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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-05-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Annexet,  Hörsalen kl. 13.15-17.30 Plats och tid 

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

Håkan Hammar (M) 
Mats Dahlström (C) 

Linnea Risinger (MP)   

Ragnar Kroona (S) Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) Ej tjänstgörande 
ersättare Monica Jonsson (S) Ingrid Näsman (KD) 

Roger Jansson (S, §§ 71-80  Maria Gehlin (FAP)  
Sten H Larsson (FAP), ej §§ 89-91 Agneta Ängsås (C) 
 Christina Haggren §§ 82-91 

Kommundirektören,  Övriga deltagare 
Från stadsbyggnadskontoret -  förvaltningschefen, §§ 71-74, 78-80, mark-
chef Karin Elisasson §§ 75-79, markingenjör Lars Gustafsson §§ 78-79,  
Kanslichefen §§ 71-74, 79-80, Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl 
och Kaj Thunell § 71,  
Ekonomichefen ej § 71 
Miljöchefen ej §§ 71, 87-91  
Nämndadm Kerstin M Söderlund  

  
Mats Dahlström Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-05-20 Justeringens tid och plats 
 
71-91 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
 Mats Dahlström 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2011-05-17  
Datum när anslaget sätts upp 2011-05-20        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

71TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Godkännande av avtal med Sveriges Kommunaljuridiska 
Förening och Visit Falun Borlänge AB.......................................28 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

71TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Handlingsprogram för kommunens olycksförebyggande 
arbete enligt lagen om skydd mot olyckor 

Diarienummer KS 315/10 

Ärendet 
Kommunen ska för varje ny mandatperiod anta handlingsprogram för rädd-
ningstjänst samt för det olycksförebyggande arbetet. Räddningstjänstför-
bundet Dala Mitt ansvarar för framtagande av handlingsprogram för rädd-
ningstjänst vilket fastställs av direktionen för räddningstjänstförbundet. Det-
ta handlingsprogram avser enbart det olycksförebyggande arbetet enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

Förvaltningens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-12. 

Handlingsprogram för Falu kommuns olycksförebyggande arbete 2011, 
arbetshandling intern remissutgåva. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  sända handlingsprogrammet på remiss till politiska nämnder och exter-
na myndigheter/organisationer, enligt anvisningar från länsstyrelsen 
samt  

att  remisstiden sätts till 15 augusti 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

72TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Information om arbetet med träbyggnadsstrategin 

Diarienummer KS 79/10 

Ärendet 
Falu kommun är med i EU-projektet Trästad 2012. Trästad 2012 är en sats-
ning på modernt och industriellt byggande i trä, för en hållbar miljö, tillta-
lande stadsplanering och ekonomi som gynnar kommuner, beställare, byg-
gare, ägare, förvaltare och boende. Projektet avser tre huvudområden: kon-
ceptutveckling, kunskapsutveckling och klusterutveckling. Projektet handlar 
om näringslivsutveckling, ekologiskt hållbart samhälle samt nya möjligheter 
till stadsförnyelse och modern arkitektur.  

Falu kommuns medverkan består av egen arbetsinsats motsvarande drygt 
51 000 kr/år under åren 2010-2012.  

Ärendet föredras av Mats Dahlström, Berit Nykvist och Margaretha Åslund.  

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottet valde den 19 januari 2010 och den 2 februari 2010 
Mats Dahlström resp. Berit Nykvist till politiska representanter i Trästad 
2012.  

Veronika Rosenkvist, Länsstyrelsen, och Mats Dahlström lämnade informa-
tion om projektet i utvecklingsutskottet den 20 april 2010. 

Trästad 2012 och koppling till en stadsbyggnadsvision diskuterades i stads-
byggnadskommittén den 7 september 2010. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 19 oktober 2010 att ge kommunstyrelse-
förvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att samordna och i sam-
verkan med Trästad 2012 ta fram en träbyggnadsstrategi för Falu kommun, 
att av kommunstyrelsen utsedda politiska representanter utgör styrgrupp 
samt att till projektgrupp under styrgrupp utse stadsbyggnadschef, miljö-
chef, fastighetschef, näringslivschef, förvaltningschef trafik & fritid, VD för 
Kopparstaden AB. 

Beslutsunderlag 
Power point presentation Träbyggnadsstrategi i Falun 2011-05-09 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

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

73TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Begäran om samrådsbeslut– detaljplaneprogram Herr-
gårdsviken-Sundet 

Diarienummer KS 574/06 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 25 
april 2006, i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram för Herrgårdsviken, 
med inriktning att hitta en gemensam va-lösning och att se om det är möjligt 
att hitta mark som är lämpad för ny bebyggelse. Ett förslag till detaljplane-
program har tagits fram på stadsbyggnadskontoret i samverkan med en pro-
jektgrupp med representanter för olika kommunförvaltningar. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-03 med förslag till detaljplaneprogram.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  godkänna förslaget till detaljplaneprogram för Herrgårdsviken-Sundet 
för samråd. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

74TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmy-
ra tätort   

Diarienummer KS 176/07 

Ärendet 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott uppdrog den 14 april 2007 åt kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upphäva detaljplanen 
eller upprätta ny detaljplan för de delar av Sågmyra, där gällande plan före-
skriver trafiklösningar, som inte längre är aktuella. 
Eftersom vägar måste vara sammanhängande från en korsning till nästa, tog 
kommunen på sig att finansiera denna planprocess, till skillnad från plan-
ärenden som syftar till att tillgodose fastighetsägares önskemål angående 
den egna fastigheten, vilka bekostas av respektive fastighetsägare. Efter 
utredning kom stadsbyggnadskontoret fram till att det bästa alternativet är 
att detaljplanen upphävs för större delen av Sågmyra tätort. Outnyttjade 
byggrätter har dock bibehållits planlagda, om inte fastighetsägarna motsatt 
sig detta, liksom idrottsplatsen, viktig parkmark och en outbyggd men ange-
lägen vägsträckning.. 

Förslaget till upphävande är av principiellt intresse, eftersom det innebär 
att större delen av Sågmyra tätort kommer att sakna detaljplanereglering. 
Upphävandet bör därför beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 23 november 2010, 
som samrådsyttrande i ärendet, lämna förslaget till planupphävande utan 
erinran. Byggnadsnämnden beslutar den 5 maj 2011, med omedelbar juster-
ing, göra en mindre revidering av förslaget till planupphävande samt att 
därefter godkänna förslaget för antagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-05 med bilagor. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort upphävs. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

75TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Avtal om genomförande av detaljplan för Högskolan Da-
larna m m på Lugnet. 

Diarienummer KS 397/09 

Ärendet 
Detaljplanen har tillkommit i huvudsak för att möjliggöra en tillbyggnad av högskolan 
med ett nytt bibliotek. Avsikten är också att förändra den yttre miljön med ett nytt torg 
framför högskolan, att bygga om Svärdsjögatan samt anlägga helt separerade angöring-
ar och parkeringar för högskolan och Scandic hotell.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att upprättade avtal om 
genomförande av detaljplan, servitut till förmån för Lugnet 2:5, servitut till förmån för 
Lugnet 2:6 samt överenskommelse om fastighetsreglering godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-04 med bilagor. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt Mikael Roséns förslag med instäm-
mande av ordförande Jonny Gahnshag, Håkan Hammar och Mats Dahl-
ström  

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande samt 

att  ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde, den 31 maj 
2011, enligt dagens diskussion. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

76TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Antagande av detaljplan för Högskolan Dalarna mm på 
Lugnet 

Diarienummer KS 379/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU) beslutade den 17 juni 2009 att 
ge kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att upp-
rätta en detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet. Syftet är bl a att 
göra det möjligt att bygga till nuvarande högskolebyggnad med ett nytt bib-
liotek. Planen omfattar även Sveriges Televisions nuvarande lokaler. Dessa 
kommer att tas över av Elsborgskyrkan, som planerar att bygga till de be-
fintliga lokalerna med en kyrksal/konferenslokal.  

Under planarbetet har KSU den 19 oktober 2010 yttrat sig över ett samråds-
förslag, som man lämnat utan erinran, samt beslutat att de preliminära kost-
nader som redovisades skulle hanteras i den fortsatta budgetberedningen.  

Planarbetet och de ekonomiska konsekvenserna har även behandlats på 
stadsbyggnadsberedningen vid flera tillfällen. Byggnadsnämnden godkände 
vid sitt sammanträde den 7 april 2010 detaljplanen för antagande. Detaljpla-
nens genomförande förutsätter att flera avtal tecknas med berörda fastig-
hetsägare i området och att kommunala medel avsätts för bl.a gatuombygg-
nad. Dessa frågor behandlas i ett separat ärende som följer detaljplanen till 
antagande.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet antas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-03 med antagandehandlingar. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2011-04-07, § 56. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Mi-
kael Roséns förslag 

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

77TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Godkännande att starta upphandling av nytt Högskole-
bibliotek på Lugnet  

Diarienummer       

Ärendet 
Högskolan Dalarna hyr av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB (nedan Lugnet KB) högskolebyggnaden på Lugnet. Lugnet KB är ett 
kommanditbolag (handelsbolag) där Falu kommuns Förvaltning AB är 
kommanditdelägare och Falu kommun är komplementär. 
Hyresavtalet förhandlades om år 2008 och löper nu till år 2023 med för-
längningsklausuler. 
Under de senaste åren har det pågått en diskussion mellan Lugnet KB och 
Högskolan Dalarna om att bygga ett nytt bibliotek för högskolans behov. 
Parallellt med detta har det förts förhandlingar med Högskolan Dalarna om 
ett långsiktigt hyresavtal för biblioteket. 
För att få en långsiktighet i hyresförhållandet i syfte att trygga investeringen 
för Lugnet KB har Högskolan gått in till regeringen för att få tillstånd till ett 
20-årigt hyresavtal. 
En förutsättning för byggnationen är att det träffas ett hyresavtal mellan 
Högskolan Dalarna och Lugnet KB som tryggar investeringen och bolaget 
anhåller nu om att kommunfullmäktige i Falun ger klartecken att lämna ut 
byggnationen på anbud.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att upphandling av högskolebibliote-
ket får göras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-11. 

Protokoll styrelsesammanträde Fastighetsbolaget Högskolefastigheten Lug-
net KB 2011-05-13.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Mi-
kael Roséns förslag 

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

78TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Antagande av Bostadsprogram 2012-2014 

Diarienummer KS 675/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommu-
nen antar ett Bostadsprogram för perioden 2012-2014. Programmet, som ska 
antas av kommunfullmäktige, med dess vision och mål ska utgöra grund för 
kommunens bostadsplanering och är tänkt att ligga fast under mandatperio-
den.  

Som komplement till Bostadsprogrammet finns även följande handlingar 
som ska godkännas av kommunstyrelsen och som kommer att förnyas i 
samband med budgetprocessen varje år: 

• Åtgärdsplan 

• Utbyggnadsplan 

Åtgärdsplanen beskriver vilka åtgärder som ska utföras för att målen ska nås 
och utbyggnadsplanen redovisar planerade bostadsprojekt för perioden 
2012-2014. 

Dessutom finns ett beslutsunderlag, ”Bostadsmarknaden i Falun” som är en 
beskrivning av hur bostadsmarknaden ser ut i Falun med statistik och annat 
underlag. Detta dokument kommer också att uppdateras årligen och finnas 
tillgängligt för intresserade på kommunens hemsida. 

Ärendet föredras av markchef Karin Eliasson och markingenjör Lars Gus-
tafsson. 

Tidigare behandling 
Avstämningar har skett i kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 feb-
ruari och 19 april i år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-04 med bilagor. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén, Britt Källström, Håkan Ham-
mar och Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg enligt 
beslutsrutan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

78TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   anta Bostadsprogram 2012-2014 med följande justering;    
sid 6,  tillägg under första punkten; 
- Stadens och landsbygdens förutsättningar och behov ska båda upp-
märksammas. 
tillägg under rubriken mål som andra punkt; 
- Minst ett lägenhetsboende ska starta utanför Falu tätort under tiden 
2012-2014.                       

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan 

att  godkänna Åtgärdsplan och Utbyggnadsplan med följande justering;   
i Åtgärdsplan sid. 3 under rubriken Riktlinjer för ett varierat bostadsut-
bud, som andra punkt under Mål; 
- Minst ett lägenhetsboende ska starta utanför Falu tätort under tiden 
2012-2014, samt 
under åtgärd som andra punkt; 
- Tillsammans med bostadsföretag eller annan identifiera ort och lägen 
som lämpar sig för nybyggnation av lägenheter utanför Falu tätort. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

79TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Tidigareläggning av investeringen för Slättaskogens 
etapp två till 2011 

Diarienummer KS 343/09 

Ärendet 
Gator, vatten och avlopp m.m. byggs nu för den första etappen villatomter i 
Slättaskogen och de flesta av de 33 tomterna är sålda eller bokade. Kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) bedömer att efterfrågan 
på nästa etapps 20 tomter kommer att vara stor och att det finns betydande 
samordningsvinster, såväl ekonomiska som praktiska, med att omedelbart 
fortsätta med utbyggnaden av nästa etapp. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010, om igångsättningstill-
stånd för utbyggnaden av bostadsområdet Slättaskogen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-03. 

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

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  tidigarelägga investeringen för Slättaskogens etapp två till 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

80TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Upphävande av detaljplan för området väster om Kron-
diket 

Diarienummer KS 525/10 

Ärendet 
För området väster om Krondiket, sydväst om Falu tätort, gäller en detalj-
plan som antogs 1981. Planen är idag inaktuell och kommunstyrelseförvalt-
ningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår därför att den upphävs. Huvudsyf-
tet med upphävandet är att göra det möjligt att utveckla ett kulturreservat 
kring Harmsarvets gård och att tydligare värna de många natur-, rekreations- 
och kulturvärden som finns i området. Upphävandet innebär inte några fy-
siska förändringar för området. I gällande detaljplan är strandskyddet upp-
hävt, vid planens upphävande återinträder strandskydd inom området. 

Tidigare behandling 
Byggnadsnämnden beslutade den 7 april 2011 att godkänna upphävande av 
detaljplan för området väster om Krondiket för antagande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Byggnadsnämndens 2011-04-07, § 57. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-03/antagandehandlingar. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt Mikael Roséns förslag med instäm-
mande av ordförande Jonny Gahnshag och Britt Källström  

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

81TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81  Antagande av detaljplan för Vika Kyrkby 29:1 m.fl. 

Diarienummer KS 808/09 

Ärendet 
En detaljplan för Dellner Couplers AB:s verksamhetsområde har upprättats 
på stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen syftar till att lösa nuvarande samt 
framtida parkeringsbehov för de anställda, samtidigt som företagets verk-
samhet expanderar och ytterligare kontorslokaler behöver tillskapas. An-
vändningsområdet utökas för såväl Vika Kyrkby 29:1, från att enbart vara 
avsett för industriändamål, som för Vika Kyrkby 37:49, före detta kyrko-
herdebostället som enbart är avsett för bostadsändamål, till att även omfatta 
kontorsändamål. Före detta kyrkoherdebostället, används idag för represen-
tation och avsikten är, att fastigheten även ska rymma konferenslokaler. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Byggnadsnämnden godkände den 7 april 2011 detaljplanen för antagande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-04-07, § 55. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-18/antagandehandlingar. 

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

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  anta detaljplan för Vika Kyrkby 29:1 m.fl. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

82TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Förslag om revidering av taxa för kontroll enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel 

Diarienummer KS 322/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, en ny taxa för kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Det finns nu anled-
ning att revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutans två första att-
satser nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 41/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
2011-03-23. 

Delbeslut 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar enligt ordförande Jonny 
Gahnshags förslag att timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 
85 behandlas samfällt.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till miljönämndens förslag, vilket innebär 
en taxehöjning till 800 kr. 

Mikael Rosén och Håkan Hammar: Oförändrad timtaxa, 700 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sens utvecklingsutskott beslutar enligt sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag (800 kronor). 

Nej-röst för bifall till Mikael Roséns och Håkan Hammars förslag (700 kro-
nor). 

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), (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

82TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslaget till reviderad taxa för kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel daterad 2011-03-23 samt 

att  taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012.  

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del, enligt ordförande Jonny Gahn-
shags förslag   

att  till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011 komplettera be-
slutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekono-
miskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

83TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Förslag om revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

Diarienummer KS 323/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2006, en ny taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan har sedan reviderats genom beslut i 
kommunfullmäktige den 11 december 2008. Det finns nu anledning att än 
en gång revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutans två första att-
satser nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 38/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för offentlig kontroll inom Livsmedelsområdet 2011-03-22. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar enligt ordförande Jonny 
Gahnshags förslag att timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 
85 behandlas samfällt.  

Yrkanden/Beslutsgång 

Se paragraf 82. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslaget till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
området daterad 2011-03-22 samt 

att   taxan ska gälla från den 1 januari 2012. 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del, enligt ordförande Jonny Gahn-
shags förslag   

att  till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011 komplettera be-
slutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekono-
miskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

84TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Förslag om revidering av taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

Diarienummer KS 324/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog den 11 december 2008, en ny taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan har sedan reviderats genom 
beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2009. Det finns nu anledning 
att än en gång revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutans två första att-
satser nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 39/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2011-03-22. 

Taxebilagor 1-3, 2011-03-22. 

Beslut 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar enligt ordförande Jonny 
Gahnshags förslag att timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 
85 behandlas samfällt.  

Yrkanden/Beslutsgång 

Se paragraf 82. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslaget till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal-
kens område daterad 2011-03-22 samt 

att   taxan ska gälla från den 1 januari 2012. 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del, enligt ordförande Jonny Gahn-
shags förslag   

att  till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011 komplettera be-
slutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekono-
miskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

85TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Förslag om revidering av taxa för tillsyn inom strål-
skyddslagens område 

Diarienummer KS 325/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, en ny taxa för tillsyn 
inom strålskyddslagens område. Det finns nu anledning att revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutans två första att-
satser nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 40/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 2011-03-30. 

Beslut 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar enligt ordförande Jonny 
Gahnshags förslag att timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 
85 behandlas samfällt.  

Yrkanden/Beslutsgång 

Se paragraf 82. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslaget till reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens om-
råde daterad 2011-03-30 samt  

att  taxan ska gälla från den 1 januari 2012. 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del, enligt ordförande Jonny Gahn-
shags förslag   

att  till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011 komplettera be-
slutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekono-
miskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 86T   2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Antagande av Falu kommuns program för kvinnofrid - 
mot våld i nära relationer 

Diarienummer KS 73/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, utgörs 
av en programdel som föreslås av socialförvaltningen att antas av kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 januari 
2011 att skicka förslag till handlingsprogram för kvinnofrid på remiss. Re-
misstiden gick ut den 31 mars 2011 och fem remissinstanser har yttrat sig. 
Dessa har inte haft något att erinra gentemot programdelen. 
Faktadelen som finns med i handlingarna är för att förklara och ge en vidare 
bakgrund till programmet, den är inte föremål för politisk behandling. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens förslag 2011-04-21/programdel, faktadel och samråds-
redogörelse. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till socialförvaltningens 
förslag med justering av text enligt beslutsrutan.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, 
daterad 2011-04-21 med följande justering; 
-  texten på sidan 4 i programmet, andra underrubriken under avgräns-
ningar ändras till Mäns våld mot kvinnor samt att ordet annan stryks i 
stycket under. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

87TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Bildande av Lugnets Utvecklings- och förvaltnings AB 

Diarienummer KS    /11 

Ärendet 
Revisorerna påtalade i en revisionsrapport år 2010 att det fanns otydligheter 
i vilken styrning och ledning som tillämpas på Lugnetanläggningarna och 
visade på behovet av att ta fram en strukturerad plan för investeringar och 
underhåll på Lugnet. 
I november 2010 beslutade kommunstyrelsen bland annat att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram en förnyad strategisk plan 
för Lugnets utveckling.  
Gruppen har bestått av presidierna i kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
och trafik- och fritidsnämnden. I gruppen har även chefen för trafik och fri-
tidsförvaltningen, Lugnetchefen, ekonomichefen, kommunjuristen och 
kommundirektören ingått. 
Under arbetet kan konstateras att den strategiska plan som fastställdes år 
2002 alltjämt har bärighet och att det således inte finns något direkt behov 
av att omarbeta planen. Gruppen har istället koncentrerat arbetet på att hitta 
ett lämpligt sätt att styra och leda verksamheterna på Lugnet. I detta arbete 
har även den motion som socialdemokraterna lade i april 2010 ”Lugnetan-
läggningen i ett framtidsperspektiv” tjänat som ett underlag.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att man bildar ett utvecklings- och 
förvaltningsaktiebolag för Lugnetanläggningarna med uppgift att äga och 
förvalta anläggningarna inom Lugnetområdet men även att vara en aktiv 
aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet. 

Tidigare behandling 

Revisionsrapporten har behandlats i kommunstyrelsen den 16 november 2010. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-09 med bilagor, 
Strategisk plan Lugnet, granskning av Lugnet-ledning och styrning, förslag 
till bolagsordning och ägardirektiv.   

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén, Krister Andersson och Mats Dahl-
ström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bilda ett helägt kommunal bolag benämnt Lugnets Utvecklings- och 
Förvaltnings Aktiebolag, 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

87TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  aktiekapitalet i Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB ska vara 
100.000 kr, 

att   finansiera aktiekapitalet 100.000 kr från rörelsekapitalet, 

att  godkänna bolagsordning och ägardirektiv, 

att  utse fem styrelseledamöter och fem styrelsesuppleanter för tiden intill 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till 
kommunfullmäktige, 

att  utse ordförande och vice ordförande i bolaget för samma period som för 
bolagets styrelse, 

att  utse en lekmannarevisor för samma period som för bolagets styrelse, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra bildandet av bolaget, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
erforderliga ändringar i reglementet för trafik- och fritidsnämnden och 
eventuellt kommunstyrelsens reglemente med anledning av bolagets 
bildande samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
övriga frågor med anledning av bolagets bildande. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra bildandet av bo-
laget, 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med erforderliga 
ändringar i trafik- och fritidsnämndens reglemente och eventuellt i 
kommunstyrelsens reglemente samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med bolagets sty-
relse bereda övriga erforderliga frågor med anledning av bolagets bil-
dande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

88TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Godkännande av organisatorisk hemvist för Dalarnas 
kollektivtrafikmyndighet 

Diarienummer KS 269/11 

Ärendet 
Med anledning av förändringar i lagstiftningen för kollektivtrafik ska det 
från och med den 1 januari 2012 finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje 
län i Sverige. Kollektivtrafikmyndigheten ska ansvara för och överta de be-
fogenheter som nuvarande trafikhuvudmän inom kommuner och landsting 
har avseende den allmänna trafiken.   

Förhandlingar har förts mellan Landstinget Dalarna och Region Dalarna om 
var ansvaret för bildande av kollektivtrafikmyndighet ska ligga. Dessa för-
handlingar har resulterat i att Region Dalarna axlar detta uppdrag. Med an-
ledning därav har Region Dalarna inkommit med en skrivelse angående 
bildande av kollektivtrafikmyndighet samt förslag till beslut om ändring i 
förbundsordning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Dalarna angående bildande av Dalarnas kollektivtra-
fikmyndighet samt förslag till kommuner och landsting angående kollektiv-
trafikmyndighet 2011-03-22. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-05. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Krister Andersson: Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  Region Dalarna blir organisatorisk hemvist för Dalarnas kollektivtra-
fikmyndighet med start 2012-01-01 samt 

att  godkänna följande två tillägg i kursiv stil i förbundsordningen för Regi-
on Dalarna: 

      § 2 Förbundets uppgifter – vara regional kollektivtrafikmyndighet för 
Dalarnas län, 

      § 12 Kostnadstäckning – Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska 
särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

89TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Godkännande av byte av logotyp för Falu kommun samt 
plan för genomförandet 

Diarienummer KS 280/11 

Ärendet 
Direktionen för Region Dalarna presenterade i december 2010 nya tänkta 
logotyper för Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna samt Högskolan 
Dalarna. Direktionen hade fattat beslut under hösten 2010 att samtliga 
kommuner i Dalarna, Landstinget Dalarna samt Högskolan Dalarna, skulle 
rekommenderas att byta ut sina nuvarande logotyper mot de nya logotyper-
na.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Region Dalarna presenterade beslut och bakgrund till det rekommenderade 
logotypebytet för kommunstyrelsen den 29 mars 2011. Kommunstyrelsen 
beslutade även att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets 
informationsavdelning) att arbeta fram förslag på hur implementeringen av 
det nya varumärket, i enlighet med beslut i Region Dalarna den 9 december 
2010, ska genomföras i Falu kommun och redovisa uppdraget inför ut-
vecklingsutskottets sammanträde den 17 maj 2011. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen) 
tjänsteskrivelse 2011-05-03. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Britt Källström och Mikael Rosén: Bifall till för-
valtningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna ett byte av Falu kommuns nuvarande logotyp mot den av Re-
gion Dalarna föreslagna logotypen så att denna fortsättningsvis blir 
kommunens officiella logotyp samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informations-
avdelningen) att genomföra logotypbytet i enlighet med tidplanen i 
tjänsteskrivelsen 2011-05-03. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

90TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Ansökan från Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden 
IK AB (KIKAB) om förhöjt bidrag till kapital- och drift-
kostnader 

Diarienummer KS 505/10 

Ärendet 
Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden IK AB (KIKAB) inkom den 6 
augusti 2010, med komplettering den 5 och 11 november 2010, till kom-
munstyrelsen med en gemensam ansökan om en höjning av det årliga drift-
bidraget från 812 tkr till 1 200 tkr och ett investeringsbidrag om 500 tkr. 

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

Tidigare behandling 
Ett förvaltningsgemensamt yttrande daterat den 12 november 2010, behand-
lades av trafik- och fritidsnämnden den 17 november 2010, som antog ytt-
randet som sitt eget. 

Representanter från KIK/KIK AB har vid möte den 26 oktober 2010 med 
ekonomikontoret och trafik- och fritidsförvaltningen ytterligare informerat 
om den problematik som uppstått. 

Under mars månad 2011 har dessutom KIK/KIKAB ytterligare en gång 
sammanträffat med representanter för kommunledningen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden IK AB (KIKAB) 
2010-08-06 med komplettering 2010-11-05 och 2010-11-11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-11-17, § 112. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen (eko-
nomikontoret) och trafik- och fritidsförvaltningen 2010-11-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-05-04. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  principen för beviljande av bidrag till Karlsbyhedens IK/Karlsbyhedens 
IK AB är att föreningen/bolaget har möjlighet att ansöka om bidrag hos 
kommunen första gången efter vintersäsongen 2011/2012 samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

90TT
  2011-05-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  ett eventuellt bidrag ska beräknas utifrån den nuvarande kostnaden för 
elförbrukningen varvid 260 tkr anses vara den kostnad som förening-
en/bolaget själv ska bära, kostnader utöver denna nivå innebär att före-
ningen/bolaget har möjlighet att erhålla ett bidrag om 80 procent av den 
del av kostnaden som överstiger 260 tkr upp till en kostnadsram om 
högst 610 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

utvecklingsutskott T§   2011-05-17  
91TT

 

Justerandes signaturer  

§ 91 Godkännande av avtal med Sveriges Kommunaljuridis-
ka Förening och Visit Falun Borlänge AB 

Diarienummer KS 339/11 

Ärendet 
Sveriges Kommunaljuridiska Förening avser att förlägga sin konferens den 
25-26 augusti 2011 i Falu kommun. Föreningen har därvid uttryckt önske-
mål om att Falu kommun står som part för arrangemanget gentemot Visit 
Falun Borlänge. Visit Falun Borlänge ska enligt bilagt förslag hantera den 
praktiska och ekonomiska administrationen av konferensen. I avtalet med 
Sveriges Kommunaljuridiska Förening framgår att ett eventuellt överskott 
tillfaller Sveriges Kommunaljuridiska Förening och vid eventuellt under-
skott ska Föreningen ersätta Falu kommun för all eventuell förlust. I beak-
tande av att det rör sig om en välrenommerad förening (grundad 1915), ett 
förfarande föreningen brukar nyttja och det mervärde konferensen kommer 
att medföra för Falu kommun finner förvaltningen inte skäl att motsätta sig 
föreningens önskemål och lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-03. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ingå avtal med Sveriges Kommunaljuridiska Förening enligt förslag 
samt 

att  under förutsättning av avtalet i första att-satsens ikraftträdande även 
ingå avtal med Visit Falun Borlänge AB enligt förslag. 

 
 

 

Utdragsbestyrkande: 


	 

