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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 Svar på medborgarförslag En mjuk löparbana runt 
              Tisken, bredvid den befintligt asfalterade gångvägen 

KS0565/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Medborgarförslaget avslås eftersom ett genomförande innebär dels mycket  
      stora kostnader och dels blir det en allvarlig kvalitetsförsämring för  
      befintlig gång- och cykelväg. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att det bredvid den asfalterade gångbanan runt 
Tisken görs en löparbana som har ett mjukt underlag. 

Medborgarförslaget har behandlats av trafik- och fritidsnämnden och deras 
förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-09-26. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-12-12, § 158/tjänsteskrivelse 
2012-11-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt trafik- och 
fritidsnämndens förslag.  

Sänds till 

Förslagsställaren 

Trafik och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 Försäljning av del av fastigheterna Främby 1:24 och 
1:29 i Falu kommun 

KS0888/06 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

       Försäljning av del av Falun Främby 1:24 och 1:29 till Falu Vildvattenpark   
       AB godkänns i enlighet med upprättat och av bolaget undertecknat  
       markanvisningsavtal.  

Sammanfattning 

Falu Vildvattenpark AB har anmält intresse för att genomföra och anlägga en 
konstgjord fors för diverse vattenaktiviteter, servicebyggnader till denna liksom 
parkeringar på ett område av fastigheterna Främby 1:24 och 1:29. Avsikten är att 
anläggningen ska vara tillgänglig för alla och ett tillskott för turism, rekreation 
och idrott.  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att godkänna optionsavtal för 
Falu Vildvattenpark avseende del av Främby 1:24. Optionsavtalet har därefter 
förlängts i två omgångar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2011 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Främby 1:24. 

Byggnadsnämnden har den 21 juni 2012 godkänt detaljplan för Vildvattenpark 
på del av Främby 1:24 för antagande. 

Arbetet med detaljplan har genomförts och är på väg mot antagande. Mot 
bakgrund av det har upprättas ett markanvisningsavtal mellan kommunen och 
Falu Vildvattenpark AB. 

Stadsbyggnadskontorets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt 
stadsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 3 Antagande av detaljplan för vildvattenpark på del av 
Främby 1:24 

KS0488/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

        Detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 antas. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 har 
upprättats. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga en 
Vildvattenpark i området söder om Främby Hallar. 

Kommunstyrelsen har vid två beslut om optionsavtal och planuppdrag tagit 
ställning för att erbjuda denna fastighet till Falu Vildvattenpark AB.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 mars 2012 att gå vidare 
med detaljplanering av området, trots att naturvärden konstaterats i området 
under planarbetet. 

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2012 att godkänna detaljplanen för 
antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M) och Mats Dahlström (C): 
Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid 
Stenbocks väg 

KS0760/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

        Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende bostäder vid  
        Stenbocks väg godkänns.  

Sammanfattning 

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för bostäder vid Stenbocks väg  
och ett förslag till genomförandeavtal med Kopparstaden AB som bl.a. reglerar 
anläggningsarbeten har upprättats. 

Förslag till detaljplan godkändes för antagande av byggnadsnämnden  
den 13 december 2012. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag.  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 5 Antagande av detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg 
(Falun 8:29) 

KS0489/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

       Detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) antas.  

Sammanfattning 

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) har 
upprättats. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Kopparstaden att 
bygga upp till 135 bostäder med bostadslägenheter för småhushåll söder om 
Dalregementets kasernbyggnader. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade om positivt planbesked  
den 17 januari 2012.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 18 september 2012 förslag 
till detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) utan erinran. 

Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2012 att godkänna detaljplanen 
för antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 (20) 

 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2013-01-15 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6 Godkännande av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
Linderdahlska Stiftelsen 2011 

KS0682/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

     1. Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse  
         avseende verksamhetsåret 2011 godkänns. 

     2. Revisionsberättelsen avseende 2011 läggs till protokollet. 

     3. Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för  
         verksamhetsåret 2011. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen in sin 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till Falu kommun. 
Ekonomikontoret har gjort en genomgång av redovisningen. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-21. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Linderdahlska 
Stiftelsen år 2011. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7 Begäran av extra driftram fastighetsförvärv i 
Hälsingberg 

KS0640/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Trafik- och fritidsnämndens begäran om utökad driftsram avslås  
och merkostnaderna ska hanteras inom beslutad ram. 

Sammanfattning 

Fastigheten 1:44, Bokbindarevägen 22, planlades redan på 1960-talet som 
allmän plats/park för att ge ökat utrymme för riksväg 80 (nuvarande E16). 
Ungefär en tredjedel av fastigheten har tagits i anspråk med vägrätt men 
bostadsbyggnad med tomt har inte lösts in. Fastighetsägaren har under 2012 
begärt att få sin fastighet löst vilket skedde under 2012.  

Ett av investeringsrådet framtaget PM för fastighetsförvärv anger att då en 
fastighet som kommunen förvärvat är en plan parkmark övertar trafik- och 
fritidsförvaltningen ansvaret och därmed de ekonomiska konsekvenserna för 
fastigheten. 

De kostnader som uppstår är nedskrivning av byggnadsvärdet, 543 tkr, rivning 
av byggnaden, uppskattat till 550 tkr, samt årlig ränta på markvärdet, 32 tkr.  

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2012, att hos 
kommunstyrelsen begära utökad driftsram med anledning av fastighetsförvärvet 
Hälsinggården 1:44. Detta för engångskostnader 543 tkr respektive 550 tkr samt 
för årlig kostnadsökning med 32 tkr. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 8 Begäran om samrådsbeslut Översiktsplan Falun 
Borlänge 

KS0654/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

       Förslag till Översiktsplan Falun Borlänge godkänns för samråd. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2011 uppdrag om arbete med en 
gemensam kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge kommuner 
enligt en projektplan som godkändes. 

Arbetet med att ta fram ett förslag på samrådshandlingar har därefter skett under 
ledning av en gemensam politisk styrgrupp där Jonny Gahnshag och Mikael 
Rosén har ingått för Falu kommun och Jan Boman och Ulla Olsson för Borlänge 
kommun. Även de två kommundirektörerna Dan Nygren och Åsa Granath har 
deltagit i styrgruppen.  

Förslaget till samrådshandlingar kommer, när det har godkänts av respektive 
kommunstyrelse, gå ut på ett brett samråd under vintern/våren 2013.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9 Svar på remiss från länsstyrelsen angående 
uppdatering av riksintresse vindbruk 

KS0335/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

       Falu kommun framför till länsstyrelsen att de uppdaterade  
       riksintressena för vindbruk endast ska omfatta delar som inte  
       motsvaras av lokalt intresseområde enligt ”Planeringsunderlag för  
       vindbruk, Falu kommun”.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Dalarna har skickat en förfrågan om synpunkter på en pågående 
remiss av uppdatering av riksintressen vindbruk som Energimyndigheten skickat 
till bl.a. länsstyrelserna.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontoret förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontoret förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10 Svar på remiss från Länsstyrelsens om Dalarnas 
miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016 

KS0577/12 

Beslut 

     Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen består 
i övrigt av 16 nationella miljökvalitetsmål och ett antal etappmål. 

För att uppnå målen måste alla bidra. I länsstyrelsens uppdrag ingår att i dialog 
med berörda utarbeta regionala mål och åtgärdsprogram. Remissversionen består 
av två publikationer; Miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013 – 2016. 

Trafik- och fritidsnämnden samt kultur- och ungdomsnämnden har ställt sig 
bakom det förvaltningsgemensamma förslaget daterat den 5 december 2012. 
Även miljönämnden ställer sig bakom förslaget med ett antal ändringar/tillägg 
som finns presenterade i skrivelse daterad den 30 december 2012.  

Remisstiden är efter förlängning satt till den 15 februari 2013. 

Miljöförvaltningen lämnar två alternativ till beslut dels att det 
förvaltningsgemensamma förslaget daterat den 5 december 2012 ska vara Falu 
kommuns svar och dels att miljönämndens förslag till svar daterat den 30 
december 2012 ska vara Falu kommuns remissvar.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagor 2013-01-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut för att invänta miljönämndens beslut den 16 januari 2013 om 
komplement till det förvaltningsgemensamma svaret.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Beslut om konsekvensanpassning för Falu gymnasium  

KS0692/12 

Beslut 

1. Skolnämndens begäran om investeringsmedel för lokalanpassningar  
avslås med hänvisning till att kommunfastigheter hanterar detta inom  
sitt investeringsutrymme.  

2. Nämnden ska säkerställa att förändrade hyreskostnader och eventuella  
investeringar i inventarier inryms i fastställd budget för 2013 och framåt. 

Sammanfattning 

Skolförvaltningen har tagit fram ett förslag för att utifrån minskande elevkullar,  
konkurrens från andra utbildningsanordnare anpassa kostnadsnivå och skapa en  
stark och konkurrenskraftig kommunal gymnasieskola i Falu kommun.  

Skolnämnden beslutade den 21 november 2012, att ställa sig bakom förslaget  
till åtgärder för genomförande och fortsatta utredningsuppdrag. 

Vissa åtgärder innebär anpassningar av lokaler på Lugnetskolan, Kristineskolan  
och Haraldsboskolan. En preliminär kalkyl visar på investeringskostnader i 
storleksordningen 30 mnkr.  

Skolnämnden har därför beslutat att hos kommunstyrelsen begära att 
investeringsmedel beviljas med ett maximalt belopp på 30 mnkr. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

Protokoll från skolnämnden 2012-11-21, § 195/tjänsteskrivelse 2012-10-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Andersson (V): Endast förslagspunkt ett ska ingå i beslutet. 

Mikael Rosén (M): Enligt ekonomikontoret förslag vilket innebär att båda 
förslagspunkterna ska ingå i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet 
beslutar enligt Mikael Roséns förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Begäran om planuppdrag Detaljplan för 
Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan 

KS0628/12 

Beslut 

    1.  Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan  
         för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan med beaktande av de  
         aspekter som behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den  
         19 december 2012. 

    2.   Planarbetet bekostas av Falu kommun. 

    3.   Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter har ansökt om att en ny detaljplan ska upprättas för deras 
fastigheter Hälsinggården 3:1 och Hälsinggården 24:1 som i dag inrymmer 
Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan. Dessa är i stort utvecklingsbehov 
både på grund av brister i lokalerna och av förändringar i lokalbehovet.  

Fastigheterna har i gällande detaljplaner ändamålet A, vilken är en äldre 
planbestämmelse, som användes innan plan- och bygglagens införande, avsedd 
för allmänt ändamål, det vill säga endast verksamhet i offentlig regi.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-19. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Begäran om planbesked Detaljplan för handel vid 
Hanröleden (Gruvbron 2) 

KS0743/12 

Beslut 

      1.  Positivt planbesked ges för Detaljplan för handel vid Hanröleden  
           (Gruvbron 2) och planläggningen ska påbörjas. 

      2.  Utformning av dagligvarubutiken och dess närområde ska ske i nära  
           samverkan med stadsbyggnadskontoret och med stor hänsyn till det   
           exponerade läget och närheten till Falu gruva och detta ska regleras  
           på lämpligt sätt i detaljplanen. 

     3.  Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
          med beaktande av de aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets  
          tjänsteskrivelse den 19 december 2012. 

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

     5.  Planarbetet ska bekostas av exploatören, f n KIAB fastighetsutveckling  
         AB, och planavtal ska tecknas. 

     6.  Detaljplanen bedöms kunna bli antagen ca ett och ett halvt år efter  
         det att planbeskedet getts och planavtal har tecknats.  

Sammanfattning 

KIAB Fastighetsutveckling AB har den 12 december 2012 ansökt om 
planbesked för fastigheten Gruvbron 2. Bolaget har för avsikt att förvärva 
fastigheten från nuvarande ägare. Idag har bl a Dalademokraten kontor och 
tryckerilokaler i befintliga byggnader. Syftet med fastighetsförvärvet och 
önskemålet om att ny detaljplan upprättas är att riva nuvarande byggnader och 
uppföra en dagligvarubutik på ca 3000 m2 på fastigheten. Detta är inte möjligt 
att göra med stöd av nu gällande detaljplan för området som är fastställd den 23 
juli 1979 och medger handel, dock ej livsmedelshandel. Det innebär att en ny 
detaljplan behöver upprättas om en dagligvarubutik ska byggas på den aktuella 
fastigheten. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-21. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2013-01-15 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 Begäran detaljplaneuppdrag för Detaljplan för 
Bjursåsskolan m.m. 

KS0629/12 

Beslut 

    1.  Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för  
         Bjursåsskolan mm med beaktande av de aspekter som behandlas i  
         stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2012. 

     2.  Planarbetet ska bekostas av Falu kommun. 

     3.  Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter har ansökt om ny detaljplan för fastigheterna Västanberg 
3:10 (Bjursåsskolan) och Västanberg 27:1 och Mårtsbo 5:56 (Bjursåsgården) för 
att få klarlagt vilka förutsättningar som finns för utveckling och framtida 
förvaltning av området.  

Bjursåsskolan är i behov av omfattande renovering. Skollokalerna behöver också 
moderniseras så att de stödjer dagens undervisning och tidens tillgänglighets- 
och effektivitetskrav. Området är detaljplanelagt sedan tidigare men har i 
gällande plan ändamålsbestämmelse (A). Det är en äldre bestämmelse (enligt 
lagstiftning före PBL) avsedd för allmänna ändamål, dvs. endast verksamhet i 
offentlig regi. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2013-01-15 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 15 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för 2013 i  
Falu kommun 

KS0420/10 

Beslut 

       Bjursås Sockenråd beviljas 500 000 kr för kommundelsutveckling under  
       år 2013. 

Sammanfattning 

Falu kommun avsätter årligen 500 000 kr som lokala utvecklingsgrupper kan 
söka, för genomförande av delar ur sina utvecklingsplaner. Det är viktigt att 
ansökan är kopplad till en lokal utvecklingsplan samt att olika föreningar 
samverkar kring genomförandet. 

Målet är att årligen utveckla en kommundel med detta bidrag. Målet är också  
att genom kontinuerligt utvecklingsarbete, stärka kommundelarnas identitet  
och framtidstro, behålla och utveckla det befintliga utbudet, skapa trivsammare  
centrum och mötesplatser, skapa förutsättningar för ökad turism samt samordna  
och öka marknadsföringen. 
 
Två ansökningar har inkommit för år 2013, en från Bjursås Sockenråd och en 
från Envikens Intresseförening. 

Beslutet är enligt landsbygdsgruppens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från landsbygdsgruppen 2012-12-05. 

Ansökan från Bjursås Sockenråd 2012-11-19. 

Ansökan från Envikens Intresseförening 2012-11-19. 

Sänds till 

Bjursås sockenråd   

Envikens Intresseförening                                                                                                                                     
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2013-01-15 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 16 Information om VM investeringar 

KS0495/12 

Beslut 

      Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 20 september 2012, att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med Lugnet i Falun AB, 
(LUFAB), upprätta en plan över vilka VM-investeringar som prioriteras  
och vilka ekonomiska konsekvenser dessa har på nämndens driftram. 
I denna plan ska inrymmas kostnader för träningshoppbackar och rullskidbana. 
Planen presenterades för kommunstyrelsen den 2 oktober 2012.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2012, att planen över prioriterade 
VM-investeringar ska delges kommunstyrelsen. 

På dagens sammanträde redogör ekonomichefen för de prioriterade VM-
investeringarna. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-09. 

Sänds till 

Trafik- och fritidsnämnden 

LUFAB 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2013-01-15 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17 Presentation av ny kommunikationsstrateg för skid-VM 
2015 och uppdrag 

KS0027/13 

Beslut 

   1. Utvecklingsutskottet välkomnar Annichen Kringstad till Falu kommuns  
       organisation. 

   2. Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Falu kommun förstärker sin VM-organisation med idrottsprofilen Annichen 
Kringstad. Hon kommer att arbeta med kommunikations- och mediafrågor. 

Hennes uppdrag är framför allt att främja dialogen mellan kommunen och 
medborgarna i frågor som har koppling till skid-VM 2015. 
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