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§ 51 Svar på medborgarförslag: Genomför en omfördelning 
av resurser 

KS0543/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

        Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att rivningen av den fyrfiliga Korsnäsvägen  
och byggandet av en park stoppas så att dessa resurser kan omfördelas till 
förvaltningar och nämnder som har slut på pengar, t.ex. trafik- och fritids-
nämnden och socialnämnden. 

Ekonomisk resursfördelning mellan olika kommunala verksamheter och 
uppdrag är en politisk fråga. Därför överlämnar ekonomikontoret ärendet 
utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Medborgarförslaget avslås. 
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§ 52 Svar på motion från Sten H Larsson (--) och Anders 
Pettersson (--): Centrumhandel ..... 

KS0530/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

     Motionen avslås. 

Reservation 
Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Sten H Larsson och Anders Pettersson föreslår i en motion att Faluns 
”handelsstrategi” ska stödjas genom att aktivt arbeta för att fatta beslut som 
värnar om handeln och stadens centrumhandel. Motionärerna lämnar fem 
konkreta förslag på åtgärder. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- och fritidsnämnden 
föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-01. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 49/ tjänsteskrivelse 
2014-03-17. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- 
och fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-03-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S), Richard Holmqvist (MP) och Krister 
Andersson (-): Motionen avslås. 

Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M): Bifall till motionens två första 
punkter. 

Mats Dahlström (C): Enligt det förvaltningsgemensamma förslaget, 
motionen är besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar de tre förslagen och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt sitt eget m fl förslag, motionen avslås.  
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§ 53 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stoppa 
utbyggnaden av vindkraftverken i Falun  

KS0515/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att Falu kommun inte beviljar 
byggande av fler vindkraftverk i kommunen än vad som redan är beviljat 
samt att Falu kommun ser över möjligheterna att återkalla så många 
beviljanden som möjligt för att i möjligaste mån bevara en levande 
landsbygd där man kan satsa på andra näringar.  
Det är inte möjligt för Falu kommun att återkalla de tillstånd att etablera 
större vindbruksanläggningar som länstyrelen gett. Kommunen kommer i 
framtida ärenden att ta ställning till de etableringar som blir aktuella inom 
kommunen.  

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-19. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-27. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Motionen avslås. 

 

 

 
  



 7 (26) 
 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-04-15 
 
 

Justerandes signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 54 Svar på motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny 
Gahnshag (S): Bättre vägvisning och informationstavlor 
i Falun 

KS0275/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

         Motionen bifalls.   

Sammanfattning 
Carin Gustafsson och Jonny Gahnshag föreslår i en motion att Falu kommun 
utreder hur tydligare skyltning till Faluns stads- och kommundelar, besöks-
mål och boende från riksvägarna kan utformas samt hur infartstavlorna kan 
förses med elektronisk information. 
En arbetsgrupp med representanter från besöksnäringen, Världsarvet, 
Centrala stadsrum, trafik- och fritidsförvaltningen, kultur- och ungdoms-
förvaltningen, stadsbyggnads- och näringslivskontoret samt kommunika-
tionskontoret har i uppdrag att utreda dessa frågor.  

Kommunikationskontoret föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2010-03-29. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) och ordförande Jonny Gahnshag (S): Motionen bifalls. 
  



 8 (26) 
 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-04-15 
 
 

Justerandes signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 55 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
för nytt bostadsområde vid Herrhagsvägen 

KS0247/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende   
      vatten, spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den  
      första etappen av det planerade nya bostadsområdet vid Herrhagsvägen. 

Sammanfattning 
Det planerade nya bostadsområdet vid Herrhagsvägen är beläget utanför 
verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför utbyggnaden 
av va-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige fatta beslut 
om utökning av verksamhetsområdet. Beslutet om utökningen av verksam-
hetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten, spillvatten 
samt dag- och dränvatten omfattar den första etappen av det planerade nya 
bostadsområdet. Detaljplanen för den första etappen är utställd för gransk-
ning under tiden 14 mars till 7 april. 

I ärendet Konsekvenser av ny lag om allmänna vattentjänster beslutade 
kommunfullmäktige den 8 november 2007, att utökning och inskränkning 
av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen bestäms av 
kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt 
stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 
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§ 56 Godkännande av avtal avseende parkeringsverksamhet 
mellan Falu kommun och Falu P 

KS0164/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

         Förslag till avtal avseende parkeringsverksamhet mellan Falu kommun  
         och Falu P godkänns. 

Sammanfattning 
Syftet med avtalet är ett ökat utnyttjande av de centrumnära parkerings-
ytorna utanför kontorstid. Kommunfullmäktige beslutade den12 februari 
2009 tillsammans med Parkera i Falun ekonomiska förening att bilda 
bolaget Falu P AB. Bolagets ändamål är att samordna parkerings-
verksamheten i Falu tätort. Det ingår även i uppdraget att medverka till att 
befintliga p-anläggningar utvecklas och att nya anläggningar skapas. 
Bolagets syfte är att erbjuda besökare god tillgång på parkeringsplatser, 
enhetliga regler, avgiftssystem och övervakningspolicy, bra utmärkning och 
skyltning till p-platserna. Den av kommunfastigheter förvaltade tomtmarken 
som disponeras för parkeringsändamål uppgår till 1700 platser. Merparten 
av dessa hyrs ut till skolförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Mot 
bakgrund av att Falu kommun saknar en enhetlig policy för hantering av 
parkeringsplatser till anställda beslöt kommunstyrelsens allmänna utskott 
den 18 maj 2011 att införa marknadsmässig avgift för samtliga p-platser 
med motorvärmare. Centralt belägna p-platser utan motorvärmare ska också 
avgiftsbeläggas. För p-platser i garage ska den anställde erlägga faktisk 
kostnad. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-07/förslag till avtal. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 57 Svar på medborgarförslag: Bygg en gångtunnel under 
E16 för besökande till och från Falu Gruva 

KS0095/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

        Medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att entrén till centrum i början av Gruvgatan 
snyggas upp och om bensinstationen försvinner så kan det byggas en kortare 
gångtunnel under E16. Förslagsställaren skriver att det är många som 
besöker Falu gruva och att många av dem inte hittar dit och då springer över 
E16 vid Gruvrondellen vilket inte är trafiksäkert. 
Trafikverket jobbar tillsammans med Falu kommun och ett stort antal 
medverkande aktörer med en åtgärdsvalsstudie i syfte att skapa ett 
helhetstänk, kring utvecklingen av E16 genom Falun och del av väg 293, 
utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa. En 
slutrapport beräknas vara färdig under våren 2014. Åtgärdsvalsstudien ska 
visa en gemensam problembild och slutligen också gemensamma lösningar 
som en eller flera aktörer medverkar till att genomföra. Vilka åtgärder som 
kommunen ska vara med och bidra till får åtgärdsvalsstudien utvisa. 

Falu kommun har också jobbat med projekt Infrastruktur Gruvgatan. Syftet 
med projektet var att hitta sätt att förbättra tillgängligheten till 
gruvlandskapet samt stärka sambandet mellan gruvan och staden.  

Projektet har efter de utredningar som är gjorda valt att prioritera 4 områden 
för fortsatt utveckling: 

1. Stigaregatans förlängning och anslutning till och från gruvområdet. 
Denna punkt är central för att kunna arbeta vidare med att utveckla 
dessa delar av Världsarvet Falun och göra dem mera tillgängliga. 

2. Information och informatik för att öka tillgängligheten för besökare i 
dessa delar av Världsarvet. 

3. Berghauptmansgatans anslutning till och från gruvområdet. 

4. Gruvgatans omgestaltning. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och trafik- och 
fritidsförvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-12-30. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- 
och fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-03-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 52/tjänsteskrivelse 
2014-02-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och 
näringslivskontorets och trafik- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 58 Svar på medborgarförslag: Totalförbud av raketer och 
smällare inom tätbebyggda områden 

KS0106/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

        Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till  
        kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, där kommunen 
        anger områden som ska omfattas av särskilda bestämmelser. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det blir totalförbud för raketer och 
smällare inom tätbebyggda områden i Falu kommun. 

Det nu aktuella medborgarförslaget har i stort sett likalydande innebörd som 
de medborgarförslag som behandlats av kommunfullmäktige i december 
2009, 2011 och kommunstyrelsen 2012.  

Stadskansliets bedömning är att inget nytt tillkommit i ärendet och hänvisar 
till tidigare underlag och beslut.  

Medborgarförslaget anses därmed besvarat med hänvisning till kommunfull-
mäktiges beslut den 10 december 2009. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-01-07. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt 
stadskansliets förslag. 
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§ 59 Svar på medborgarförslag: Återvinningscentralers 
öppethållandetider 

KS0729/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås, då Faluborna erbjuds en bra service redan 
idag, eftersom det inte är rimligt att lägga ner de resurser som krävs för 
att öka återvinningscentralernas öppethållande enligt förslagsställarens 
önskemål. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommuns återvinningscentraler hålls 
öppna och bemannade, varje dag året runt, med undantag för storhelger. 
Förslaget har remitterats till Falu Energi & Vatten AB. De ser kontinuerligt 
över sina öppettider för sina tre återvinningscentraler. Öppettiderna anpassas 
så att det ska finnas någon tid som passar alla. Det är öppet både vardag och 
helg och det är öppet både dagtid och kväll på samtliga tre återvinnings-
centraler. Det är inte rimligt att lägga ner de resurser som krävs för att öka 
öppethållandet enligt förslagsställarens önskan. 

Stadskansliet har inget att erinra mot Falu Energi & Vatten AB:s  förslag att 
medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-12-28. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt 
stadskansliets förslag. 

 

 
  



 14 (26) 
 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-04-15 
 
 

Justerandes signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 60 Svar på medborgarförslag: Allmänna anslagstavlor 

KS0619/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

           Medborgarförslaget  bifalls genom att den arbetsgrupp 
           som bl a arbetar med digitalisering av Faluns infartsskyltar även  
           får i  uppdrag att ta fram underlag om allmänna anslagstavlor.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att allmänna anslagstavlor placeras ut på 
lättillgängliga platser i bostadsområden, med en jämn spridning över staden. 
Tavlorna ska kunna användas av vem som helst för att annonsera aktiviteter 
underlätta kommunikation mellan boende i närområdet och bidra till att 
skapa gemenskap. 

Kommunikationskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2013-10-24. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): 
Medborgarförslaget bifalls genom att den arbetsgrupp som bl a arbetar med 
digitalisering av Faluns infartsskyltar även får i uppdrag att ta fram underlag 
om allmänna anslagstavlor.  
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§ 61 Ansökan om arrangörskap för SM-veckan sommar 2016 
och 2017 

KS0144/14 

Beslut 
1. Kommundirektören får i uppdrag att slutföra ansökan om att 

arrangera SM veckan 2016 och 2017 

2. Godkänna finansiering om maximalt 2.5 Mkr, den totala kostnaden 
för Falu kommun, som inarbetas i evenemangsrådets och trafik- och 
fritidsnämndens budget 2016. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservering 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Christina Haggren (M) 
reserverar sig mot beslutet 

Sammanfattning 
Kommundirektören fick i uppdrag att återrapportera arbetet med, att i sam-
arbete med trafik- och fritidsförvaltningen, Visit Södra Dalarna och Dalar-
nas idrottsförbund, ansökan om att arrangera SM veckorna sommar under 
2016 och 2017. Visit Södra Dalarna har tillsammans med kommunstyrelse-
förvaltningen och trafik och fritid bedömt kostnaderna för kommunen med 
högst 2.5 MKR. Arbetet med att färdigställa ansökan sker i fortsatt dialog 
med berörda och lämnas till Riksidrottsförbundet senaste den 15 april 2014.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag exklusivt justering 
med beslutets kursiva stil. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 45. 

Delbeslut mötet ajourneras kl. 15.55-15.58. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag med justering enligt beslutets kursiva text. 

Håkan Hammar (M): Ej ansöka eftersom det ekonomiska underlaget är för 
dåligt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 
med justering enligt beslutets kursiva text. 

Sänds till 
Kommundirektören 
Trafik och fritidsförvaltningen 
Visit Södra Dalarna 
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§ 62 Finansiering av vindnät under för-VM 2014 

KS0297/11 

Beslut 
     Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

     Ekonomikontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
     den 29 april 2014  presentera aktuell budget för de 10 mkr som VM- 
     bolaget betalar i ersättning till kommunen enligt huvudavtalet. 

Sammanfattning 
För att genomföra stora internationella tävlingar i backhoppning behövs 
vindnät. Näten minskar risken för att tävlingar behöver ställas in p g a för 
mycket vind, vilket har negativa ekonomiska konsekvenser. Placering och 
utformning av vindnät, effekter och kostnader för alternativa lösningar har 
studerats ingående. Bl a har SMHI gjort analyser av vindförhållanden. 
Slutsatsen av genomförda utredningar blev att mobila nät testades under för-
VM 2014. Avsikten är att en liknande lösning ska användas under VM 
2015.  

Kostnaden för de vindnät som användes under 2014 års tävlingar, ca 2 
miljoner kr, föreslås delas lika mellan kommunen och Skid-VM i Falun AB 
(VM-bolaget). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att  

1. Kommunstyrelsen bidrar till finansiering av vindnät vid 
hoppbackarna under för-VM 2014 med upp till 1 miljon kronor.  

2.  Kommunens andel av vindnäten finansieras inom de 10 Mkr som  
 Skid-VM i Falun 2015 AB betalar till kommunen enligt gällande  
 huvudavtal mellan parterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt beslutet. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Kommundirektören  
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§ 63 Samråd om detaljplan för bostäder väster om 
Storgårdsvägen i Bjursås 

KS0331/12 

Beslut 
      Förslag till detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås  
      lämnas utan erinran.  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen för området och 
pröva om det går att förtäta med ytterligare bebyggelse.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2012, att uppdra till stads-
byggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för bostäder väster om 
Storgårdsvägen i Bjursås. 
Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013, att godkänna förslag 
till detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås för samråd.  

Planområdet omfattas idag av förslag till ändring och utvidgning av 
byggnadsplanen för fastigheten Storgården 2:5 m fl. fastställd den 8 maj 
1979. Markanvändningen är A, allmänt ändamål, en föråldrad bestämmelse 
som inte längre ska användas.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64 Samråd om detaljplan för undervisning, bostäder m.m. 
vid Britsarvsskolan 

KS0422/13 

Beslut 
      Förslag till detaljplan för undervisning, bostäder mm vid Britsarvsskolan  
      lämnas utan erinran.  

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för undervisning, bostäder mm vid Britsarvsskolan har 
varit ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att klargöra förutsättningarna 
för den framtida utvecklingen av området och även pröva möjligheten till 
förtätning av området med ett vård- och omsorgsboende.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2013, att uppdra till stads-
byggandskontoret att upprätta förslag till detaljplan för undervisning, 
bostäder mm vid Britsarvsskolan.  

Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013, att godkänna förslag 
till detaljplan för undervisning, bostäder vid Britsarvsskolan för samråd.  

Planområdet omfattas idag av ändring och utvidgning av stadsplanen för 
Bojsenburgsområdet i Falun fastställd den 22 november 1973. 
Markanvändningen är A, allmänt ändamål, en föråldrad bestämmelse som 
inte längre ska användas. I den fördjupade översiktsplanen för Falu 
Centrum, antagen 1998, är området markerat som institutionsområde skola, 
sjukhus mm. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 65 Samråd om detaljplan för bostäder vid Sturegatan 
(Gasverket 1) 

KS0470/13 

Beslut 
        Förslag till detaljplan för bostäder vid Sturegatan lämnas utan erinran. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostäder vid Sturegatan har varit ute på samråd. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på 
fastigheten Gasverket 1.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2013, att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för bostäder vid 
Sturegatan.  
Byggandsnämnden beslutade den 12 december 2013, att godkänna förslag 
till detaljplan för bostäder vid Sturegatan för samråd.  

Planområdet omfattas idag av detaljplan för Södra Skolan mm antagen den 
7 april 1989. Markanvändningen är Frikyrklig, samlingslokal och kontor.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-24. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

 

 

 
  



 21 (26) 
 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-04-15 
 
 

Justerandes signaturer 
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§ 66 Samråd om detaljplan för Lindgården m.m vid Parkgatan 

KS0600/13 

Beslut 
         Förslag till detaljplan för Lindgården mm vid Parkgatan lämnas  
         utan erinran. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Lindgården mm vid Parkgatan har varit ute på 
samråd. Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen från att 
endast ha tillåtit bostäder till att även omfatta kontor och för Kämparvet 4 
även skola. Med detaljplanen förses även de kulturintressanta byggnaderna 
med skyddsbestämmelser. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 1993, att uppdra till stads-
byggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för Lindgården mm vid 
Parkgatan.  

Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013, att godkänna förslag 
till detaljplan för Lindgården mm vid Parkgatan för samråd. 

Planområdet omfattas idag av förslag till ändring och utvidgning av stads-
planen för stadspartiet mellan Promenaden, Svärdsjögatan, Vasagatan och 
Parkgatan i Falun fastställd den 14 mars 1968. Markanvändningen är B, 
bostadsändamål. I översiktsplan för Falu kommun- Fördjupning Falu tätort 
antagen den 16 juni 1994 redovisas området som institutionsområde 
tillsammans med Lasarettet.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-24. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67 Samråd om detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i 
Svärdsjö 

KS0674/13 

Beslut 
          Förslag till detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen lämnas  
          utan erinran.  

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö har varit ute 
på samråd. Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen och 
möjliggöra en förändring av verksamheten på fastigheten. Med detaljplanen 
förses även Svärdsjö vävstuga med skyddsbestämmelse.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 september 2013, att uppdra till stads-
byggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för Hedstugan vid 
Hedvägen.  

Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013, att godkänna förslag 
till detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen för samråd.  

Planområdet omfattas idag av stadsplan för del av västra Borgärdet, 
fastställd den 11 januari 1978. Markanvändningen är A, allmänt ändamål, en 
föråldrad bestämmelse som inte längre ska användas.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68 Översiktsplan Falun Borlänge: Information efter 
genomförd utställning inför antagande 

KS0654/11 

Beslut 
      Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Planchef Anna Perols och Beate Löfvenberg, planarkitekt Borlänge 
kommun informerar om översiktsplan för Falun Borlänge efter genomförd 
utställning inför antagandet. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

 

 

 
  



 24 (26) 
 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-04-15 
 
 

Justerandes signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69 Slutredovisning av projekt Mötesplats och kluster inom 
kulturella och kreativa näringar 

KS0300/13 

Beslut 
        Utvecklingsutskottet har tagit del av presentation av slutrapporten för  
        projektet  ”Mötesplatser och kluster inom kulturella och kreativa  
        näringar”. 

Sammanfattning 
Projekt ”Mötesplatser och kluster inom kulturella och kreativa näringar” har varit  
ett fyra månader långt projekt som startade den 1 september 2013 och avslutades  
den 31 december 2013. Falu kommun, stadsbyggnads- och näringslivskontoret har  
varit projektägare.  
 
Projektet undersökte hur Falun/Dalarna ytterligare kunde profilera sig som en stark  
aktör inom kulturella och kreativa näringar (KKN), där man genom kluster och en  
gemensam mötespunkt skulle kunna etablera nya tillväxtföretag och hjälpa befintliga  
företag att växa. Syftet var också att visa hur Falun/Dalarna skulle kunna synas på en  
internationell arena, fysiskt såväl som i digitala medier. Projektet undersökte också  
hur Dalarna skulle kunna öka kompetensförsörjningen inom regionen, genom att  
etablera nya yrkeshögskoleutbildningar inom KKN som kompletterar nuvarande 
högskoleprogram samt yrkeshögskoleutbildning inom dataspelsutveckling. 
 
Projektets mål var att ta fram en handlingsplan för att etablera en öppen och  
innovativ mötesplats för ett regionalt nätverk/kluster inom KKN i Dalarna samt  
utvärdera, förändra och testa nya varianter av inkubatorprocesser inom KKN. 
 
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 70 Vägledningsdiskussion om stöd till samfälligheter i 
samband med VA- frågor 

  

Beslut 
       Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen . 
       Dagens diskussion blir vägledande i det fortsatta arbetet. 

Sammanfattning 
I samband med att skrivelse gällande subventioner för sanering av VA i 
Stråtenbo, Kavelmora och Smedsbo behandlades av kommunstyrelsen den  
1 oktober 2013 fick ekonomikontoret och stadskansliet i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för stöd till enskilda gemensamhetsanläggningar samt 
analysera hur processtödet ska användas vid sanering av VA. 
Dagens diskussion blir vägledande i det fortsatta arbetet. 

Jurist Leif Nilsson redogör för juridiken i dessa frågor. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Stadskansliet 

Ekonomikontoret 
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§ 71 Information om yttrande till förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2014-
02-13, § 14 godkännande av samarbetsavtal med 
Magasinet 

  

Beslut 
      Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande Jonny Gahnshag informerar om yttrandet till förvaltningsrätten 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäk-
tiges beslut den 13 februari 2014, § 14 godkännande av samarbetsavtal 
mellan Falu kommun och Kulturföreningen Magasinet.  
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Svante Parsjö Tegnérs 
överklagande av ovan angivet beslut. 

Då förvaltningsrätten begär in yttrandet den 16 april 2014 och nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen är den 29 april 2014 beslutas enligt 6 
kap 36 § Kommunallagen (delegationsbeslut, s.k bråttombeslut) att 
redovisat yttrande daterat den 2014-04-13 ska vara Falu kommuns yttrande i 
ärendet.  
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