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§ 71 Utökning av verksamhetsområde för VA i 
Hedgårdarna 

 
 KS0452/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende 
vatten och spillvatten utökas enligt förslag för Hedgårdarna.  

 
Sammanfattning 
Under arbetet med att ta fram VA-plan för Falu kommun (antagen av KF 
2014-02-13) konstateras att allmänt VA ska ordnas för de delar av 
Hedgårdarna som finns inom befintligt verksamhetsområde. Vissa 
fastigheter i anslutning till och inom befintligt verksamhetsområde kan 
komma att tas in eller utgå ut verksamhetsområdet. För att möjliggöra 
detta måste verksamhetsområdets utbredning ändras.  
Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som ska omfattas av den 
allmänna (kommunala) VA-anläggningen. Berörda fastighetsägare har 
informerats om planerade åtgärder. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-02. 

Falu Energi & Vatten ABs yttrande 2015-08-25. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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§ 72 Redovisning av medborgarförslag som inte 

färdigbehandlats den 26 augusti 2015 

 KS0023/15  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Stadskansliets redovisning av medborgarförlag som inte färdigbehandlats 
den 26 augusti 2015 godkänns.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de medborgar- 
förslag som inte färdigbehandlats. 
 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 
2015. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-02. 

Sammanställning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 26 augusti 2015. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag.  
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 73 Beslut om påbörjande av utbyggnad av allmän 

plats för etapp 2 i Lilla Källviken 

 KS0713/09  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Utbyggnad av allmän plats för etapp 2 i Lilla Källviken får 
påbörjas. 

2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploaterings-
investeringar åren 2015 och 2016. 

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

 
Sammanfattning 
För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder. 
Gator mm för etapp 1A färdigställdes 2014 och utbyggnaden av gator 
mm för etapp 1B är snart klar. Lilla Källviken AB som äger den del av 
plan-området där utbyggnad nu pågår har den 22 juni 2015 beställt 
utbyggnad av etapp 2. Lilla Källviken AB ska bekosta utbyggnaden av 
etapp 2 genom erläggande av gatukostnadsersättning. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-14.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningen förslag. 
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§ 74 Medfinansiering Leader Dalälvarnas 

utvecklingsområde 

 KS0510/15  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Falu kommun medfinansierar Leaderområdet ”Dalälvarnas 
Utvecklingsområde” med 3 818 492 kronor för kommande period 
uppdelat på 7 år vilket innebär 545 499 kronor per år.  

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto särskilda 
framtidsprojekt, K730.100203. Första utbetalning till projektet 
kommer att ske år 2016. 

 
Sammanfattning  
Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner har gemensamt ansökt och blivit god-
kända som Leaderområdet, Dalälvarnas utvecklingsområde. 
Jordbruksverket har beviljat en budgetomslutning om 62 767 207 kronor, 
fördelat på 53 914 904 kronor för Landsbygdsfonden, 4 398 716 kronor 
för Regionala fonden och 4 453 587 kronor för Sociala fonden. 

För att hela budgetomslutningen ska tillfalla Dalälvarnas utvecklings-
område krävs offentlig medfinansiering med 33 % vilket innebär 20 713 
178 kronor för en period om 7 år. Medfinansieringen är 177,11 kronor 
per invånare (baserat på invånarantal för Dalälvarnas utvecklingsområde 
vid ansökningstillfället, 116 948 personer). Medfinansiering per invånare 
om 177,11 kronor fördelas för Landsbygdsfonden med 152,14 kronor, 
Regionala fonden 12,41 kronor och Sociala fonden 12,57 kronor.  

För Falu kommun önskas en medfinansiering om 3 818 492 kronor för 
kommande period uppdelat på 7 år vilket innebär 545 499 kronor per år. 
Nytt för kommande programperiod är att Dalälvarnas utvecklingsområde 
har tilldelats budget att bevilja projektmedel ur Regionala och Sociala 
fonden. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens förslag.  
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§ 75 Förlängning av gällande tillstånd 

(nätkoncession) för befintlig 50 kV ledning 
mellan Grycksbo och Svärdsjö 

 KS0264/13  
 
Beslut 
 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 
18 augusti 2015 överlämnas som Falu kommuns svar på remiss 
från Energimarknadsinspektionen. 

 

Sammanfattning 
Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan den 9 juli 2015 
avseende tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning 
(nätkoncession för linje) mellan Grycksbo och Svärdsjö och önskar 
kommunens yttrande. 

Det är Energimarknadsinspektionen som beslutar om fortsatt tillstånd. Falu 
kommun är obligatorisk remissinstans då ledningen passerar genom kommunen.  

Den remitterade ansökan kommer från Ellevio AB (tidigare Fortum Distribution 
AB) och gäller en 50 kV luftledning vars syfte är att knyta samman elnätet 
mellan Grycksbo och Svärdsjö. Ansökt gilltighetstid är tillsvidare. 

Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med de för området 
gällande detaljplaner/områdesbestämmelser och med den kommunala 
översiktsplanen. Om ledningen går genom tätbebyggt område ska det också 
framgå om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. 

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att den planerade ledningen inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken.  

Falu kommun har yttrat sig över en samrådshandling den 27 mars 2013 av 
ansökan. Kommunens yttrande och synpunkter finns inte med i den 
samrådsredogörelse som prestenteras. I denna remissversion av ansökan har den 
kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-18. 

Remiss från Energimarknadsinspektionen.  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen (registrator@ei.se, dnr: 2012-102408 i ärenderaden) 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

mailto:registrator@ei.se
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§ 76 Planbesked för detaljplan för bostäder vid 

Strandvägen 
 KS0365/15  
 
Beslut 
 

1. Positivt planbesked ges för detaljplan för bostäder vid 
Strandvägen. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan med beaktande av de aspekter som 
framgår av tjänsteskrivelsen daterad den 1 september 2015. 

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

4. Avgift för planbesked ska betalas enligt gällande taxa med 15000 
kronor. 

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

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

7. Om planarbetet inte är påbörjat inom fem år från detta beslut om 
planbesked upphör beslutet att gälla och ärendet avslutas. 

 

Sammanfattning 
En ansökan med begäran om planbesked har inkommit från Rolf Ericson 
Bil i Falun AB gällande fastighet Haraldsbo 9:27, utmed Strandvägen vid 
Runns norra strand.  

Huvudsyftet med den önskade detaljplanen är att tillåta uppförandet av 
flerbostadshus på fastigheten. Gällande detaljplan från 1977 tillåter 
endast att fastigheten används för upplagsindustri. 

För att reda ut principerna för utvecklingen av Runns norra strand gjordes 
en fördjupad översiktsplan (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige den 
8 oktober 2009. I den föreslås att området används för bostäder. Nu 
initieras detaljplaneläggning av fastighet Haraldsbo 9:27 samt de 
angränsande kommunalt ägda fastigheterna som en fortsättning.  

Genom att samordna detaljplaneläggning av båda dessa områden kan 
många av de frågor som behöver utredas under planarbetet och den 
fortsatta projekteringen lösas mer effektivt.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Rolf Ericson Bil AB (rolf.ericson@rebil.se) 
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§ 77 Planuppdrag för detaljplan för bostads-

områden mellan Bergslagsbanan och 
Strandvägen  

 KS0498/15  
 
Beslut 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
upprätta förslag till Detaljplan för bostadsområden mellan 
Bergslagsbanan och Strandvägen med beaktande av de aspekter 
som framgår av tjänsteskrivelsen daterad den 1 september 2015.  

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

3. Planarbetet ska bekostas av Falu kommun och planavgift kommer 
att tas ut. 

 
Sammanfattning 
I Falu kommun råder bostadsbrist och det är ett prioriterat politiskt mål att 
finna lämpliga och attraktiva platser för bostadsetableringar nära tätorten. Stöd 
för detta finns bl.a. i visionen ”Ett större Falun” och Översiktsplan för 
FalunBorlänge. 
I en fördjupad översiktsplan (FÖP) för utvecklingen av Runns norra strand  
föreslås att området används för bostäder och delvis för arbetsplatser/industri. 
För att kunna gå vidare och realisera de idéer som slogs fast i FÖPen initieras 
nu detaljplaneläggning av de kommunägda fastigheterna utmed delar av Runns 
norra strand. Gällande detaljplan  tillåter endast att fastigheten används för 
upplagsindustri. 

Huvudsyftet med den önskade detaljplanen är att tillåta uppförandet av 
bostadshus inom området. I detaljplanen ska också en flytt av Strandvägen 
utredas med utgångspunkt i det förslag som finns i den fördjupade 
översiktsplanen.  

Parallellt med detta kommer planläggning ske av fastighet Haraldsbo 9:27,  
som ligger ”insprängt” bland de kommunägda fastigheterna i området. 

Genom att samordna detaljplaneläggning av båda dessa områden kan många av 
de frågor som behöver utredas under planarbetet och den fortsatta projekteringen 
lösas mer effektivt.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 78 Planuppdrag för Detaljplan för utveckling av 

verksamheter mm inom nordvästra Lugnet 
 KS0505/15  
 
Beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att  
    upprätta förslag till detaljplan för utveckling av verksamheter  
    mm inom nordvästra Lugnet. 

2. Beslutet om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande  
    i sakfrågan. 

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

4. Detaljplanen bedöms kunna antas cirka ett år efter det att planuppdrag  
    getts och planavtal tecknats.  

5. Om planarbetet inte är påbörjat inom fem år från beslutet om planuppdrag  
    upphör beslutet att gälla och ärendet avslutas. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete med att upprätta ny detaljplan för nordvästra Lugnet påbörjades 2008  
och ett samråd genomfördes 2009. Arbetet syftade bl.a. till att göra det möjligt att  
bygga en serviceanläggning i anslutning till den då nybyggda infarten till Lugnet.  
Den intressent som då var aktuell valde att inte gå vidare med exploateringen vilket 
medförde att planarbetet avstannade. Eftersom LufAB, som numera äger det aktuella 
området, önskar att en ny detaljplan upprättas har ärendet åter aktualiserats. Det har gått 
lång tid sedan samrådet 2009 och lagstiftningen har förändrats under tiden. Det är därför 
lämpligt att ett nytt uppdrag ges för planarbetet, som då kan genomföras grundat på nu 
aktuell plan- och bygglag.  

Syftet med detaljplanen är att reglera möjligheterna att bygga längs Lugnetleden 
samt att anpassa planbestämmelser inom övriga delar av planområdet till 
pågående och planerad markanvändning.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
LufAB 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 79 Samråd om detaljplan för St Örjans kapell vid 

Bastuvägen i Främby 

 KS0685/14  
 
Beslut 

 
Förslag till detaljplan för St Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby  
lämnas utan erinran.  

 
Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för St Örjans Kapell vid Bastuvägen i Främby har varit ute 
för samråd. Syftet med detaljplanen är att ge befintlig verksamhet planstöd samt  
att pröva annan lämplig markanvändning. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att uppdra till 
miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
St Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2015 att 
godkänna förslag till detaljplan för St Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby 
för samråd.  

Planområdet omfattas idag av förslag till byggnadsplan för del av Främby, 
fastställd den 31 januari 1957. Markanvändningen är allmän plats, park eller 
plantering.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 80 Samråd om detaljplan för trafikplats västra 

Hosjö på väg E16 

 KS0263/15  
 
Beslut 
 

Förslag till detaljplan för trafikplats västra Hosjö på väg E16 lämnas 
utan erinran.  

 
Sammanfattning 
Syftet med planen är att Trafikverket ska kunna bygga om trafikplatsen vid Steffens  
väg så att fordon av alla storlekar kan köra av och på väg E16 i båda riktningarna.  
Detta för att all trafik till/från västra Hosjö ska kunna ta sig till och från väg E16, utan  
att behöva passera genom bostadsbebyggelsen i Korsnäs och östra Hosjö. Samtidigt  
säkras mark för gång- och cykelvägar längs delar av Steffens väg och Näsvägen. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2015-09-01. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 16 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
 
§ 81 Närvaro på sammanträdet 
 KS0026/15  
 
Beslut 
 Maj Ardesjö (MP) får närvara på sammanträdet. 

 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att Maj Ardesjö som är på förslag att utses som ledamot i 
utvecklingsutskottet efter Linnea Risinger får närvara på dagens sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 17 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 82 Samråd om upphävande av detaljplan för 

Herrgårdsviken-Sundet 
 KS0239/15  
 
Beslut 

Utvecklingsutskottet vill som synpunkt skicka med till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att djupare analysera effekten av  
upphörande av strandskyddet. 

 
Sammanfattning 
Förslag till upphävande av byggnadsplan för Herrgårdsviken har varit ute på 
samråd. Byggnadsplanen för området vann laga kraft 1974 vilken anger att 
området ska vara ett fritidshusområde. Samtliga ingående fastigheter är idag 
bebyggda och den största andelen av fastigheterna har övergått till att bli 
permanentbostäder. Denna förskjutning mot permanent bosättning av bostäder 
har gjort att byggnadsplanens utformning inte är ändamålsenlig och inte ger stöd 
varken för de boende eller myndighetsnämnden i sin strävan att skapa en god 
boendemiljö. Detta är bakgrunden till och syftet med upphävandet.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 oktober 2013 stadsbyggnads- 
kontoret i uppdrag att upphäva byggnadsplan för Herrgårdsviken. Miljö- och 
samhällsbyggnads-nämnden gav den 29 april 2015 miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med förslag till upphävande av 
byggnadsplan för Herrgårdsviken 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslag till upphävande av 
detaljplan för Herrgårdsviken lämnas utan erinran. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) och Mikael Rosén (M): Enligt beslutet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 83 Översiktsplan 2030 för Ovanåkers kommun 

 KS0460/15  
 
Beslut 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 augusti  
2015, överlämnas som Falu kommuns svar under samrådet om Ovanåkers 
kommuns översiktsplan.  

 
Sammanfattning 
Ovanåkers kommun har inbjudit till samråd om sin kommuntäckande 
översiktsplan. Falu kommun har tagit del av förslaget och lämnar 
synpunkter om det regionala perspektivet och mellankommunala frågor. 

Falu kommuns synpunkter rör markanvändningen av gränstrakterna 
mellan våra kommuner. Anspråken i båda kommunernas översiktsplaner 
bedöms vara förenliga.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-18. 

Remiss från Ovanåkers kommun. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ovanåkers kommun (op@ovanaker.se) 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
  

mailto:op@ovanaker.se


 Sammanträdesprotokoll 19 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 84 Beslut om medfinansiering för projektet 

Datahallsetableringar 

 
 KS0521/15  
Beslut 
 

1. 600 000 kronor beviljas i medfinansiering till ett projekt i 
samarbete med Region Dalarna för finansiering till insatser för att 
stärka Faluns konkurrenskraft kring etableringar av datahallar. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto särskilda 
framtidsprojekt. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun står inför en möjlighet att ta täten i den nya basnäring som 
snabbt växer fram kring datahallar i Sverige, där behovet av datalagring för alla 
nya digitala enheter och tjänster växer lavinartat. Genom Falu Energi och 
Vatten AB har en modern och miljövänlig infrastruktur byggts upp och 
erbjuder ett hållbart alternativ till de annars mycket energikrävande 
anläggningar som byggs runt om i världen. 
Genom att nu tillföra resurser till olika insatser för att bereda vägen för 
denna näring, ökar chanserna betydligt att visa alla inblandade parter att 
viljan finns hos kommunen att ha denna nya näring här och att Falun är 
rätt ställe att vara på. Konkurrensen är mycket stor både nationellt och 
internationellt för etablering av nya datahallar, där närregioner satsar 
stora resurser på området. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-07.  

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 85 Vägledningsdiskussion om centrumutveckling 

  KS0027/15  
 
 
Beslut 

 
Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen och ger sitt stöd  
till den plan som presenteras på hur centrum ska utvecklas. 

 
Sammanfattning 
Centrumledare för Centrala Stadsrum Patricia W Granlund informerar om  
verksamheten och presenterar den plan de arbetar efter för att centrum ska  
utvecklas.  



 Sammanträdesprotokoll 21 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 86 Vägledningsdiskussion om kollektivtrafiken 

   KS0027/15  
 
 
Beslut 
 

1. Dagens diskussion blir vägledande i den fortsatta processen av ärendet. 
 

2. Mats Dahlström (C) får i uppdrag att diskutera dagens indikerade frågor med 
Landstinget. 
 

 
Sammanfattning 
Margareta Åslund redogör för de för- och nackdelar som finns i den ansvarsfördelning  
som gäller mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  
 
Mats Olofsson informerar om drivmedel för bussarna.  
Angeläget att få till stånd ett möte med landstinget om ansvarsfördelning och 
kostnader. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 87 Planering av företagarveckan 2015 
 KS0027/15 
    
 
   
Beslut 
 

Utvecklingsutskottet, som är styrgrupp för företagarveckan, har tagit 
del av informationen och ger sitt stöd till den plan som presenteras på hur  
veckan ska genomföras. 

 
Sammanfattning 
Daniel Blomqvist och Linda Norén presenterar planen för hur företagarveckan ska 
genomföras. Den liknar tidigare års upplägg med tillägg av två teman, Faluns vision  
och att vi är enkla att samarbeta med.  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 88 Återrapportering från Almedalen 
 KS0027/15 
 
    
Beslut 
 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Margareta Åslund rapporterar från Falu kommuns deltagande på Almedalsveckan. 
  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 89 Svar på medborgarförslag Bygg ett 

turistcenter vid gamla DD 

 KS0188/15  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget är besvarat.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en ny anläggning för turist- 
information för både Falun och resten av Dalarna, vid en av huvudinfarterna 
till Falun. Förslagsställarna menar att den gamla DD fastigheten utgör en utmärkt 
placering för en sådan verksamhet. 
De föreslår att den gamla DD fastigheten rivs och ersätts av ett nybyggt Turist  
Center med tillhörande restaurang med förbindelser med såväl gruvan som centrum. 
Anläggningen ska ha en trevlig utsmyckning med träd och rabatter som matchar nya, 
liknande planteringar i själva gruvrondellen. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-02-10. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01.  

Visit Södra Dalarnas förslag 2015-05-26. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Richard Holmqvist (MP): Enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 90 Svar på medborgarförslag Fria bussar i Falu 

kommun 

 KS0325/13  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige: 
 

Medborgarförslaget är besvarat i och med att beslut om utredning  
tagits där förslagets förutsättningar ingår. 
  

 
Sammanfattning 
 
I ett medborgarförslag föreslås att medel avsätts för att göra den kommunala 
busstrafiken, kollektivtrafiken, avgiftsfri för alla. Även att Falu kommun i 
förlängningen ska arbeta för att bussarna inom kollektivtrafiken ska drivas av 
förnyelsebara drivmedel producerat på ett hållbart sätt med målet att de 
kommunala bolagen äger produktionen av drivmedlen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013 att återremittera ärendet med 
motiveringarna att utreda möjligheterna att införa medborgarförslaget i begränsad 
omfattning, utreda miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser, upprätta tydligare kalkyl 
kring den framräknade kostnadsökningen på 29 miljoner kronor samt belysa möjligheterna 
att samordna samhällsbetalda resor. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 maj 2014 att Falu kommun 
tillsammans med Borlänge kommun begär att Dalatrafik genomföra en utredning "fria 
bussar" och att det ingår i deras uppdrag att bistå kommunerna med underlag. 
 
Ekonomikontoret föreslår att medborgarförslaget delvis bifalls och delvis avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2013-04-07. 

Gemensam tjänsteskrivelse ekonomikontoret och miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2015-08-05.  

Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-08-26, § 128.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Mats Dahlström (C) med instämmande av Rickard Holmqvist (MP): 
Medborgarförslaget är besvarat i och med att beslut om utredning tagits där  
förslagets förutsättningar ingår. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 91 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Låt 

pensionärerna åka gratis kollektivtrafik mellan 
klockan 10-14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad med motiveringen att utredning av avgiftsfria 
resor inom kollektivtrafiken redan beslutats. 

 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Håkan Hammar (M) reserverar sig mot 
beslutet, 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det införs frikort/seniorkort som ger rätt  
till gratis resor för pensionär under lågtrafik i Falu kommun då det är minst passagerare, 
exempelvis mellan klockan 10-14. 
Denna motion är direkt kopplad till ett pågående utredningsarbete kring avgiftfritt resande 
i Falu kommun som utgår från ett medborgarförslag som lämnades in i april 2013. 
 
Ekonomikontoret föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-11. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-05. 

Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträde 2015-08-26. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av ordförande Mats Dahlström (C): Motionen  
är besvarad. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Håkan Hammar (M): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet beslutar 
enligt Jonny Gahnshags mfl förslag (besvarad). 
 



 Sammanträdesprotokoll 27 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 

§ 92 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 
Effektivisera bygglovsprocessen genom 
modern ärendehantering 

 
 KS0332/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad.  
 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att Falu kommun inleder ett försök att inrätta en 
modern hantering av bygglovsansökningar enligt modellen om ”första och andra linjen”. 
Där första linjen utgörs av enklare ärenden som handläggs direkt i kontaktcentret. 
Andra linjen är svårare ärenden som kräver mer handläggning. 
Motionären vill att denna ärendehantering utvecklas till att omfatta all tillståndshantering 
i kommunen om försöket med bygglov faller väl ut. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-10.  

Protokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2015-06-18, § 107.  
 

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



 Sammanträdesprotokoll 28 (28) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott           Sammanträdesdatum  
 2015-09-14 
 
§ 93 Motion från Madelene Vestin (SD) m.fl. Ta 

krafttag mot tiggeri i Falu kommun 

 KS0324/15  
 
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att Falu kommun följer nuvarande  
lagstiftning och riktlinjer. 

 
 
Sammanfattning 
 
Madelene Vestin föreslår i en motion att det tas krafttag mot tiggeriet i Falu kommun. 
Det bästa sättet vore att förbjuda tiggeriet men eftersom det inte kan beslutas av Falu 
kommun föreslås en åtgärder som Falu kommun kan besluta om.  
 
En diskussion har förts på socialnämnden. Socialnämnden har beslutat att kommunen 
inte ska ha någon annan ambition än vad lagen säger, innan man beslutat om något annat 
för hela kommunen. Det är inte brottsligt att tigga. 
 
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt 
i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet 
att ingen ska behöva tigga i Sverige. 

 
Kommunen måste förhålla sig till lagar och regler som råder och det gäller även för övriga 
EU-medborgare. Kommunen får avvakta eventuella lagändringar och nya riktlinjer i riket. 
  
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-04. 

Förslag från kommunstyrelsens ordförande 2015-08-27. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt förslag från kommunstyrelsens ordförande. 
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