfatta det planerade bostadsom-
rådet Lilla Källviken. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

68TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Antagande av detaljplaneprogram för kv Västra Falun 
och Teatern 

Diarienummer KS 863/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009 att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upp-
rätta förslag till detaljplan för kvarteret Västra Falun och del av kvarteret 
Teatern sedan HSB Produktion AB inkommit med en begäran avseende 
planändring för del av kv Teatern. Under arbetets gång visade det sig att ett 
flertal övergripande frågor för båda kvarteren och angränsande gator behöv-
de belysas i ett sammanhang. Detta görs lämpligen i ett detaljplaneprogram. 
De frågor som särskilt behandlas i detaljplaneprogrammet är tillkommande 
bebyggelses relation till befintliga förhållanden och då särskilt det kulturhi-
storiska arvet, saneringsbehov efter nedlagda bensinstationer, trafiksituatio-
nen på Gruvgatan bl a med störande buller och parkeringsbehovet. Dessut-
om har frågan om det lämpliga i att etablera ett större nöjesetablissemang i 
kv Västra Falun särskilt lyfts fram. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 juni 2010 att god-
känna detaljplaneprogrammet för samråd. Samrådet genomfördes sedan 
under hösten 2010. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott behandlade sär-
skilt frågan om ett eventuellt nöjesetablissemang den 15 februari 2011 och 
beslutade att alternativet med ett nöjesetablissemang ska utgöra underlag för 
fortsatta planläggning. 

Stadsbyggnadskontoret har därefter sammanställt och kommenterat under 
samrådstiden inkomna yttranden i en samrådsredogörelse samt bearbetat 
förslaget till detaljplaneprogram. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan med undantag av första att-satsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-06. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Antagandehandlingen juste-
ras, inför kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2011, så att endast det 
alternativ som kommunfullmäktige står bakom redovisas i övrigt bifall till 
förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

68TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del  

att  antagandehandlingen justeras, inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 3 maj 2011, så att endast det alternativ som kommunfullmäktige 
står bakom redovisas. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna samrådsredogörelsen upprättad av stadsbyggnadskontoret den 
5 april 2011, 

att  någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning 
enligt 6 kap 11 § miljöbalken inte behöver upprättas eftersom ett ge-
nomförande av efterföljande detaljplaner inte medför någon betydande 
miljöpåverkan, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta erforderliga detaljplaner för kvarteren Västra Falun och Teatern 
inklusive angränsande gatumark, 

att  planarbetet bekostas av berörda fastighetsägare, exploatörer och/eller 
intressenter samt  

att  planuppdraget inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern upprät-
tat av kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i april 
2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

69TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Svar till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
av beslut om dels svar på remiss angående vindkrafts-
utbyggnad i Svartnäs med omnejd och dels av beslut 
om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu 
kommun 

Diarienummer KS 774/08, 481/07 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2010, 
att tillstyrka Bergvik Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs 
med omnejd, med undantag för delområdet B – Himmelsberget, 
att avstyrka Bergvik Skogs ansökan vad gäller delområdet B – Himmels-
berget, samt 
att vad gäller delområdet Spaksjöberget uttala att man ställer sig tveksam till 
att området tål en exploatering i denna omfattning och Falu kommun vill 
därför att Länsstyrelsen särskilt prövar detta område. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2011,  
att anta planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 

Dessa två beslut av kommunfullmäktige har överklagats genom laglighets-
prövning enligt kommunallagen.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret, stadskansliet) för-
slag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 49. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 11. 

Underrättelse från förvaltningsrätten i Falun 2011-03-29 mål nr 7364-10. 

Föreläggande från förvaltningsrätten i Falun 2011-03-29 mål nr 988-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret, stadskansliet) 
tjänsteskrivelse 2011-04-12. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

69TT
  2011-04-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  uppdra till kommunstyrelsens ordförande att inge kommunstyrelsens 
yttrande, med innebörden att överklagan bestrids samt att det överkla-
gade besluten tillkommit och överensstämmer med gällande rätt, till 
förvaltningsrätten i mål nummer 7364-10 samt i mål nummer 988-11. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Godkännande av avtal om ägandet mm av ALMI Före-
tagspartner Dalarna AB 

Diarienummer KS 210/11 

Ärendet 
ALMI Företagspartner Dalarna AB (nedan ALMI Dalarna) är ett av 17 regi-
onala dotterbolag i en koncern med det statligt ägda ALMI Företagspartner 
AB som moderbolag. ALMI Dalarna ägs dels av ALMI företagspartner AB 
(51 %) dels av Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner via Region 
Dalarna (49 %).  

ALMI Dalarnas verksamhet finansieras huvudsakligen via ägartillskott vilka 
regleras i ett samverkansavtal mellan ägarna. Ett särskilt avtal avseende för-
delning av kostnader, verksamhetsinriktning samt samverkansmöjligheter 
upprättas även mellan Region Dalarna å ena sidan och Dalarnas kommuner 
och Dalarnas landsting å andra sidan.  

Region Dalarna har upprättat förslag till avtal mellan Dalarnas kommuner 
och Dalarnas landsting för perioden 2011 till och med 2013. För att avtalet 
ska bli gällande fodras att samtliga kommuner, landstinget samt Region Da-
larna beslutar att anta avtalet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2007, att anta avtal för perioden 
2007 till och med 2010 om ägande m.m. av ALMI Företagspartner AB, att 
finansiering för 2007 skulle ske dels från Kommunal och regional utveck-
ling dels från Särskilda framtidsprojekt samt att arbeta in den nivå på anslag 
till ALMI som avtalet förutsätter i budgeten för 2008. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Region Dalarna/ PM inklusive bilagor, inkommet den 2 mars 
2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-04-05. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna avtal för perioden 2011 till och med 2013 om ägande m.m. av 
ALMI Företagspartner Dalarna AB, 

att  finansiera Falu kommuns del av det årliga aktieägartillskottet genom Ej 
förvaltningsanknuten verksamhet, samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att i budget 
arbeta in den nivå på aktieägartillskott till ALMI Dalarna som avtal för 
perioden 2011 till och med 2013 förutsätter. 

 


	 

