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Insynsplats              
 KD Katarina Gustavsson 
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§ 41       Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan 
              Clarström (FAP) Anslå medel så att Falu kommun 
              har råd att sköta sina rondeller/infarter och sätta 
              upp en gärdesgård/staket vid skyttepaviljongen 
              på Lugnet 
 
 KS0487/14  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
           

1. Motionen avslås i delen gällande rondeller. 
2. Motionen bifalls i delen som gäller staketet vid dammen intill skyttepaviljongen  

då det numera finns ett staket uppsatt.  
 
Sammanfattning 
Motionärerna vill att medel anslås så att Falu kommun har råd att sköta sina rondeller/ 
infarter och sätta upp en gärdesgård/staket vid skyttepaviljongen på Lugnet.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ytterst begränsat med resurser och har idag 
svårt att långsiktigt klara av sitt uppdrag med rådande resurstilldelning. Det är inte bara i 
kommunens rondeller som detta tydliggörs. 
 
Långsiktigt bedömer förvaltningen att det i genomsnitt saknas ca 20 mkr, utifrån liggande 
budget, för att kunna hantera de ytor och anläggningar som avdelningen trafik och mark 
ansvarar för. Rondellerna utgör en liten del av detta ansvar. Förvaltningen välkomnar 
därför ytterligare tilldelning av resurser. 
 
Gällande staket vid skyttepaviljongen har det provisoriska staketet numera ersatts med ett 
riktigt staket.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23, § 49. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18. 
Motionen 2014-08-11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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§ 42 Svar på motion från Mikael Rosén (M), 
              Christina Haggren (M), Mats Dahlberg (M),  
              Björn Ljungqvist (M) och Christer Karlsson (M) 
              Bygg om Korsnäsvägen 
 KS0599/15  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
  
       Motionen avslås med motiveringen att befintlig trafiklösning först måste slutföras och  
       utvärderas. 
 
Utvecklingsutskottet beslutat för egen del 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera resultatet av 
utförda trafikmätningar. 
 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Som bakgrund för byggandet av Knutpunkten och ombyggnaden av Korsnäsvägen finns  
många politiska beslut tagna under en lång rad av år. Det är bland annat den fördjupade 
översiktsplanen för Södra centrum från 2006, detaljplanen för Knutpunkten från 2010 samt 
cykelplanen beslutad 2014. Resecentrumprogrammets FGU-utredning, som visat hur 
utförandet av trafiklösningen skulle bli, blev godkänd av KSU 2012. Själva byggandet av 
resecentrum/södra centrumprojektet har styrts av en politisk styrgrupp.  
 
Den datasimulering som gjordes på FUG-utredningens lösningsförslag visade att det 
kritiska för framkomligheten är inte antalet körfält utan korsningsutformningarna, 
framförallt fyrvägskorsningen vid Grycksbobanan. Då denna är reglerad av bommar 
medföljer trafikljusreglering som del i den fyrvägskorsningen. Den valda lösningen är en 
del i en helhetslösning och det är inte möjligt att göra förändringar utan att se till helheten.  
 
När ombyggnationen är helt klar kan trafikmätningar göras och då är det också möjligt att 
utvärdera trafiklösningen. Det innebär att för att verkligen veta om behov av ytterligare 
förändring finns samt hur en sådan lösning ska se ut, behöver en utredning genomföras där 
man ser till helheten. Utredningen bör genomföras efter färdigställandet av projektet och 
föregås av ett politiskt beslut.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag är att motionen är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhälsbyggnadsnämnden 2016-03-23, § 50. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-22. 
Motionen 2015-10-20. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Avslag med motiveringen att befintlig trafiklösning  
först måste slutföras och utvärderas. 
 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklings-
utskottet beslutar enligt Joakim Storcks m.fl. förslag. 
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§ 43 Svar på Motion från Patrik Liljeglöd (V), Mikael  
              Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (L), Maria  
              Gehlin (FAP) och Katarina Gustavsson  (KD)  
              stärk den demokratiska  ordningen i nämnd- 
              ernas och kommunstyrelsens reglemente 
 KS0314/15  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
            
       Motionen avslås med motiveringen att förslaget i huvudsak överensstämmer med 
       gällande reglemente. 
 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen 2015-05-07, § 139, remitterat motion med 
specifika krav på hur man ska stärka den demokratiska ordningen i nämndernas och 
kommunstyrelsens reglementen. 
 
Val- och demokratinämnden diskuterade motionen den 26 oktober 2015. Nämnden har i 
sammanhanget också diskuterat övriga behov av justeringar under samma avsnitt. Inga 
andra justeringar behandlas som är kopplade till andra avsnitt i reglementena, eftersom de 
synpunkterna inte hör till motionen. 
 
Val- och demokratinämndens förslag är att motionen i huvudsak är bifallen med justeringar 
föreslagna den 23 november 2015.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Val- och demokratinämnden 2015-11-23, § 48 och 2015-10-26, § 41. 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-13. 
Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente. 
Motionen 2015-04-28. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Maj Ardesjö (MP): Avslag med 
motiveringen att 
 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L): Bifall till val- och 
demokratinämndens förslag att motionen i huvudsak är bifallen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt Joakim Storcks m.fl. förslag. 
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§ 44 Antagande av alternativa beslutsförslag vid 
              hantering av motioner och medborgarförslag 

 KS0663/15  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
       Vid beslut om motioner och medborgarförslag godkänns bifall, avslag eller besvarad  

 och att dessa kan kombineras om förslaget innehåller flera delar. Besluten ska  
 motiveras.  
 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Mikael Rosén (M): Beslutet innebär att de föreslagna föreskrifterna i bilagan fallit. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att återremittera ”Svar på förslag till 
förbättrade demokratiska strukturer”, eftersom det samtidigt önskas tas fram en alternativ 
hantering av beslutsförslag när remissinstanser ska besvara motioner och 
medborgarförslag. I det återremitterade förslaget från val- och demokratinämnden låg att 
ge vissa styrande rekommendationer när det gäller den politiska uppföljningen, men att 
hänskjuta frågan till kommundirektören vad gäller aktuell frågeställning eftersom 
uppdraget redan låg på denne. 
 
Val- och demokratinämnden lämnar förslag om alternativa beslutsförslag från att idag 
hantera dessa enligt alternativen ”bifall”, ”avslag” och/eller ”besvarat” till att tydliggöra 
kommunfullmäktiges beslut genom att begränsa beslutsalternativen till ”bifall” eller 
”avslag”. Vidare har val- och demokratinämnden gett i uppdrag till kanslichefen vid 
sammanträde den 26 oktober 2015 att utforma svaret utifrån att beslutsinstrumenten 
begränsas till bifall och avslag med särskilda motiveringar. 
 
Val- och demokratinämndens förslag är att vid beslut av motioner och medborgarförslag 
godkänns endast bifall, avslag och att dessa kan kombineras om förslaget innehåller flera 
delar. Besluten ska särskilt motiveras i vissa fall. Kommunfullmäktiges arbetsordning 
justeras i motsvarande del. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-11-23, § 49. 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-01, rev. 2015-11-02. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt beslutet. 
 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L): Bifall till val- och 
demokratinämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt Joakim Storcks förslag. 
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§ 45 Svar på förslag till förbättrade demokratiska 
              strukturer 

 KS0105/15  
 
Beslut   
    Ärendet återremitteras för att klargöra otydligheter i beredningsunderlaget. 
            
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-09, § 73, att uppdra åt val- och demokratinämnden 
att prioritera kommunstyrelsens remiss i samma ärende. Kommunfullmäktige remiss 
ställdes i anslutning till godkännande av styrdokumenten handlingsplan 
Demokratikommun 2020 utifrån del av oppositionens (m, fp, kd, fap, v) krav att belysa 
specifika frågeställningar/krav ställda i samband med kommunfullmäktigs behandling av 
handlingsprogrammet Demokratikommun 2020.  
I remissvaret ligger sex (6) konkreta åtgärder hur de folkvalda föreslås förstärka den 
demokratiska plattformen för den politiska infrastrukturen. Val- och demokratinämndens 
presidium har behandlat frågeställningarna 2015-06-08. Val- och demokratinämnden har 
behandlat underlaget vid två tillfällen. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2015-10- 
06 till val- och demokratinämnden för att i anslutning till svaret redovisa två nya uppdrag 
och komplettera svaret med ett förtydligande: 

• dels en översyn av alternativa beslutsförslag vid hantering av motioner och 
medborgarförslag (svar redovisas som ett separat ärende). 

• dels hänskjuta kommunstyrelsens uppdrag om motion ”Stärk den demokratiska 
ordningen i nämndernas och kommunstyrelsens reglemente” till val- och 
demokratinämnden för hantering (svar redovisas som ett separat ärende). 

• i dokumentet ska anges vilka oppositionspartier som begärde förtydligandet vid 
kommunfullmäktiges beslut om antagande av styrdokumentet handlingsplan 
Demokratikommun 2020. 

Vid val- och demokratinämndens sammanträde 2015-10-26 uppdrogs åt kanslichefen att 
revidera svaret utifrån nämndens synpunkter.  

Föreslagna åtgärder har betydelse för den politiska organisationen i sin helhet. Med 
anledning av det föreslår val- och demokratinämnden att besluta att uppdra åt 
styrelse/nämnder några åtgärder. De sex (6) förslagen redovisas i rubrik och de separata 
uppdragen Förslagen redovisas under avsnitt Förvaltningens bedömning. 

Ledningsförvaltningen föreslår att val- och demokratinämndens svar den 23 november 
2015 på återremiss ”Förbättrade demokratiska strukturer” godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Val- och demokratinämnden 2015-11-23, § 47. 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-08, rev. 2015-11-23. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 204. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (L) med instämmande av samtliga ledamöter: Återremiss för att klargöra 
otydligheter i beredningsunderlaget. 
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§ 46 Antagande av Detaljplan för Linghedsskolan 
              m.m. i Linghed 

 KS0361/14  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
      Detaljplanen för Linghedsskolan m.m. i Linghed antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 10 juni 2014. 
Detaljplan för Linghedsskolan mm i Linghed har upprättats på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål för ett 
par fastigheter i centrala Linghed samt att ge moderna planbestämmelser för de fastigheter 
där bland annat Linghedsskolan och idrottsplanen ligger. 
 
Kommunstyrelsen lämnade den 25 augusti 2015 detaljplanen utan erinran. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden godkände den 23 mars 2016 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 2016-03-23, § 56/antagande-
handlingar.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-31. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
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§ 47 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria  
              Kronbergs donation gällande lekplats 

 KS0189/16  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
        
       Bidrag om 50 000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till 
       lekplats lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för drift 
       och skötsel av parken Kronbergs minne under 2016. 

 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker i skrivelse till 
kommunstyrelsen den 23 februari 2016 om bidrag med minst 50 000 
kronor för underhåll av parken Kronbergs minne att användas under år 
2016. Den gamla raden av lindar som ramar in parken är i stort behov av 
underhållsbeskärning och vissa lindar kräver extra stor skötselinsats för 
att lindraden ska behållas intakt.   

Senaste bidragsgivningen ur stiftelsen beslutades av kommunfullmäktige 
den 14 maj 2013 varvid trafik- och fritidsnämnden erhöll 71 700 kronor 
till drift och skötsel av parken Kronbergs minne under år 2013. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-07. 
Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-23. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 48 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 
              under 2016 

 KS0190/16  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
     

1. Bidrag om 69 000 kronor ur stiftelsen Samfond K1 lämnas till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen till utveckling av lekparker och grönområden vid 
Tisken och Kålgården.  
 

2. Bidrag om 45 000 kronor ur stiftelsen Samfond K1 lämnas till Borgärdets 
vägförening för fritids- kultur- och miljövårdande åtgärder samt parkvård utöver 
normal standard i Svärdsjö tätort. 

             
Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på 
kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden  3 december 2015 till 21 januari 2016. 
 
Två ansökningar har inkommit varav den ena från Falu kommuns miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltning om bidrag på 100 000 kronor till utveckling av lekparker och 
grönområden vid Tisken och Kålgården då dessa platser har stora utvecklingspotentialer. 
Visionen är att dessa områden ska fungera som mötesplatser och utflyktsmål för många 
olika samhällsgrupper. Eventuellt beviljade medel avses att användas under år 2016. Den 
andra ansökan är från Borgärdets vägförening om bidrag på 65 000 kr för fritids- kultur- 
och miljövårdande åtgärder, samt parkvård utöver normal standard i Svärdsjö tätort. 
 
Bidragsgivningen ur Stiftelsen Samfond K1 beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Under år 2015 lämnades bidrag om 54 823 kronor till Falu kommuns kultur- och 
fritidsförvalting som delfinansiering för att genomföra ett projekt som syftar till att öka 
brandskyddet i tio kulturfastigheter inom Falu kommun samt 54 823 kronor till samma 
förvaltning som delfinansiering för att genomföra mångårigt projekt för att restaurera 
kulturreservatet Dikarbacken.    
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-07. 
Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-23. 
Ansökan från Borgärdets vägförening 2015-05-04. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt beslutet. 
 
Mikael Rosén (M): Bidrag lämnas till Borgärdets vägförening med 65 000 kronor och till 
Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning med 49 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Joakim Storck (C) ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklings-
utskottet beslutar enligt Joakim Storcks m.fl. förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 16 (29) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 49       Svar på medborgarförslag Anlägg cykelväg 
              mellan Karlsviksbacken till avfart för City Gross 
 
 KS0328/15  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
            
       Medborgarförslaget avslås av ekonomiska skäl.  
 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta kontakt med Trafikverket för att 
efterhöra om cykelvägen istället kan ses som en del av E16 och därmed anläggas genom 
deras försorg. 

 
Sammanfattning 
Förslaget innebär en nyanläggning av en 3 km lång cykelväg längs en sträckning där det 
redan idag finns befintliga vägar relativt nära. Delar av dessa vägar är grusvägar, men 
fullgoda för att cykla på. 
 

I grova drag kostar det ca 3000kr/m för att nyanläggning av en cykelväg. Det innebär att 
föraslagen åtgärd skulle innebära en investering på ca 9 mkr. Till detta kommer årliga 
driftkostnader. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ytterst begränsat med resurser och har idag 
svårt att långsiktigt klara av sitt uppdrag med rådande resurstilldelning. 

Långsiktigt bedömer förvaltningen att det i genomsnitt saknas ca 20 mkr, utifrån liggande 
budget, för att kunna hantera de ytor och anläggningar som avdelningen trafik och mark 
ansvarar för. Att tillföra ytterligare anläggningar till förvaltningen måste noga övervägas. 

Mervärdet som den nya cykelbanan skulle tillföra är svår att motivera. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-15. 
Medborgarförslag 2015-05-05. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Monica Enarsson (S): Enligt miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg att förvaltningen uppdras att ta 
kontakt med Trafikverket för att efterhöra om cykelvägen istället kan anläggas genom 
deras försorg. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 50       Ansökan om kommunal borgen Envikens fiber 
              ekonomisk förening 
 
              KS0170/16  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
            

Envikens Fiber Ekonomisk förening beviljas en borgen om maximalt 
700 000 kronor att användas till leverantörsbetalningar under utbyggnaden 
av fibernätet i Lingheds Änga, Hedgårdarna, Vallbyn, Björkboda och 
Marnäs under förutsättning att föreningens ansökan hos Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen beviljas. Dock längst till den 31 december 2016. 

 

Sammanfattning 
Envikens Fiber Ekonomisk förening inkom den 11 februari 2016 med en ansökan 
om kommunal borgen för ett tillfälligt lån hos Bjursås Sparbank om 700 000 
kronor. Lånet ska utnyttjas vid utbyggnaden av fibernätet i Lingheds Änga, 
Hedgårdarna, Vallbyn, Björkboda och Marnäs. Föreningen har ansökt om 
projektstöd vid Jordbruksverket och Länsstyrelsen som ännu inte lämnat beslut till 
föreningen. Om Envikens fiber inte beviljas bidrag från Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen för utbyggnaden av fibernätet kommer Envikens Fiber ekonomiska 
förening att återta ansökan om kommunal borgen. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31. 
Ansökan om kommunal borgen 2016-02-11. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 51 Antagande av ändring i VA-planens VA- 
             utbyggnadsplan 

 KS0601/15  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
            

Föreslagen VA-utbyggnadsplan, i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01, antas  
och gäller fortsättningsvis som tidplan för VA-utbyggnad, för åren 2021-2035. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun har en av kommunfullmäktige antagen VA-plan (2014-02-13, 12§) som 
tydliggör strategier och genomförande för kommunens VA-arbete. Syftet med planen 
är att strukturera och tydliggöra arbetet med en långsiktigt hållbar vatten- och 
avloppsförsörjning i kommunen. I VA-planen finns en VA-utbyggnadsplan som listar 
områden med VA-problem där ett område per år tas in i den allmänna VA-
anläggningen.  

När VA-planen antogs formulerades att ”VA-utbyggnadsplanen är ett levande 
dokument som ska revideras i takt med att ny kunskap dyker upp. Flexibiliteten i 
VA-utbyggnadsplanen skapas genom att beslut om revidering tas av 
kommunstyrelsen när behov uppstår”. 

Efter att VA-planen antogs har det uppstått behov av att ändra i VA- utbyggnads-
planens ordning för de kommande åren. Förslaget bygger på idén om att samordna 
anläggandet av allmänt VA i flera av utbyggnadsområdena med att en ny 
vattenledning ska anläggas mellan Bjursås och Falun. Detta ger effektivitets- och 
miljövinster som motiverar en ändring av VA utbyggnadsplanen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-01 att ändra i ordningen i VA-utbyggnads-
planen för åren 2015-2020. I denna skrivelse beskrivs bedömning och förslag för 
prioritering/ordning i VA-utbyggnadsplanens resterande del. Bifogat till 
tjänsteskrivelsen finns förslag till ny VA-utbyggnadsplan för åren 2021-2035, 
anpassad efter nya rådande förutsättningar. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-01. 
VA-strategi för Falu kommun. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  
förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 52 Beslut om påbörjande av utbyggnad av allmän 

plats för etapp 2 i bostadsområdet 
Herrhagsskogen 

 KS0570/11  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar 
igångsättningstillstånd, att: 
            

1. Utbyggnad av allmän plats för etapp 2 i bostadsområdet Herrhagsskogen får 
påbörjas. 

2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploateringsinvesteringar 
åren 2016 -2018. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphandla och 
genomföra entreprenaden och slutföra projektet. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björlunden, som är den andra 
etappen av det nya bostadsområdet Herrhagsskogen, har antagits genom beslut som 
vann laga kraft den 28 december 2015. 

Detaljplanen omfattar såväl kommunägd mark som privat mark. Förhållandet med den 
private markägaren är reglerat i ett exploateringsavtal som godkändes av 
kommunfullmäktige den 26 november 2015. Av områdets 40 tomter ligger 8 på privatägd 
mark och den fastighetsägaren ska erlägga gatukostnadsersättning till kommunen. 
Upphandling av entreprenör för utbyggnad av gata m.m. för den första etappen av 
Herrhagsskogen pågår och utbyggnaden planeras ske under 2016. Den första etappen 
omfattar 15 tomter. Igångsättningstillstånd för den första etappen beviljades av 
kommunstyrelsen den 2 december 2014.  

Medel för utbyggnaden av gator i Herrhagsskogen finns avsatt i kommunstyrelsens 
exploateringsbudget för 2016 och 2017. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C). Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 53 Beslut om påbörjande av utbyggnad av allmän 

plats för etapp 3 i Lilla Källviken 

 KS0713/09  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar  
igångsättningstillstånd, att: 
 
            

1. Utbyggnad av allmän plats för etapp 3 i Lilla Källviken får påbörjas. 

2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploateringsinvesteringar 
åren 2016 och 2017. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphandla och 
genomföra entreprenaden. 

 
Sammanfattning 
För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder. Gator mm för 
etapp 1A och 1B färdigställdes 2014 och 2015 och utbyggnaden av gator mm för etapp 2 
påbörjas inom kort. Förvaltningen och Lilla Källviken AB som äger den del av 
planområdet där utbyggnad hittills har pågått är överens om att en tredje etapp ska avse 
mark som ägs av såväl Lilla Källviken AB som Falu kommun. Gata och gång- och 
cykelvägar som avses byggas är markerade med blå färg på nedanstående utdrag ur illust-
ration till detaljplan. Lilla Källviken AB ska bekosta del av etapp 3 genom erläggande av 
gatukostnadsersättning. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 
 

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



 Sammanträdesprotokoll 21 (29) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 54       Ansökan från Räddningstjänsten Dala Mitt om 
              bidrag ur Gustaf Aspgrens fond 
 
 KS0242/16  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
            
        Bidrag om 34 852 kronor lämnas till Räddningstjänsten Dala Mitt för att 
        delfinansiera nyinvesteringar av höjdfordon. 

 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten Dala Mitt ansöker om största möjliga bidrag ur Gustaf Aspgrens 
fond för att delfinansiera nyinvestering av höjdfordon, vilket kommer att avsevärt 
förbättra de brandredskap som utgörs av fordonsparken som kan genomföra 
evakuering av boende över markplan. 

Bidrag ur Gustaf Aspgrens fond beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-06. 
Ansökan om bidrag för Räddningstjänsten Dala Mitt.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 55 Ansökan om bidrag från Incitamentsfonden för  
              projektet Stay Sober 2016 

 KS0215/16  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
       Bidrag om 20 000 kronor lämnas till festivalen Granny Goes Street  
       för att finansiera projektet Stay Sober. 

 
Sammanfattning 
Festivalen Granny Goes Street ansöker om medel för att finansiera projektet Stay Sober. 
Projektet syftar till att uppmärksamma ungdomar på sin alkoholkonsumtion och 
samtidigt utgöra ett försök till att hålla alla ungdomar nyktra under festivalen Granny 
Goes Street den 3 september 2016.  

Syftet med projektet är att uppmärksamma ungdomarna på att man kan ha kul utan 
alkohol samt att det är okej att tacka nej till alkohol och i förlängningen även bidra till 
en lugn och städad stämning på festivalen. Förhoppningen är att även att detta ska bidra 
till minskade skador på egendom och person.  

Festivalen ansöker om medel för att finansiera projektet då det inte ryms i den ordinarie 
budgeten. Man kommer också att vända sig till Faluns näringsliv för att försöka få 
bidrag i form av fina priser till tävlingen och detta som nämnts för att locka ungdomarna 
att delta. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-01. 
Ansökan 2016-03-07. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (29) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 56 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Hjalmar 

Grönblads fond 2016 

 KS0191/16  
 
Beslut   
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
      Bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads lämnas till Falu 
      kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning för att fortsätta att utveckla  
      stadens parker och grönområden med fler blomsterutsmyckningar och planteringar. 

 
Sammanfattning 
En ansökan har inkommit från Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
avseende bidrag om 200 000 kronor att användas till att fortsätta att utveckla Läroverks-
parken och att utifrån parkens historia som undervisningsträdgård skapa nya rabatter med 
många av de arter som fanns då. 
 
Bidragsgivning ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande beslutas 
av kommunstyrelsen. 
 
Under 2015 lämnades bidrag om 400 000 kronor till Falu kommuns miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning för att fortsätta att utveckla stadens parker och grönområden 
med fler blomsterutsmyckningar och planteringar samt 50 000 kronor till samma 
förvaltning för att kunna ägna extra omsorg om miljön kring Gruvrondellen.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-07. 
Ansökan 2016-02-23. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (29) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 57 Begäran om planbesked för Detaljplan för 
              bostadsbebyggelse m.m. på Högbo 

 KS0241/16  
 
Beslut   
 

      1. Positivt planbesked för detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. på Högbo 
          lämnas. 

      2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 
          till detaljplan med beaktande av de aspekter som anges i tjänsteskrivelse 
          daterad 2016-04-06. 

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

      4. Avgift för planbeskedet är 25 000 kronor enligt gällande taxa.  

      5. Planarbetet ska bekostas av fastighetsägaren och planavtal ska tecknas. 

      6. Detaljplanen bedöms kunna antas cirka 1,5 år efter det att planbesked getts  
          och planavtal tecknats.  

      7. Om planavtal inte är tecknat inom fem år från beslutet om planbesked  
          upphör beslutet att gälla och ärendet avslutas. 

      8. Tidigare planärenden avseende Högbo, KS0598/10 och MSN0365/15 
          avslutas. 

 
Protokollsanteckning 
Monica Enarsson (S): Kommunstyrelsen behöver involvera barn- och utbildningsnämnden 
och serviceförvaltningen då en utökning av området med flera bostäder kommer att 
innebära ett ökat behov av förskola och möjligen skola i området (alternativt närområdet). 
Detta påverkar i sin tur kommunens investeringsbudget och prioriteringarna i denna.  
 
Sammanfattning 
Klövern AB har lämnat in en ansökan med begäran om planbesked för Högboområdet. Det 
finns, för samma område, ett detaljplaneuppdrag som beslutades av utvecklingsutskottet 
den 24 mars 2011 och ett plansamråd genomfördes under 2012. Därefter har fastighets-
ägaren valt att avvakta med fortsatt planarbete. Det har nu gått så lång tid sedan plan-
samrådet att planprocessen behöver börja om från början, d.v.s. med ett nytt plansamråd. 
Plan- och bygglagen har också ändrats sedan det tidigare planarbetet och det är även med 
tanke på detta lämpligt att ett nytt planuppdrag ges för det aktuella området så att planen 
handläggs med nu gällande lagstiftning.  

Utvecklingsutskottet yttrade sig över det tidigare samrådsförslaget den 17 september 2013 
och beslutade då att utbyggnad av ny tillfartsväg ska ske med anledning av den nytill-
kommande bebyggelsen enligt detaljplaneförslaget och innan exploateringsarbeten för ny 
bebyggelse påbörjas ska ny tillfartsväg vara utförd. I övrigt lämnades planförslaget utan 
erinran. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-06. 
Ansökan om planbesked 2016-03-24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  
förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (29) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 58 Förslag till detaljplan för hotell m.m. på Främby 
              udde 

 KS0246/15  
 
Beslut   
 
      Förslag till detaljplan för hotell m.m. på Främby udde lämnas utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett hotell med konferenslokal på 
Främby udde på mark som idag används för camping samt att uppföra ytterligare ett tiotal 
stugor för uthyrning. Verksamheten på Främby udde har under åren utvecklats på ett 
positivt sätt och det finns potential för ytterligare utveckling. 

Inledande diskussioner har också förts om möjligheterna att inrätta ett Naturrum på 
Främby udde. Detta är möjligt att göra inom ramen för de bestämmelser som förslaget till 
detaljplan innehåller.  

Det är en detaljplan med relativt komplicerade genomförandefrågor. Det finns även 
genomförandefrågor på området utanför planområdet som det är lämpligt att reda ut innan 
detaljplanen antas. Till exempel den enskilda vägens standard och framtida förvaltning 
samt ridverksamhetens behov av ridvägar. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-24/samråds- 
handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (29) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 59 Svar på Remiss Bostads- och lokalplan för 

Säters kommun 

 KS0239/16  
 
Beslut   
  
      Bostads- och lokalplan för Säters kommun lämnas utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Säters kommun har på remiss översänt sitt förslag till Bostads- och lokalplan för 2016-
2030 i enlighet med den lagändring som trätt i kraft 2014 angående regional samordning 
avseende bostadsförsörjning. Förslaget innehåller dels riktlinjer och mål för bostäder inom 
den ordinarie bostadsmarknaden, dels strategier för försörjning och förvaltningen av 
kommunens egna lokaler.  

Sedan en tid tillbaka samarbetar kommunerna inom Falun-Borlänge regionen aktivt inom 
bostadsutvecklingsfrågor. Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen finner inte något att 
invända mot Säters kommuns Bostads- och lokalplan 2016-2030. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  
förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 60       Vägledningsdiskussion om bildande av  
              kommunal lantmäterimyndighet 
 
 KS0193/16 
  
Beslut   
Utvecklingsutskottet beslutar 
 
          Kommundirektören uppdras bereda frågan om inrättande av en kommunal 
          lantmäterimyndighet för beslut i kommunstyrelsen.  
 
  
Sammanfattning 
Falu kommun hade fram till 1996 egen kommunal lantmäterimyndighet, KLM, för Falu tätort. 
Lantmäteriet ansvarade för fastighetsbildning på landsbygden. Sedan 1996 har Lantmäteriet 
och Falu kommun haft samarbete för fastighetsbildning genom ett s.k. KFF-avtal. Kommunen 
har ansvarat för mätning och kartframställning och lantmäteriet har ansvarat för den juridiska 
delen av fastighetsbildningen. Vi har haft ett mycket bra samarbete. Lantmätare från lantmäte-
riet har suttit i kommunens lokaler två dagar i veckan och arbetat med kommunens fastighets-
bildning. Falu kommun har haft samma datasystem som lantmäteriet och vi har tekniskt kunna 
jobba mest integrerat i landet. 
 
Under 2015 har läget förändrats. Lantmätarna har suttit här mer sporadiskt och när de har suttit 
här har de inte arbetat med förrättningar i Falun. Från första januari 2016 sitter de inte alls i 
våra lokaler. Dessutom har Lantmäteriet börjat med produktionsutjämning vilket gör att från 
att ha haft väldigt korta handläggningstider i Falun, så har handläggningstiderna nu blivit 
mycket längre. På lantmäteriets hemsida står att aktuell handläggningstid för en förrättning är 
10 månader. Under 2015 och början på 2016 har förrättningarna i Falun utförts av 27 olika 
lantmätare. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutredning 2016-04-04. 
Protokoll från Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2016-02-25, § 30. 
Protokoll från Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2016-01-28, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Joakim Storck (C): Enligt beslutet. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott          Sammanträdesdatum  
 2016-04-19 
 
§ 61 Information om tillstånd till gruppstation för  
              vindkraft i Sundborn 

                 KS 0267/10 
    
Beslut   
Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Leif Nilsson, stadsjurist, och Fredrika Säfström, planarkitekt, informerar om ärendet.  
 
Ärendet initierades vid utvecklingsutskottets sammanträde den 19 januari 2016, § 12,  
där miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda de rättsliga 
förutsättningarna att återkalla tidigare fattade beslut.  
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