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 Sammanträdesprotokoll 2 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 

Ej tjänstgörande ersättare  S       Krister Johansson § 47-54 
   S       Monica Jonsson § 47-55 
   C       Anna Hägglund  
   MP    Richard Holmqvist § 47-55 
   M      Christina Haggren 
   M      Björn Ljungqvist 
    

Insynsplats   FAP   Janina Bengtsdotter 
   KD    Katarina Gustavsson  
   V       Patrik Andersson 
    

Övriga deltagare  Susanne Norberg 
   Kommundirektören § 47-53, 56 
   Ekonomichefen § 47-49, 51-55 
   Chef miljö- och   
   samhällsbyggnadsförvaltningen 
   Mathias Westin § 52-53 
   Chef kultur- och fritidsförvaltningen § 55 
   Liselotte Jonsson § 55 
   Tomas Jons § 55 
   Mats Olofsson § 54 
   Kerstin Lundin § 55 
   Sekreteraren 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
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 Sammanträdesprotokoll 4 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 47 Godkännande av tillägg till taxa för Falu kommuns  
 allmänna vatten- och avlopps anläggning gällande särtaxa  
 inom Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet 

 KS0216/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Godkänna tillägg till taxa för Falu kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggning gällande särtaxa inom Länsbodarna och  
Herrgårdsviken-Sundet, att gälla fr o m 1 januari 2015. 

 
Sammanfattning 
Falu och Energi & Vatten AB (FEV) föreslår inga principiella ändringar i taxan. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2015 
att inrätta ett verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen för 
områdena Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet samt att särtaxa enligt 
31 § vattentjänstlagen ska tillämpas. Vattentjänstlagen kräver att kommun- 
fullmäktige reviderar taxan där det klart framgår i vilka områden särtaxan tillämpas. 
 
Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna för den allmänna va-anläggningen fördelas 
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för 
en viss fastighet eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför 
kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i 
verksamhetsområdet ska avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna (särtaxa). 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag. 
 
 
 
 
 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 5 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 

§ 48 Utökning av verksamhetsområdet för den  
 allmänna va-anläggningen för ny detaljplan för bostäder 
 mellan Herrhagsvägen och Björklunden 

 KS0250/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten,  
spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den planerade  
bostadsbebyggelsen mellan Herrhagsvägen och Björklunden.  

 
Sammanfattning 
Det planerade nya bostadsområdet mellan Herrhagsvägen och Björklunden 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 
verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten,  
spillvatten samt dag- och dränvatten omfattar den andra etappen av utbyggnaden  
för bostäder vid Herrhagsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 maj 2014 om utvidgning av verksamhets- 
området för va för den första etappen. Detaljplanen för den andra etappen är 
utställd för granskning under tiden den 11 mars till den 7 april 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 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 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 49 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt 
 vatten och spillvatten i Björklunden och Lövhyddan 

 KS0253/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten 
och spillvatten utökas till att omfatta Björklunden och Lövhyddan. 

 
Sammanfattning 
Under arbetet med Falu kommuns VA-plan konstateras att området 
Björklunden/Lövhyddan har högt grundvatten och nära till berg vilket ger risk  
för påverkan från avloppen på dricksvattnet. För att åtgärda denna typ av problem  
inom Falu tätort är den mest lämpliga lösning att området tas in i det allmänna  
VA-nätet. I VA-planearbetet konstaterades att detta bör göras i samband med att 
bostadsområde för småhus byggs i skogsområdet mellan Herrhagen och Björklunden. 
 
Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2014 ett detaljplaneprogram för området 
Herrhagen-Björklunden. Programmet utreder förutsättningar och möjlig utbredning 
för den exploatering av småhus som för närvarande pågår mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden. I programmet sägs att i samband med utbyggnad av allmänt VA inom 
nybyggnadsomårdet ska också fastigheterna i Björklunden/Lövhyddan tas in i 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 7 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 50 Antagande av Detaljplan för undervisning, bostäder 
 m m vid Britsarvsskolan 

 KS0422/13  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplanen för undervisning, bostäder mm vid Britsarvsskolan antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för undervisning, bostäder mm vid Britsarvsskolan har upprättats på  
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
en byggnation av ett vård- och omsorgsboende inom området och klargöra 
förutsättningarna för den framtida utvecklingen av området vid Britsarvsskolan, 
Tegelbruksskolan och Montessoriskolan. Största delarna kommer även  
fortsättningsvis användas för undervisning. Samt att ge befintliga byggnader 
andra möjliga användningar som anses lämpliga. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 17 september 2013.  
Utvecklingsutskottet lämnade den 15 april 2014 detaljplanen, efter genomfört samråd,  
utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 25 mars 2015 
detaljplanen för antagande. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 51 Svar på medborgarförslag Webbkameror vid  nybyggnad av 
 resecentrum 

 KS0522/13  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget har hanterats av projektledningen för Resecentrum.  
Man har funnit att det inte varit möjligt att tillmötesgå förslagsställaren då det 
dels inte varit möjligt med hänsyn till skydd för den presonliga integriteten för 
allmänheten, dels att det inte fanns en lämplig plats för montering av 
webkamerautrustningen under arbetets gång. Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott konstaterar med beklagande att förslaget inte fått en  
prövning i politiska forum inom rimlig tid och framför i detta beslut en ursäkt 
till förslagsställaren för detta. Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att webbkameror sätts upp vid byggandet av  
resecentrum i Falu så att faluborna får information om och insyn på 
resecentrums uppförande.  
 
Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag men med omformulerad 
motivering. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-28. 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt kommunikationskontorets förslag men med 
omformulerad motivering. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 52 Begäran om genomförande av trafiksäkerhets- 
 höjande åtgärder inklusive gång- och cykelväg på 
 väg 875 i Sundborn och åtgärdsvalsstudier 
 längs väg 850 

 KS0251/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Falu kommun föreslår att Region Dalarna med stöd av framtagen 
åtgärdsvalsstudie för väg 875 i Sundborn avsätter medel från  
Länstransportplanen så att Trafikverket kan genomföra föreslagna 
åtgärder och nödvändig planprocess. 
 

2. Falu kommun föreslår att Region Dalarna avsätter medel från 
Länstransportplanen så att Trafikverket kan genomföra två  
åtgärdsvalsstudier på väg 850, Backa bro/Danholn-Sveden och  
genom Svärdsjö. 

 
Sammanfattning 
Problemet längs väg 875 är att oskyddade trafikanter, både boende och turister,  
tvingas gå och cykla på bilvägen för att ta sig till olika målpunkter i Sundborn. 
Trafikverket genomförde i början av 2014 en förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
på väg 875 genom Sundborn, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade 
trafikanter längs med väg 875 i Sundborn (ÅVS Sundborn). Nu önskar  
Falu kommun att Region Dalarna beslutar om att avsätta medel från  
länstransportplanen så att Trafikverket kan genomföra de trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna och nödvändig planprocess. 
 
Dessutom önskar Falu kommun att medel från länstransportplanen avsätts för två 
åtgärdsvalsstudier längs med väg 850, Backa bro/Danholn-Sveden och genom 
Svärdsjö/Borgärdet. Åtgärdsvalsstudierna bör göras enligt beslutad prioritets- 
ordning i Cykelplan för Falu kommun antagen i kommunfullmäktige i april 2014. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 53 Information om beslut från Trafikverket om  
 fastställd vägplan i Östborn korsningen  
 väg 850/862 

 KS0724/12   
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har beslutat om fastställd vägplan i Östborn, korsningen  
väg 850/862. Trafikplanerare Mathias Westin lämnar aktuell information. 
 
Beslutsunderlag 
Fastställd vägplan i Östborn korsningen väg 850/862. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 54 Information om kollektivtrafikutvecklingen 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Kollektivtrafikplanerare Mats Olofsson lämnar aktuell information om  
kollektivtrafiken samt vad som planeras framöver. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 55 Utvecklingen av Lugnet 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Tomas Jons, enhetschef Lugnet, redogör för kultur- och fritidsförvaltningens 
uppdrag på Lugnet. Liselotte Jonsson, VD Lufab, redogör för Lugnet i Falun AB 
förvaltningsuppdrag och utvecklingsplaner för Lugnet.  
  
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (13) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-13 
 
§ 56 Regionfrågan - inledande information och 
 diskussion 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Regeringen har aktualiserat regionfrågan i Sverige och Region Dalarna har 
därför behandlat frågan om regionbildning i Dalarnas län. Susanne Norberg 
lämnar aktuell information. 
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