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§ 29 Svar på motion om halalslaktat kött samt lokalt 

förbud 

 KS0265/12  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
           
          Motionen avslås med hänvisning till att det kött som upphandlas i kommunens regi 
          redan produceras i enlighet med gällande djurskyddslagstiftning. Motionens övriga  
          yrkanden ligger utanför den kommunala kompetensen. 
 
Sammanfattning 
Motionären yrkar att det inom Falu kommun inrättas en halalfri zon och att information 
sprids om metoden till handlare och andra parter med hänvisning till att det är olämpligt 
och inte tillåtet att använda den slaktmetoden. Djurskyddslagen (1988:534) 13 och 14 §§ 
reglerar hur djur får slaktas. När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från 
onödigt obehag och lidande. Husdjur ska vid slakten vara bedövade när blodet tappas av. 
Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött. Om inte dessa bestämmelser 
följs så är det ett brott enligt ovan nämnda lag. Halalslakt utgör en religiös slakt enligt 
jordbruksverket och är som sådan tillåten om bestämmelserna i djurskyddslagen efterföljs. 
  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusive beslutsformuleringen.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-03. 
Motionen 2010-02-29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt stadskansliets förslag men med ny motivering att 
förslaget avslås med hänvisning till att det kött som upphandlas i kommunens regi redan 
produceras i enlighet med gällande djurskyddslagstiftning. Motionens övriga yrkanden 
ligger utanför den kommunala kompetensen. 
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§ 30 Redovisning av medborgarförslag som inte 

färdigbehandlats den 24 februari 2016 

 KS0023/16  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 
    Stadskansliets redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den  
    24 februari 2016 godkänns.  

           
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de medborgar-
förslag som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 
2015. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-07. 
Sammanställning av medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 31 Godkännande av exploateringsavtal för 

detaljplan för bostäder i del av kvarteret 
Teatern 

 KS0674/15  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan för 
bostäder i del av kvarteret Teatern godkänns. 
 

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
fatta beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalet. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern har tagits 
fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden den 27 november 2015. Detaljplanen som i huvudsak berör 
fastigheten Teatern 11, som ägs av Kopparstaden AB, möjliggör 
uppförandet av bostadshus med ca 75-80 lägenheter. I exploaterings-
avtalet regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. åtgärder 
på allmän plats och överlåtelse av mark. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-
26/bilagda handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag. 
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§ 32 Antagande av Detaljplan för bostäder i del av 

kvarteret Teatern 

 KS0480/13  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
          Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern har upprättats på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra utveckling med främst bostäder, men även kontor och butiker, 
i ett centralt läge i Falun, i enlighet med de principer om komplettering 
och förtätning som formuleras i planprogram antaget den 12 maj 2011 
och i Översiktsplan FalunBorlänge. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01/bilagda 
antagandehandlingar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  
förslag. 
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§ 33 Godkännande av exploateringsavtal med 

Kopparstaden AB avseende detaljplan för 
bostäder vid Kungsgårdsvägen 

 KS0665/14  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan 
för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fatta beslut om 
ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalet. 
 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet. Exploateringsavtalet är kopplade till en detaljplan för det nya området, vilken 
behandlades för ca ett år sedan men ännu inte har antagits. Vi moderater, men även många 
andra, framförde synpunkter på förslaget till detaljplan framför allt vad gäller de föreslagna 
trafiklösningarna.  
 
Enligt det rödgröna förslaget ska det nya området trafikmatas via Kungsgårdsvägen som 
redan är överbelastad. På denna gata kommer dessutom en ny busslinje att förläggas som 
inte går där idag, vilket sammantaget kommer att innebära en mycket svår trafiksituation 
för de boende längs Kungsgårdsvägen. Det förslag vi lämnade skulle lösa en stor del av 
problemen genom att trafikmatningen i stället sker från andra hållet, från ”regements-
sidan”. 
 
Den rödgröna majoriteten har hittills valt att nonchalera våra synpunkter och förslaget har 
inte ens behandlats (!). Vid dagens sammanträde framkom att man har för avsikt att 
behandla vårt förslag till ändring av den föreslagna detaljplanen först efter det att den 
antagits (!). 
 
Det är ur demokratisk synvinkel helt oacceptabelt att majoriteten på detta sätt struntar i att 
behandla oppositionens (och allmänhetens) förslag tills det är för sent, trots att förslagen 
kommit in i god tid. 
 
Vi har därför begärt återremiss så att vårt och andras alternativa förslag kan behandlas i 
demokratisk ordning. Majoriteten valde att rösta ner oss vilket vi härmed reserverar oss 
mot. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att föreslå 
kommunsfullmäktige att godkänna avtal avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 förelåg 
endast ett underskrivet avtal med Kopparstaden AB varför ärendena om 
godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan inte gick vidare 
för beslut. Avtalen med såväl Kopparstaden AB som Klövern Henrik AB och 
Klövern Falun AB har därefter reviderats. I exploateringsavtalen regleras 
genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. utbyggnad av gator och annan 
allmän plats och överlåtelse av mark.  

 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26/bilagda 
handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.   

Mikael Rosén (M) med instämmande av Håkan Hammar (M): Återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 34 Godkännande av exploateringsavtal med 

Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB 
avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen 

 KS0666/14  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
        1.   Exploateringsavtal med Klövern Henrik AB och Klövern Falun 
              AB avseende detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fatta beslut om 
ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalen. 
 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet. Exploateringsavtalen är kopplade till en detaljplan för det nya området, vilken 
behandlades för ca ett år sedan men ännu inte har antagits. Vi moderater, men även många 
andra, framförde synpunkter på förslaget till detaljplan framför allt vad gäller de föreslagna 
trafiklösningarna.  
 
Enligt det rödgröna förslaget ska det nya området trafikmatas via Kungsgårdsvägen som 
redan är överbelastad. På denna gata kommer dessutom en ny busslinje att förläggas som 
inte går där idag, vilket sammantaget kommer att innebära en mycket svår trafiksituation 
för de boende längs Kungsgårdsvägen. Det förslag vi lämnade skulle lösa en stor del av 
problemen genom att trafikmatningen i stället sker från andra hållet, från ”regements-
sidan”. 
 
Den rödgröna majoriteten har hittills valt att nonchalera våra synpunkter och förslaget har 
inte ens behandlats (!). Vid dagens sammanträde framkom att man har för avsikt att 
behandla vårt förslag till ändring av den föreslagna detaljplanen först efter det att den 
antagits (!). 
 
Det är ur demokratisk synvinkel helt oacceptabelt att majoriteten på detta sätt struntar i att 
behandla oppositionens (och allmänhetens) förslag tills det är för sent, trots att förslagen 
kommit in i god tid. 
 
Vi har därför begärt återremiss så att vårt och andras alternativa förslag kan behandlas i 
demokratisk ordning. Majoriteten valde att rösta ner oss vilket vi härmed reserverar oss 
mot. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att föreslå 
kommunsfullmäktige att godkänna avtal avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 
förelåg endast ett underskrivet avtal med Kopparstaden AB varför ärendena om 
godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan inte gick 
vidare för beslut. Avtalen med såväl Kopparstaden AB som Klövern Henrik 
AB och Klövern Falun AB har därefter reviderats. I exploateringsavtalen 
regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. utbyggnad av gator och 
annan allmän plats och överlåtelse av mark. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26 
/bilagda handlingar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  
förslag. 
 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Håkan Hammar (M): Återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 35 Antagande av Detaljplan för bostäder vid 

Jugansbo 

 KS0626/14  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

    
    Detaljplanen för bostäder vid Jugansbo i Vika antas. 
 

Reservation 
Maj Ardesjö (MP) reserverar sig mot beslutet. I såväl översiktsplan som miljö-
programmet, båda färska och högst aktuella dokument, föreskrivs att bebyggelse  
av jordbruksmark ska undvikas. I översiktsplanen föreskrivs också att ny bebyggelse 
ska förläggas nära vägar med god kollektivtrafikförsörjning. Den aktuella detalj-
planen strider mot bägge dessa väl motiverade föreskrifter. Miljöpartiet i Falun  
anser att grundligt genomarbetade och väl förankrade styrdokument, beslutade i 
kommunens högsta beslutande församling, ska följas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Jugansbo i Vika har upprättats på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för bostäder 
på en udde i Runn ca 1,5 km norr om Vika kyrkby. Fastigheten ägs av en privat-
person som vill kunna bebygga delar av udden med ca 12 friliggande villor för 
bostadsändamål. Stor vikt har lagts på att anpassa exploateringen till den 
kulturhistoriskt intressanta miljön. Detaljplanen säkerställer också allmänhetens 
tillgänglighet till stränderna. Utvecklingsutskottet lämnade den 19 januari 2015 
detaljplanen, efter genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällbyggnads-
nämnden godkände den 24 februari 2016 planen för antagande, efter det att 
detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01/bilagda 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  
förslag. 
 
Maj Ardesjö (MP): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 36 Antagande av upphävande av detaljplaner i Östanfors 

  
                    KS0262/15  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
         Upphävande av detaljplaner i Östanfors antas. 
     
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 maj 2012. Områdes-
bestämmelserna bedömdes förenliga med gällande översiktsplan.Upphävandet av 
detaljplanerna görs för att kommunen har upprättat områdesbestämmelser för  
Östanfors som ska gälla istället för dessa äldre detaljplaner. Utvecklingsutskottet  
lämnade den 13 mars 2015 upphävandet av detaljplanerna, efter genomfört samråd,  
utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 februari 2016 
upphävandet av detaljplanerna för antagande.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-07/bilagda 
antagandehandlingar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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§ 37 Antagande av områdesbestämmelser för 

Östanfors  
 KS0696/11  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

    Områdesbestämmelserna för Östanfors antas. 
 

     Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 maj 2012. 
Områdesbestämmelserna bedömdes förenligt med gällande översiktsplan. 
Områdesbestämmelserna tas fram för att Falu kommun ska ha ett aktuellt 
planeringsinstrument som möjliggör ett starkt och tydligt skydd av det  
kulturhistoriskt värdefulla området.  
 
Utvecklingsutskottet lämnade den 13 mars 2015 områdesbestämmelserna,  
efter genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
godkände den 24 februari 2016 områdesbestämmelserna för antagande.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01/bilagda 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 38 Reducering av utbudet för kollektivtrafiken 
2016 

 KS0103/16  
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Ge AB Dalatrafik i uppdrag att genomföra föreslagna förändringar i trafiksystemet 
med start den 14 augusti 2016 utifrån tjänsteskrivelsen och dess bilagor. 

2. Ge AB Dalatrafik i uppdrag att aktivt, offensivt och uthålligt marknadsföra 
FalunBorlänges nya kollektivtrafik. 

3. Sträckningen på linje 153 bör i Borlänge gå via Jussi Björlings väg - E16 till 
högskolan och Trafikverket och inte via väg 50 som i förslaget. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får vid behov tillsammans med 
Dalatrafik och Borlänge kommun göra smärre förändringar i linjedragningarna och 
turutbudet fram till trafikstart i augusti 2016.  

 
Protokollsanteckning 
Monica Jonsson (S): Angående busslinjen 224 som tas bort genom Grycksbo och resande 
hänvisas till Rättviksvägen för av- och påstigning kommer detta att innebära problem för 
de resenärer som ska till vårdcentralen när de ska stiga på norrut mot Sågmyra och Bjursås. 
Eftersom de måste korsa riksvägen innebär detta naturligtvis ökade trafikfaror.  
 
Sammanfattning 
Ny upphandling och ny kostnadsfördelningsmodell har inneburit att Falu kommuns 
kostnader för kollektivtrafiken har ökat utan att utbudet har förändrats. I kommunens 
årsplan med budget 2016-2018 som fastställdes den 26 november 2015 finns det inom 
kommunstyrelsen avsatta medel för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken 
motsvarande 82 000 000 kronor. I budgetuppgiften från Dalatrafik /Region Dalarna uppgår 
Faluns budgeterade kostnad för kollektivtrafiken till ca 92 000 000 kronor. Det saknades 
därmed 10 000 000 kronor i kommunens budget för 2016 för att kunna täcka den kostnad 
som redovisat från Dalatrafik/Region Dalarna.   

Med anledning av ovanstående beslutade kommunstyrelsen den 1 december 2015 att 
trafikutbudet i Falu tätort samt delar av landsbygden reduceras med 15 000 000 kr. Den 
summan behövs för att nettobesparingen ska bli 10 000 000 kr. Samtidigt beslutades att ge 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en utvecklad 
konsekvensbeskrivning för de olika alternativen och genomföra trimningar och mindre 
förändringar av trafiken som innebär kostnadsbesparingar. 

Direktionen på Region Dalarna beslutade den 16 december 2015 att Borlänge och Falu 
kommuner tillåts genomföra förändringar i kollektivtrafiken. Detta sker genom ändrade 
linjesträckningar, justeringar i turutbudet samt genom att öppna upp stängda skolskjutsar 
för allmänheten.  

Arbetet med att förändra turutbudet för att reducera kostnaden för kollektivtrafiken har 
gjorts tillsammans med Dalatrafik och Borlänge kommun. 
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I Falun har en styrgrupp bestående av Joakim Storck (C), Maj Ardesjö (MP), Åsa Nilser 
(L), Jonny Gahnshag (S) och Björn Ljungqvist (M) lett arbetet. För utbudet FalunBorlänge 
har Falun i den gemensamma styrgruppen tillsammans med Borlänge och Dalatrafik 
representerats av Joakim Storck (C) och förvaltningschef Margaretha Åslund. 

 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-07/bilagda 
handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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§ 39 Beslut om utvecklingsutskottets arbete med 
              den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort  
              och Varpan 

 KS0332/14  
Beslut   
           

1. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott håller fyra arbetsmöten  
vid sidan av ordinarie beslutsmöten under andra kvartalet 2016. 

2. Vid arbetsmötena deltar utskottets ledamöter, ersättare och 
insynsplatser. 

3. En medborgardialog genomförs genom att utvecklingsutskottet 
vid arbetsmötena formulerar frågor som man vill ha medborg-
arnas synpunkter på via sociala media. 

4.       Informationsinsatser utförs genom utvecklingsutskottets försorg i ett tidigt 
          skede av processen. Insatserna sker genom fysiska möten, exempelvis 
          Stadsbiblioteket, löpande information på Falu kommuns hemsida samt 
          information i Vårt Falun med syfte att alla Falubor ska känna sig delaktiga. 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde den 16 februari 
2016 redovisade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i en PM 
2016-02-03 ett förslag till hur medborgardialoger skulle kunna 
genomföras inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu 
tätort och området runt Varpan. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 februari 2016 att förslag till hur 
utvecklingsutskottet ska arbeta med den fördjupade översiktsplanen ska 
redovisas på dagens möte. 

Förslaget innebär att utvecklingsutskottet träffas vid sidan av ordinarie 
beslutstillfällen vid fyra arbetsmöten under andra kvartalet 2016. 
Medborgardialogen genomförs genom att frågor som utvecklings-
utskottet tagit fram på arbetsmöten läggs ut för diskussion på sociala 
medier. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med  
tillägg av punkten 4. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01.  
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 18 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-03-15 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Maj Ardesjö (MP): Enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg av punkten 4. 
 
Håkan Hammar (M): Den föreslagna punkten 4 bör omformuleras enligt följande: 
Kommunen informerar i tidskriften Vårt Falun om processen angående det kommande 
arbetet med Fördjupade översiktsplanen i Falu tätort och området runt Varpan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt Joakim Storck m fl förslag. 
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§ 40 Svar på remiss Boendeutvecklingsprogram för 

Borlänge kommun 2015-2018 

 KS0195/16  
Beslut   
Ingen erinran finns från Falu kommun angående Boutvecklingsprogram för Borlänge 
kommun 2015-2018. 
 
Sammanfattning 
Borlänge kommun har översänt en utarbetad utbyggnadsplan samt boendeutveck-
lingsprogram för 2015-2018 på remiss i enlighet med den lagändring som trätt i kraft  
2014 angående regional samordning avseende boendeutveckling. 
 
Då Falu kommun sedan en tid tillbaka samarbetar i dessa frågor med Borlänge kommun 
men hänsyn tagen till gemensam utveckling, från båda parter i såväl översiktsplaner som 
programhandlingar, finner inte miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen något att 
invända mot Borlänge kommuns Boendeutvecklingsprogram 2015-2018. 
  
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutet sänds till 
Borlänge kommun 
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