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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-03-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 10.20 – 17.00 Plats och tid 

Mikael Rosén (M), ordf Jonny Gahnshag (S), ej §§ 30,33-
39,43-45 

Beslutande 
 Sten H Larsson (FAP) 
Se sid 2 Christina Haggren (M) Arne Mellqvist (S) 

Agneta Ängsås (C ) Inger Olenius (MP 

Sören Johansson (V)  Susanne Norberg (S)  Ej tjänstgörande 
ersättare Monica Jonsson (S) ej §§ 30,33-39, 

43-45 
Ingrid Näsman (KD)  
Börje Svensson (FP) 

Håkan Nohrén (KD)  Bo Wickberg (M) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) 
Maria Gehlin (FAP), ej §§ 36, 37 
Anna Hägglund (C),  ej §§ 30,33-
39,43-45 

Mats Dahlström (C)  
Ragnar Kroona (S) 

Krister Johansson (S) ej §§ 31,32, 4 

Kommundirektören, ekonomichefen, omvärldschef Anders Lundgren § 31, 
stadsarkitekt Per Grundström § 41, miljöchefen ej § 31,  utvecklingsledare 
Mats Reutherborg, miljöstrateg Lena Melander, folkhälsoplanerare Angela 
Poroli § 42, trafik- och fritidsförvaltningens chef §§ 32, markchef Karin 
Eliasson § 32, projektledare Svante Hanses § 45, chefen för kommunfas-
tigheter § 45, nämndadm Kerstin Söderlund 

Övriga deltagare 

 
  

  
Jonny Gahnshag §§ 31,32,40-42 Monica Jonsson §§ övriga Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-03-26 Justeringens tid och plats 

30-46 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mikael Rosén 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag          Monica Jonsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2010-03-16  
Datum när anslaget sätts upp 2010-03-26        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-03-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutande Monica Jonsson (S)  §§ 30,33-39, 
43-45 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

utvecklingsutskott T§   2010-03-16  
30TT

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 30 Godkännande av arbete med framtagande av 
styrdokument för energi- och klimatarbetet i Falu 
kommun.........................................................................................4 

§ 31 Godkännande av fortsatt samarbete med Tsumeb 
Kommun, Namibia ........................................................................6 

§ 32 Överlämnande av vägar och grönområden till 
vägföreningar i Falu kommun .......................................................7 

§ 33 Ansökan från Dalarnas folkrörelsearkiv om 
verksamhetsbidrag för 2010 ..........................................................9 

§ 34 Begäran om planuppdrag för detaljplan för  Sankt Örjen 
1 ...................................................................................................10 

§ 35 Samråd om detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre 
Gruvriset 33:278).........................................................................12 

§ 36 Samråd om detaljplan för Lilla Källviken ...................................13 

§ 37 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson: 
Utbyggnad av Samuelsdals golfbanor .........................................15 

§ 38 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne 
Nygårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk (S): 
Bygg cykelväg Falun-Borlänge tillsammans med nya 
vattenledningen! ..........................................................................17 

§ 39 Svar på motion från Gunilla T Barkar (C):Byggande av 
äldreboenden ute på landsbygden i Falu kommun ......................18 

§ 40 Godkännande av exploateringsavtal för Östra delen av 
Dalregementet..............................................................................20 

§ 41 Antagande av detaljplan för Östra delen av  
Dalregementet..............................................................................21 

§ 42 Lägesrapport tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet 
och miljöprogrammet samt beslut om revidering och 
förlängning av delmål..................................................................23 

§ 43 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om 
avfallshantering för Falu kommun ..............................................24 

§ 44 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-02-24 inte slutförts .............................................................25 

§ 45 Falu Tekniska Centrum ...............................................................26 

§ 46 Information ..................................................................................28 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

30TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Godkännande av arbete med framtagande av styrdoku-
ment för energi- och klimatarbetet i Falu kommun 

Diarienummer KS 149/10 

Ärendet 
Nuvarande energiplan löper till och med 2010. Sedan den antogs har energi-
användningens klimataspekter fått en allt större tyngd i debatt och samhälls-
planering. Kommunernas viktiga roll i dessa frågor uttrycks bl a i Lagen om 
kommunal energiplanering. Enligt denna lag är kommunen skyldig att ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommu-
nen. Det kan även vara lämpligt att i detta styrdokument på ett tydligare sätt 
än hitintills lyfta fram energifrågornas klimataspekt. 

Falu Kommun bör därför ta fram ett styrdokument för arbetet med energi- 
och klimatfrågorna som kan ersätta nuvarande energiplan. Inriktningen bör 
vara att medverka till en övergång till förnyelsebara energikällor, en effektiv 
energianvändning och en hållbar konsumtion. Styrdokumentet bör synkroni-
seras med miljöprogrammet och utgöra grunden för energi och klimatmo-
menten i det kommande programmet. Styrdokumentet bör därför även be-
handlas i Miljörådet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Nuvarande energiplan antogs av kommunfullmäktige 2006. I yttrandet över 
motion om en klimatåtgärdsplan uttalades en önskan om ett tydligare kli-
matarbete och en anpassning till regionala, nationella och internationella 
mål. I yttrandet över länsstyrelsens förslag till energi- och klimatstrategi 
uttalas även en beredskap att i den kommande revideringen av energiplanen 
pröva våra möjligheter att leva upp till de ambitioner som finns formulerade 
i länsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-02-26. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag 
att  ge kommunstyrelseförvaltningen/miljö i uppdrag att samordna och ta 

fram ett styrdokument för energi och klimatfrågor inom kommunen, 

att  till styrgrupp utse miljöchef, fastighetschef, förvaltningschef trafik- och 
fritidsförvaltningen, VD Falu Energi & Vatten och VD Kopparstaden 
samt 

att  projektplanen fastställs av miljörådet på förslag från styrgruppen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

30TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Förvaltningschef trafik- och fritidsförvaltningen, VD Falu Energi & Vatten, 
VD Kopparstaden samt miljörådet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

31TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Godkännande av fortsatt samarbete med Tsumeb Kom-
mun, Namibia 

Diarienummer KS 523/08 

Ärendet 

Sedan sommaren 2008 har det funnits en förberedande relation mellan Falu 
kommun och Tsumeb kommun i Namibia. Tsumeb tog initiativet genom en 
skrivelse från borgmästaren Engel Nawatiseb till Falun. Bakgrunden var att 
man, via Sveriges konsulat i Windhoek, fått tipset att Falun genomfört ett 
framgångsrikt projekt i Kimberley, Sydafrika. 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Omvärldschef Anders Lundgren redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades enligt protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsut-
skott den 16 mars 2010. 

Det hittillsvarande samarbetet har fortlöpande rapporterats till kommunsty-
relsen via reseberättelser från bl a tidigare kommunalrådet Dan Westerberg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-03. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  godkänna det av ICLD finansierade samarbetet för en tid av tre år vilket 
kan komma att innebära ett flertal projekt samt  

att  projekten därefter ska utvärderas och nya beslut fattas innan samarbetet 
kan fortsätta. 

 

Expeditioner 
Omvärldschef Anders Lundgren 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

32TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Överlämnande av vägar och grönområden till vägföre-
ningar i Falu kommun 

Diarienummer KST 239/98 

Ärendet 

Trafik- och fritidsnämnden har inkommit med information om den fortsatta 
hanteringen för genomförandet av överlämnandet av vägar och grön-
områden till vägföreningar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 
21 juni 2000, samt information om den finansiering detta fordrar i form av 
tillförsel av nya medel till trafik- och fritidsförvaltningen fr.o.m. år 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att kommunstyrelsen 
tar ställning till om kommunfullmäktiges beslut från den 21 juni 2000 ska 
genomföras. 

Trafik- och fritidsförvaltningens chef Helen Lott och markchef Karin Eliasson  
redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2000,  
att  landsbygdsgruppen får i uppdrag att genomföra ombildning av aktuella 
vägföreningar till samfällighetsföreningar,  
att  en årlig avrapportering av landsbygdsgruppens uppdrag ska ske till 
framtidsberedningen, 
att huvudmannaskapet för vägar, parker och andra allmänna platser utanför 
Falu tätort ska vara enskilt, 
att beslutet är en långsiktig inriktning som ska genomföras successivt,  
att uppdra till tekniska styrelsen att upprätta förslag till kompletterande reg-
ler för bidrag för drift och underhåll av parker och andra allmänna platser,  
att uppdra till tekniska styrelsen att aktualisera erforderlig höjning av drifts-
bidraget till 60 % av normkostnaden samt behov av medel för att framledes 
ge föreningarna ökad rådgivning och stöd i höstens beredning av budget 
2001-2003, 
att kommunen ska lämna bidrag till förrättningskostnader av normal omfatt-
ning (enligt PM 2000-05-12, avsnitt 4.5) för ombildning av vägföreningar 
som sker enligt inriktningsbeslutet, i den mån statligt bidrag inte lämnas, 
samt  
att  finansiering av bidraget till förrättningskostnaderna ska aktualiseras vid 
höstens beredning av budget 2001. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2000-06-21, § 90. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17 § 11. 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-13. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

32TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-03. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ta informationen till protokollet, 

att   ärendet överlämnas till budgetdialogen samt 

att  trafik- och fritidsnämnden redovisar till budgetdialogen kommunens 
kostnader för aktuella områden jämfört med det bidrag som kan bli ak-
tuellt. 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden  
Ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

33TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Ansökan från Dalarnas folkrörelsearkiv om verksam-
hetsbidrag för 2010 

Diarienummer KS 766/09 

Ärendet 

Dalarnas Folkrörelsearkiv ansöker om ett kommunalt bidrag på 50 000 kro-
nor för verksamhetsåret 2010.  

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

Tidigare behandling 
Dalarnas Folkrörelsearkiv beviljades ett startbidrag för 2009 med 30 000 
kronor enligt protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 
2009. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Dalarnas Folkrörelsearkiv 2009-10-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-03-04. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ge Dalarnas Folkrörelsearkiv ett kommunalt bidrag på 50 000 kr för år 
2010 samt 

att  kostnaden för bidraget tas från kommunstyrelsens medel för ej förvalt-
ningsanknuten verksamhet. 

Expeditioner 
Dalarnas Folkrörelsearkiv 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

34TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Begäran om planuppdrag för detaljplan för  
Sankt Örjen 1 

Diarienummer KS163/10 

Ärendet 

En ansökan om ändring av detaljplanen för fastigheten Sankt Örjen 1 har 
inkommit från ägaren. 

Fastigheten används, i enlighet med gällande detaljplan, för kontorsända-
mål. Den kommunala verksamhet, som idag finns i lokalerna, kommer att 
flyttas ut inom ett år och vakanta ytor uppstår. Fastighetsägaren har fått in 
en förfrågan om etablering av verksamhet inom vårdsektorn i de befintliga 
byggnaderna. För att inte låsa användningsområdet för hårt, bör även möj-
lighet att använda fastigheten för bostadsändamål ges samtidigt som möjlig-
heten, att använda byggnaderna för kontorsändamål, bör kvarstå. Enligt gäl-
lande plan är fastigheten avsedd för kontorsändamål. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om detaljplaneändring från Gamla Fruns Fastigheter AB diarieförd 
2010-02-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-02-19. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att 
upprätta förslag till detaljplan för Sankt Örjen 1, under förutsättning att 
de aspekter, som behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 
2010-02-19, beaktas, 

att  planarbetet bekostas av fastighetsägaren samt  

att  detta planuppdrag inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

34TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Gamla Frun Fastigheter AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

35TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Samråd om detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre 
Gruvriset 33:278) 

Diarienummer KS 398/10 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för in-
dustriändamål på fastigheten Nedre Gruvriset 33:278.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) ska lämnas utan erin-
ran. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 juni 2009, att upp-
dra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för fastighe-
ten.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2009-06-17, § 101. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  att lämna förslag till detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvri-
set 33:278) utan erinran. 



 13 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

36TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Samråd om detaljplan för Lilla Källviken 

Diarienummer KS 191/10 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av en ny stadsdel i området 
mellan Tallen/Samuelsdal och Källviken. Området planeras för i huvudsak 
bostäder men ska även kunna inrymma andra funktioner såsom centrumän-
damål för att få en varierad och levande stadsdel. I planen finns även ut-
rymme för förskola och skola. Om området bebyggs enligt detaljplanens 
illustration blir det ca 400 bostäder. Bebyggelsen fördelas då på ca 100 rad- 
eller kedjehus längs den genomgående gatan, cirka 100 lägenheter i flerbo-
stadshus och ca 200 friliggande villor. 

Områden som i detaljplaneprogrammet utpekats som områden med natur-
värden har planlagts som allmän plats där skogen ska bevaras med särskild 
naturhänsyn. 

Marken inom planområdet ägs dels av kommunen och dels av Liljefjäll 
Mark AB.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) förslag är enligt be-
slutsrutan nedan. 

Planarkitekt Margareta Björk och markingenjör Lars Gustafsson föredrar 
ärendet. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 28 oktober 2006, att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att i sam-
verkan med Liljefjäll Mark AB upprätta ett program för detaljplan för Lilla 
Källviken. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2007, att godkänna att detaljpla-
neprogrammet ligger som grund för fortsatt detaljplanearbete för området. 

Byggnadsnämnden beslutade den 13 november 2009, att samråda om för-
slag till detaljplan för Lilla Källviken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-02. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

36TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  att överlämna kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontorets) 
yttrande 2010-03-02 som sitt eget till byggnadsnämnden. 

Expeditioner 
Byggnadsnämnden  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

37TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson: Ut-
byggnad av Samuelsdals golfbanor 

Diarienummer KS 565/08 

Ärendet 

Kjell Gustavsson i Sundborn föreslår en utbyggnad av Samuelsdals golfbana 
från 9+6 till 9+9 hål, samt att befintliga fotbollsplaner på Samuelsdalsfältet 
flyttas till Myran vid Dalregementet. I en gemensam skrivelse från kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och trafik- och fritids-
förvaltningen, daterad den 27 januari 2010, redovisas aspekter som måste 
vägas in och konstateras att det finns för- och nackdelar med alla olika lös-
ningar och att frågan om vilka markanvändningar som ska prioriteras på 
Samuelsdalsfältet i hög grad handlar om politisk vilja.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att först ska 
en principiell ställning tas till om en utökning av Samuelsdals golfbana är 
lämplig. Om så är fallet, bör kommunstyrelsen ta ställning till om en detalj-
planeprocess för utökad golfbana ska inledas omedelbart eller avvakta att 
detaljplaneprocessen för Lilla Källviken slutförs, samt vem som ska bekosta 
en detaljplan för utvidgning av golfbanan. 

Tidigare behandling 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar den 19 november 2008 att avslå med-
borgarförslaget om utbyggnad av Samuelsdals golfbana samt flytt av fot-
bollsplanerna. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar den 20 januari 2009, att åter-
remittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
för närmare utreda medborgarförslagets konsekvenser genom kontakter med 
golfklubben och med beaktande av att fotbollsplanerna ska kvarstå. 

Byggnadsnämnden beslutar den 13 november 2009 att för samråd godkänna 
ett detaljplaneförslag för ett nytt stort bostadsområde i Lilla Källviken. De-
taljplanen, som ianspråktar stora arealer tidigare oexploaterad mark, gränsar 
till Samuelsdals golfbana. Under samrådet inkommer synpunkter även på 
medborgarförslaget om utökad golfbana. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar den 17 februari 2010 att anta den för-
valtningsgemensamma tjänsteskrivelsen, att föreslå kommunstyrelsen att 
anta medborgarförslaget avseende utökning av golfbanan med beaktande av 
ovanstående synpunkter, att utreda möjligheten till ny lokalisering för Dala 
Frisbee Golfklubb samt att kostnader för ny lokalisering ska belastas av ex-
ploatören för Lilla Källviken och/eller delar av Samuelsdals Golf AB. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

37TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Kjell Gustafsson 2008-08-01, med kompletteringar i 
form av kartor. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-11-19, § 126. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2009-01-20, § 12. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2009-11-13. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17, § 4. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontor) och trafik- och fritidsförvaltningen 2010-01-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt Mikael Roséns förslag  

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

38TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne Ny-
gårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk (S): Bygg 
cykelväg Falun-Borlänge tillsammans med nya vatten-
ledningen! 

Diarienummer KS 689/09 

Ärendet 

Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Christer Falk före-
slår i en motion daterad den 5 oktober 2009; 
Att Falu kommun tillsammans med Falu Energi & Vatten och Borlänge 
kommun undersöker möjligheten att samförlägga en cykelväg tillsammans 
med den nya vattenledningen mellan Falun och Borlänge, och återkommer 
med förslag på hur detta kan ske.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att motio-
nen är besvarad med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänste-
skrivelsen. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden föreslår den 17 februari 2010 kommunfullmäk-
tige besluta enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Chris-
ter Falk 2009-10-05. 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-02. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17, § 5. 

Gemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads-
kontor, ekonomikontor), trafik- och fritidsförvaltningen och Falu Energi och 
Vatten AB 2010-01-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen da-
terad 2010-01-18 anse motionen besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

39TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Svar på motion från Gunilla T Barkar (C):Byggande av 
äldreboenden ute på landsbygden i Falu kommun 

Diarienummer KS 802/09 

Ärendet 

Gunilla T Barkar (C) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Kop-
parstaden får i uppdrag att snarast utreda möjligheterna att bygga hyresfas-
tigheter med några få mindre lägenheter. Dessa ska byggas på landsbygden 
och användas som senior- eller trygghetsbostäder.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontor) föreslår att Koppar-
staden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar för äldre 
och att motionen härmed är besvarad. 

 Tidigare behandling 
Kopparstaden, omvårdnadsförvaltningen, kommunfastigheter och stads-
byggnadskontoret utredde tillsammans på uppdrag av kommunledningen 
2009 behovet av bostäder för äldre kommuninvånare. Rapporten presentera-
des i april 2009 för kommunledningen. 

Omvårdnadsnämnden beslutar att ge omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att 
bibehålla kontakten med Kopparstaden angående möjligheten att särskilt 
anvisa lämpliga lägenheter till äldre personer samt att överlämna tjänsteutlå-
tandet som omvårdnadsnämndens yttrande över motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla T Barkar (C), 2009-11-25. 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-07. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-01-20, § 3. 

Svar från Kopparstaden 2010-01-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att  
Kopparstaden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar för 
äldre och landsbygden. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  Kopparstaden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar 
för äldre och landsbygden samt  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

39TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  motionen härmed är besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

40TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Godkännande av exploateringsavtal för Östra delen av 
Dalregementet 

Diarienummer KS 70/10 

Ärendet 

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för ett handelsområde i östra de-
len av Dalregementet. Ett förslag till exploateringsavtal som bl.a. reglerar 
marköverlåtelser och anläggningsarbeten har upprättats med fastighetsäga-
ren Vasallen Falun Exploatering AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att avtalet 
med Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering av handelsområde 
inom östra delen av Dalregementet godkänns. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar den 2 februari 2005, att ställa 
sig positiv till att ny detaljplan för handelsområde mellan Dalregementet 
och Norslund prövas. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har den 21 april 2009, yttrat sig över 
samrådsversionen av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-02. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna avtal med Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering 
av handelsområde inom östra delen av Dalregementet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

41TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Antagande av detaljplan för Östra delen av  
Dalregementet 

Diarienummer KS 529/08 

Ärendet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett område för handel med skrymman-
de varor med en byggrätt på ca 12000 m² bruttoarea. Området mellan be-
byggelsen norr om Gammelvägen och riksväg 80 föreslås som naturområde 
för rekreation och fritid.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
planen för Östra delen av Dalregementet ska antas. 

Ärendet föredras av stadsarkitekt, Per Grundström.  

Tidigare behandling 

Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 28 
februari 2005, i uppdrag att upprätta detaljplan för en tomt för volymhandel 
vid riksväg 80, Lugnetleden. Planarbetet inleddes med att ett detaljplane-
program upprättades vilket antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 
2008. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade under samrådet den 21 
april 2009, att förslaget till detaljplan för Östra delen av Dalregementet änd-
ras så att byggrätten inte får delas upp i butiksytor understigande 1000 m2, 
att marken mellan exploateringsområdet och bostadsbebyggelsen komplette-
ras med avgränsande vegetation samt att i övrigt lämna förslag till detaljplan 
för Östra delen av Dalregementet utan erinran. 

Byggnadsnämnden godkände planförslaget för antagande den 3 mars 2010. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2005-02-28, § 27. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2008-02-14, § .15. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2009-04-21, § 55. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-03-03, § 35. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-03. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

41TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för Östra delen av Dalregementet. 

 

 

 

 

 

 



 23 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

42TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Lägesrapport tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet 
och miljöprogrammet samt beslut om revidering och 
förlängning av delmål 

Diarienummer KS 107/10, 227/10 

Ärendet 

Utvecklingsledare Mats Reutherborg, miljöstrateg Lena Melander och folk-
hälsoplanerare Angela Poroli lämnar lägesrapport om respektive program. 

Delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram och folkhälsoprogram har 
som målår, med något undantag, 2010. En revidering av programmen kan 
påbörjas tidigast 2011 och nuvarande delmål behöver därför förlängas att 
gälla även 2011.  

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att delmålen i Falu kommuns 
lokala miljöprogram och folkhälsoprogram förlängs att gälla till och med 
2011 och att kommunstyrelseförvaltningen (miljö) får i uppdrag att samord-
na revideringen av programmen under 2011. 

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottet fick senast en lägesrapport om programmen den 15 
september 2009. 

Falu kommuns lokala miljöprogram och Falu kommuns lokala folkhälso-
program antogs i kommunfullmäktige 13 september 2007. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   förlänga delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram och folkhälso-
program att gälla till och med 2011 samt  

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (miljö) att samordna revide-
ringen av programmen under 2011. 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del  

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

43TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om av-
fallshantering för Falu kommun 

Diarienummer KS 198/10 

Ärendet 

Miljönämnden och Falu Energi & Vatten (FEV) har konstaterat behov av att 
nuvarande föreskrifter om avfallshantering, Falu kommun, förändras för att 
förenkla för medborgarna och samtidigt effektivisera handläggningen för 
Miljöförvaltningen och FEV.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de föreslagna ändrade föreskrifter 
om avfallshantering för Falu kommun såsom de presenteras i PM och bilaga 
daterade den 2 februari 2010, ska antas. 

Miljöchef Kristina Harsbo närvarar för att svara på frågor. 

Tidigare behandling 

Nuvarande lokala föreskrifter om avfallshantering i Falu kommun trädde i 
kraft den 15 mars 2007 efter beslut i kommunfullmäktige den 8 februari 
2007. 

Beslutsunderlag 
Föreskrifter om avfallshantering Falu kommun 2007-01-03. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2007-02-08, § 20. 

Protokoll från miljönämnden 2010-02-10, § 4. 

Gemensamt PM från miljöförvaltningen och  
Falu Energi & Vatten 2010-02-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-03-02. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta föreslagna ändrade föreskrifter om avfallshantering för Falu kom-
mun såsom de presenteras i PM och bilaga daterade den 2 februari 
2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

44TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-02-24 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att ta redovisning av 
medborgarförslag vilkas beredning, per den 24 februari 2010 inte slutförts, 
till protokollet. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 oktober 2009. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén, Agneta Änsås och Christina Haggren: Bifall till 
förvaltningens förslag samt med tillägg enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 24 februari 2010, inte slutförts 
till protokollets samt 

Utvecklingsutskottet beslutar för egen del 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att förbättra rutin för informa-
tion till förslagsställaren om ärendets hantering. 



 26 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

45TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Falu Tekniska Centrum 

Diarienummer KS 184/07 

Ärendet 

Utifrån projektdirektiv den 9 september 2008 har utredning om etablerande 
av Tekniskt Centrum vid Främby Hallar slutförts och redovisas i bifogad 
projektbeskrivning. 

Styrgruppen har förordat nedanstående förslag till genomförande av ska-
pande av Falu Tekniska: 
 – samarbete med Yrkesakademin inom de praktiska delarna av Teknikpro-
grammet med start redan ht 2009. 
  - med start 2010 sker en utveckling av de program, som ingår i Falu Tek-
niska, inom befintliga gymnasielokaler 
  – under 2011 och våren 2012 projekteras och byggs de lokaler vid Främby 
Hallar som skall vara Falu Tekniska med inflyttning augusti 2012. 
  – successiv avstämning utifrån stegvis uppbyggnad (särskilt antal sökande 
till läsåret 2011/2012). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att projektet Falu Tekniska genom-
förs enligt projektbeskrivning och redovisade förslag till genomförande. 

Projektledare Svante Hanses och kommundirektören redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2008, att anta projektdirektiv 
för Falu Tekniska centrum samt att en styrgrupp skulle tillsättas. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 februari 2009 att 
fortsätta arbetet i enlighet med intentionerna i rapporten Falu Tekniska 
Centrum, daterad den 10 februari 2009, med tillägget: att inriktningen ska 
vara att Falu Kommuns utbildningar inom Falu Tekniska en del av skol-
nämndens gymnasieorganisation, att i det fortsatta arbetet utreda vilka pro-
gram som bör förläggas till Falu även fortsatt ska vara Tekniska Centrum 
för att nå huvudmålen i enlighet med projektdirektiven, att inleda förhand-
lingar med olika hyresvärdar på området för att få till stånd en etablering av 
Falu Tekniska Centrum i Främby Hallar samt att återredovisa projektet till 
kommunstyrelsen i augusti 2009. 

Skolnämnden beslutade den 24 februari 2010, att ställa sig positiv till fort-
satt utveckling av Falu Tekniska men att det inte ska innebära några ökade 
kostnader för skolförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2008-09-30, § 204. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

45TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2009-02-17, § 28. 

Protokoll skolnämnden 2010-02-24, § 23. 

Projektbeskrivning 2009-11-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-04. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, enligt Mikael Roséns och Sten H Larssons 
förslag  

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

46TT
  2010-03-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Information 

Diarienummer 27/10 

Ärendet 
Mats Dahlström lämnar information om RDM.  

Falu kommun kommer att deltaga i Earth Hour den 27 mars enligt informa-
tion från miljöchefen. 

Sten H Larsson informerar om inbjudan till politikerna från eleverna på 
Västra skolan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  ta informationen till protokollet 

 


	 

