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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-03-15  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Annexet,  Hörsalen kl. 13.15-17.00 Plats och tid 

Jonny Gahnshag (S), ordf. Mikael Rosén (M) Beslutande 
 Britt Källström (S),  

Krister Andersson (V)  
Håkan Hammar (M), ej §§ 50,52,54 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M),

Linnea Risinger (MP)  §§ 50,52,54 
Mats Dahlström (C)  

Lena Johnsson (S) ej §§ 38, 40-47, 
50, 52, 54 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M),Ej tjänstgörande 
ersättare när hon inte tjänstgör enligt ovan 

Ragnar Kroona (S) Ingrid Näsman (KD) 
Roger Jansson (S) Maria Gehlin (FAP)  
Susanne Norberg (S) Svante Parsjö Tegnér (FP)§§ 29,39, 
Richard Holmqvist (MP) 44-47, 50, 52, 54 
 Agneta Ängsås (C) 

Kommundirektören,  Övriga deltagare 
Stadsbyggnadschefen,  
Näringslivschefen §§ 31-34, 37-38, 40-47, 50-54, 
Carl Johan Ingeström VD för Visit FalunBorlänge AB § 29,  
Helen Lott chef för trafik- och fritidsförvaltningen § 39, 
Handikappkonsulent Barbro Ödlund §§ 49-50, 
Utvecklingsutvecklingsledare Mats Reutherborg §§ 35, 46, 48, 
Planchef Anna Perols §§ 35, 46, 48-50, 
Nämndadm Kerstin M Söderlund  

  
Linnea Risinger  Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-03-21 Justeringens tid och plats 

29-54 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Linnea Risinger 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2011-03-15  
Datum när anslaget sätts upp 2011-03-22        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2011-03-15  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 31 Begäran om detaljplaneuppdrag för Norslundsskolan ..................6 

§ 32 Begäran om planuppdrag för detaljplan för bostäder vid 
Tallbacksvägen ..............................................................................7 

§ 33 Detaljplaneprogram för Stabergsviken..........................................8 

§ 34 Godkännande av avtal med anledning av detaljplan för 
del av Born (del av fastigheten Falun 9:22) ..................................9 

§ 35 Begäran om detaljplaneuppdrag för nordvästra delen av 
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§ 36 Begäran om planuppdrag Detaljplan för Högboområdet ............11 

§ 37 Ansökan från Svärdsjö Byggnadsförening u.p.a om 
medfinansiering till upprustning av samlingslokalen 
Hedenborg i Svärdsjö ..................................................................13 

§ 38 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna angående 
förslag på vattenskoterområde i Runn, Falu kommun.................15 
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§ 41 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Åtgärder 
för att snygga upp strandvägssidan av Tisken.............................20 

§ 42 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna 
Strindberg (S); två busszoner mellan Falu Centrum och 
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§ 43 Svar på medborgarförslag från Lennart Eriksson om att 
stänga nuvarande utfart och infart på RV 50 från 
Britsarvet .....................................................................................22 

§ 44 Svar på medborgarförslag; Använd "Vidåsbostäder" för 
tävlande och funktionärer under skid-VM 2015 .........................23 

§ 45 Svar på medborgarförslag; Förbjud smällandet av raketer 
i alla tätbebyggda områden i Falun .............................................24 

§ 46 Svar på medborgarförslag; Hastighetsbegränsning efter 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

29TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 
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om fortsatt arbete med funktionshinderpolitiken i Falu 
kommun.......................................................................................29 

§ 50 Godkännande av Envikens Skytteklubbs ansökan om 
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§ 51 Antagande av detaljplan för del av Born  (del av Falun 
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Fortum Distribution AB ansöker om förlängning av 
linjekoncession för luftledning mellan Bjursås och 
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§ 53 Slutrapport för "Ett Falun tillgängligt för alla" ...........................33 
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vissa tingsrätter ............................................................................35 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

29TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Information om Visit Falun Borlänge 

Diarienummer KS 27/11 

Ärendet 
Carl Johan Ingeström VD för Visit FalunBorlänge AB informerar om dess verk- 
samhet, organisation och viktiga utvecklingsfrågor m.m. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

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

30TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Begäran från byggnadsnämnden om ny detaljplan för 
Norslundsskolan 

Diarienummer KS 672/10 

Ärendet 
Byggnadsnämndens presidium har i en skrivelse till kommunstyrelsen före-
slagit kommunstyrelsen att den ska ta initiativ till att ny detaljplan upprättas 
för Norslundsskolan. Ärendet har remitterats till kommunstyrelseförvalt-
ningen (stadsbyggnadskontoret) för besvarande till kommunstyrelsens ut-
vecklingsutskott den 18 januari 2011.  

Inom beredningen av svaret har det funnits behov av en vägledande diskus-
sion med kommunstyrelsens ordförande, byggnadsnämndens ordförande 
och tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och 
stadsbyggnadskontoret). Detta möte hölls den 10 februari, varför detta svar 
återredovisas till kommunstyrelsens utvecklingsutskott först den 15 mars. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse från byggnadsnämndens presidium 2010-11-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-17. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
och Mikael Roséns förslag 

att  inte ha något att erinra mot byggnadsnämndens presidiums förslag att 
ny detaljplan upprättas för Norslundsskolan. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

31TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Begäran om detaljplaneuppdrag för Norslundsskolan

Diarienummer KS 163/11 

Ärendet 
Norslundsskolan får enligt gällande detaljplan användas endast för allmänt 
ändamål, dvs. verksamhet som bedrivs av kommun, landsting eller staten. 
Sedan Norslundsskolan lades ned som kommunal skola, har Falu kommun 
haft användning för endast en mindre del av lokalerna, medan övriga delar 
hyrts ut till privat förskola samt föreningsverksamhet. Genom att dessa 
verksamheter strider mot detaljplanen, har de endast kunnat få tidsbegrän-
sade bygglov. Eftersom det inte finns några klara idéer om hur fastigheten 
ska användas på sikt, bör en ny detaljplan medge ett brett spektrum av möj-
liga användningssätt.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-18. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
och Mikael Roséns förslag 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta förslag till detaljplan för Norslundsskolan, med beaktande av 
de aspekter som behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
2011-02-18, 

att  planarbetet ska bekostas av Falu Kommun samt  

att  uppdraget ska ha hög prioritet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

32TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Begäran om planuppdrag för detaljplan för bostäder vid 
Tallbacksvägen  

Diarienummer KS 173/11 

Ärendet 
Kopparstaden AB har aktualiserat möjligheterna att bygga nya bostäder i ett 
område norr om Tallbacksvägen. Avsikten är att uppföra en högre byggnad 
än angränsande bebyggelse och att den ska stå klar inför skid-VM 2015. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-28. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ställa sig positiv till att en detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen 
upprättas, 

att  planarbetet bekostas av exploatören samt 

att  detta planuppdrag inte innebär något slutligt ställningstagande i   
 sakfrågan. 

Expeditioner 
Kopparstaden AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

33TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Detaljplaneprogram för Stabergsviken  

Diarienummer KS 93/08 

Ärendet 
På uppdrag av Bergvik Skog Väst AB har Sweco Architects AB upprättat 
ett förslag till detaljplaneprogram för Stabergsviken. Arbetet har skett i sam-
råd med stadsbyggnadskontoret och en projektgrupp med representanter för 
olika kommunförvaltningar. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 23 oktober 2010 att ställa 
sig positiv till att exploateringsönskemålen för området prövas genom en 
detaljplaneprocess, som inleds med ett programskede. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-02. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  godkänna förslaget till detaljplaneprogram för Stabergsviken för sam-
råd. 

 

Expeditioner 
Bergvik Skog Väst AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

34TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Godkännande av avtal med anledning av detaljplan för 
del av Born (del av fastigheten Falun 9:22) 

Diarienummer KS 706/10 

Ärendet 
Förslag till detaljplan har upprättats för del av fastigheten Falun 9:22 och 
med anledning av det har förslag till avtal upprättats med fastighetsägaren 
Slaggvarpen AB. Avtalet innebär dels att fastighetsägaren förbinder sig att 
inte ställa några ersättningskrav på kommunen p.g.a. detaljplanens rivnings-
förbud och skyddsbestämmelser och dels att fastighetsägaren förbinder sig 
att svara för kostnader för eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 
Södra Mariegatan vid infarten till fastigheten. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal med Slaggvarpen AB 2011-04-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna avtal med Slaggvarpen AB med anledning av detaljplan för 
del av Born (del av fastigheten Falun 9:22).  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

35TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Begäran om detaljplaneuppdrag för nordvästra delen av 
Myran

Diarienummer KS 150/11 

Ärendet 
Fortifikationsverket har lämnat in en ansökan om planläggning av en del av fastigheten  
Falun 8:1 på Myran sydost om Lugnet.  
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-22. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
och Mikael Roséns förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta förslag till detaljplan för nordvästra delen av Myran enligt öns-
kemål från Fortifikationsverket och med beaktande av de aspekter som 
behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-22, 

att  planarbetet bekostas av Fortifikationsverket samt  

att  detta planuppdrag inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan. 

 

Expeditioner 
Fortifikationsverket 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

36TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Begäran om planuppdrag Detaljplan för Högboområdet

Diarienummer KS 598/10 

Ärendet 
Dagon Falun AB har ansökt om planuppdrag för Högboområdet (västra de-
len av Högbo 1:22) med anledning av att bolaget vill exploatera området för 
bostadsbebyggelse och ge befintliga byggnader möjlighet till ny använd-
ning. Dagon anför också att området skulle kunna vara en resurs vid skid-
VM.  

Stadsbyggandskontoret har tidigare, när området hade en annan fastig-
hetsägare, upprättat ett detaljplaneprogram som efter samråd återredo-
visades för kommunstyrelsen samhällsutskott den 16 januari 2001. Vid detta 
tillfälle godkändes samrådsredogörelsen för programsamrådet och gavs ock-
så två andra uppdrag. 

Den inkomna ansökan har varit uppe för en vägledande diskussion på stads-
byggnadsberedningen den 7 december 2010 och beredningen ansåg då det 
som mycket angeläget att planeringen av området startar snarast.   

Vid en planläggning enligt inkommen ansökan kommer behovet av en ny 
tillfartsväg upp till Högboområdet att behöva lyftas. Det medför att också 
andra fastighetsägare direkt berörs av detaljplanearbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-23. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
och Mikael Roséns förslag 

att  ställa sig positiv till att detaljplan upprättas för Högboområdet med be-
aktande av de aspekter som behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänste-
skrivelse 2011-02-23, 

att  planarbetet ska bekostas av fastighetsägaren/arna samt  

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

36TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Dagon AB Falun 

 

 



 13 (35) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

37TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Ansökan från Svärdsjö Byggnadsförening u.p.a om 
medfinansiering till upprustning av samlingslokalen He-
denborg i Svärdsjö

Diarienummer KS 74/11 

Ärendet 
Svärdsjö byggnadsförening har lämnat in en ansökan om ekonomiskt stöd 
till en renovering av samlingslokalen Hedenborg. Renoveringen avser in-
stallation av värmeanläggning och åtgärd av ventilationsanläggning.  

Svärdsjö byggnadsförening har från Boverket ansökt om investeringsbidrag 
till allmänna samlingslokaler. Förutsättningen för bidraget är att Falu kom-
mun medfinansierar med 30% av bruttokostnaden (125 850 kronor). Bover-
ket står då för upp till 50% och den egna insatsen blir 20%.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2007 att medge ett lån på 50 tkr till 
föreningen samt att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda eko-
nomiska och tekniska förutsättningar för att uppnå en varaktigt fungerande 
ekonomi i föreningen. 

Förening har i december 2007 anhållit om att få lånet utbetalt som ett akut 
bidrag till driften av Hedenborg. 

Utvecklingsutskottet informerades om ärendet i januari 2008. 

Föreningen vädjar i brev i januari 2009 om ekonomisk hjälp i sin akuta eko-
nomiska kris för att klara av de löpande elkostnaderna. 

Utvecklingsutskottet beslutade i februari 2009 att lämna ett bidrag till 
Svärdsjö byggnadsförening u.p.a med 35 tkr  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Svärdsjö Byggnadsförening u.p.a 2010-12-29.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-03. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags, 
Mikael Roséns och Mats Dahlströms förslag 

att  Svärdsjö Byggnadsförening beviljas medfinansiering om 125 850        
kronor för  renovering av Hedenborg samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

37TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  bidraget finansieras inom ramen för särskilda framtidsprojekt i   
kommunstyrelsens budget.  

Expeditioner 
Svärdsjö Byggnadsförening u.p.a 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

38TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna angående 
förslag på vattenskoterområde i Runn, Falu kommun

Diarienummer KS 131/11 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarna har remitterat en ansökan från Falu Jet Ra-
cing Club om att bilda ett vattenskoterområde i Runn, under en 
prövoperiod fram till 31 oktober 2011. Länsstyrelsen efterfrågar nu 
Falu Kommuns yttrande i ärendet.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förvalt-
ningsgemensamma förslag med miljöförvaltningen är  
att tillstyrka länsstyrelsens förslag under en prövotid till och med 
den 31 oktober 2011 samt  
att dessutom föreslå länsstyrelsen att beakta att all hantering av 
bränsle inom området måste ske på ett sådant sätt att spill inte ham-
nar i vattnet eller på marken, lämplig saneringsutrustning finns till-
gänglig vid aktiviteter som anordnas av klubben och att ansvarsfrå-
gan kring tillsyn och vid skador måste tydliggöras. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen yttrade sig till Länsstyrelsen den 29 november 1994. Då 
föreslogs två områden, Hovtjärn i första hand och Knätjärn i andra hand.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott uttalade den 8 mars 2005, att någon 
heltäckande bedömning inte är gjord, varför Falu Kommun inte vill föreslå 
något område för vattenskoteråkning inom kommunens gränser. 

Miljönämnden har genom uppdrag till miljöchefen ställt sig bakom det nu 
aktuella gemensamma yttrandet, daterat den 24 mars 2010.  

Trafik- och fritidsnämnden har i beslut den 14 april 2010, föreslagit att vat-
tenskotrar får framföras längs prickade farleder och på öppet vatten minst 
100 meter från land samt att vattenskotertrafiken endast är tillåten mellan kl 
10.00 och 18.00 samt att en utvärdering bör göras efter två år. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott återremitterade vid sitt sammanträde 
den 20 april 2010, ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning 
av ett förslag som tillåter vattenskoteråkning på Runn med restriktioner. 
Kontakter ska även tas med Borlänge för att inhämta deras ställningstagan-
de. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-01 samt gemensamt svar med miljöförvaltningen 2011-03-02. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

38TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Britt Källström, Krister Andersson, Linnea Risin-
ger och Mats Dahlström: att avstyrka länsstyrelsens förslag och kvarstå vid 
tidigare beslut att Hovtjärn och Knätjärn tillåts som vattenskoterområden. 

Mikael Rosén och Håkan Hammar: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utvecklingsut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.    

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

att  avstyrka länsstyrelsens förslag och  kvarstå vid tidigare beslut att  Hov-
tjärn och Knätjärn tillåts som vattenskoterområden. 

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

Expeditioner 
Länsstyrelsen Dalarna 

Falu Jet Racing Club 

Miljönämnden 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

39TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 SM-veckan 2013                

Diarienummer KS 616/10 

Ärendet 
Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har sedan några år tillbaka 
drivit det gemensamma projektet ”SM-VECKAN”.  

Ansökan om att arrangera SM-veckan 2013 för både vinter och sommar SM 
i Falun skickades in den 15 oktober 2010. 

Ansökan har behandlats av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television 
som beslutat att erbjuda Falun arrangörskapet för SM-vinter 2013.  

Trafik- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen föreslår; 
att tacka ja till Riksidrottsförbundets erbjudande att stå som arrangör för 
vinter SM 2013,  
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att teckna avtal med Riksid-
rottsförbundet om arrangörskapet för vinter SM 2013, 
att uppdra till Evenemangsrådet att planera för att kunna bevilja Dalarnas 
Idrottsförbunds ansökan om stöd för de samlade föreningarnas arrangerande 
av vinter-SM 2013, bedöms till 1 mkr samt 
att i budget 2013 inarbeta 0,7 mkr för Falu kommuns åtagande vad gäller 
markandsföring etc för SM-veckan 2013. 

Föredragande Helen Lott, chef för trafik- och fritidsförvaltningen. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott behandlade ärendet den 19 oktober 
2010 och beslutade att remittera ärendet till trafik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 145. 

Trafik- och fritidsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens tjänste-
skrivelse 2011-02-27. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
och Mikael Roséns förslag 

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

40TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara Faluns 
alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samverkan

Diarienummer KS 844/09 

Ärendet 
Maria Gehlin (FAP) föreslår i en motion att  
- samtliga fritidsgårdar i Falu kommun ska vara kvar, 
- en skyndsam samlokalisering sker av Faluns samtliga fritidsgårdar och 
biblioteksfilialer i skolans lokaler, 
- en fritidsgård inrättas i Bjursås samt 
- att fritidsgården i Britsarvet inte ska läggas ner utan även fortsättningsvis 
vara integrerad i skolans lokaler. 

Motionärens första yrkande att alla fritidsgårdar i Falu kommun ska vara kvar uttrycker en 
politisk målsättning som förvaltningen inte har några synpunkter på.  
 
Motionärens andra yrkande om en skyndsam samlokalisering av fritidsgårdar och bibliotek 
är en fråga som tas upp i strategiplanen. 
  
Motionärens tredje yrkande är att en fritidsgård ska inrättas i Bjursås. I detta fall pågår ett 
arbete med att inrätta en föräldradriven fritidsgård i Bjursåsskolan. 
 
Motionärens fjärde yrkande är att fritidsgården på Britsarvet inte ska läggas ner. Där kan det 
konstateras att kultur- och ungdomsnämnden beslutat i oktober och november 2009 att lägga 
ner fritidsgården och att detta beslut verkställts. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår;  
att motionärens tredje yrkande bifalles, 
att motionärens fjärde yrkande avslås samt  
att motionen i övrigt är besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänste-
skrivelse den 25 maj 2010. 

Tidigare behandling 
Kultur- och ungdomsnämnden föreslår den 18 mars 2010 att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-
02. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott återremitterade motionen den 17 juni 
2010. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin 2009-12-07. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2010-03-18, § 20/ tjänsteskri-
velse 2010-03-02. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

40TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 95. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: att motionärens första och 
fjärde yrkande avslås samt att andra och tredje yrkandet är besvarat. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionärens första yrkande avslås,  

att  motionärens andra yrkande är besvarat,  

att  motionärens tredje yrkande är besvarat samt  

att   motionärens fjärde yrkande avslås. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

41TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Åtgärder 
för att snygga upp strandvägssidan av Tisken

Diarienummer KS  699/10 

Ärendet 
Knut C.A.Scherman föreslår i en motion att åtgärder sätts in för att snygga 
upp utsikten längs strandvägssidan av Tisken så att en angenämare och mer 
representativ upplevelse återskapas av Tiskenpromenaden. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden behandlar motionen den 17 februari 2011 och 
föreslår att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C.A.Scherman 2010-11-15. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-02-17, § 4/tjänsteskrivelse 
2011-02-02. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till trafik-och nämndens 
förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen med hänvisning till trafik- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-02-02. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

42TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna 
Strindberg (S); två busszoner mellan Falu Centrum och 
Svärdsjö/Enviken

Diarienummer KS 687/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
föreslår i motion; 
att det inom Falu kommun endast ska finnas två busszoner samt 
att det ska vara två busszoner mellan Falu centrum och Svärdsjö/Enviken. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 februari 2011 och 
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. Trafik- och fritids-
nämnden beslutar för egen del  
att trafik- och fritidsförvaltningen återkommer till nämnden med resultatet 
av Dalatrafiks översyn av biljettsystemet samt 
att uppdra åt förvaltningschefen att till nästa sammanträde återkomma med 
Dalatrafiks tidplan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ragnar Kroona och Anna Strindberg 2010-11-26. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-02-17, § 3/tjänsteskrivelse 
2011-01-20. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén, Krister Andersson och Linnéa 
Risinger: Bifall till trafik- och fritidsnämnden förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionen bifalles. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

43TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Svar på medborgarförslag från Lennart Eriksson om att 
stänga nuvarande utfart och infart på RV 50 från Brit-
sarvet

Diarienummer KS 573/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag, inlämnat den 22 september 2010, föreslår Lennart 
Eriksson att nuvarande in- och utfart på riksväg 50 från Britsarvet ska 
stängas. Istället skulle trafiken använda nuvarande Bojsenburgsvägen (Jung-
fruvägen) ut till cirkulationsplatsen vid Preem-macken mot Rättvik (Jung-
frubergsrondellen). Idag är det ofta mycket svårt att som bilist ta sig ut på 
riksvägen, vilket får till följa att många chansar och tar stora trafiksäkerhets-
risker. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är korsningen vid Norra Järnvägsga-
tan som ska åtgärdas. ”Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan” fanns med i 
objektlistan som Falu kommun överlämnade till Region Dalarna som under-
lag till Länstransportplanen 2010-2021. Enligt uppgifter från Trafikverket 
finns cirkulationsplatsen med som ett prioriterat objekt i den bakomliggande 
objektlistan till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Frågan om 
finansiering och tidplan är dock inte färdigbehandlad.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Lennart Eriksson 2010-09-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-18. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag och att avslaget motiveras enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att mot bakgrund av redovisad bedömning i kommunstyrelseförvaltningens 
(stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse, den 18 februari 2011 där det 
anges att en stängning av in- och utfarten till Norra Järnvägsgatan inte 
är lämplig utan att annan lösning bör sökas, avslå medborgarförslaget.  

 
 



 23 (35) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

44TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Svar på medborgarförslag; Använd "Vidåsbostäder" för 
tävlande och funktionärer under skid-VM 2015

Diarienummer KS 605/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att befintliga bostäder i Sågmyra som förval-
tas under namnet ”Vidåsbostäder” renoveras och används som boende för 
tävlande och funktionärer under skid-VM 2015. 

KopparStaden AB tvångsförvaltade rubricerade bostäder i Sågmyra under 
perioden den 26 februari till och med den 30 september 2010. Idag har 
KopparStaden AB ingenting med fastigheterna att göra. ”Vidåsbostäders” 
fastigheter i Sågmyra är sålda och den nya ägaren Lexator har tagit över 
fastighetsbeståndet vid årsskiftet 2010-2011. I och med att förvaltningen av 
”Vidåssbostäder” har upphört och fastigheterna är sålda är medborgarför-
slaget inte aktuellt eller möjligt att genomföra. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-10-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-02. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg av 
motivering enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till  kommunstyrelse- 
förvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse den 2 mars 2011, där det 
framgår att kommunen inte längre har inflytande över fastigheten. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

45TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Svar på medborgarförslag; Förbjud smällandet av rake-
ter i alla tätbebyggda områden i Falun

Diarienummer KS 72/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
I ett medborgarförslag föreslås att smällandet av raketer förbjuds i alla tät-
bebyggda områden i Falun. Förslagsställaren har begärt att formuleringen 
ändras till Förbjud alla smällare och raketer i alla tätbebyggda områden i 
Falun. 

Ärenden avseende fyrverkerier och användandet av pyroteknisk utrustning 
har genom åren behandlats politiskt vid ett flertal tillfällen. Senast under år 
2009 då flera medborgarförslag gällande detta bereddes och beslut fattades 
av kommunfullmäktige i december samma år. 

Det nu aktuella medborgarförslaget har i stort sett likalydande innebörd som 
de medborgarförslag som behandlades av kommunfullmäktige i december 
2009. Medborgarförslaget anses därmed besvarat med hänvisning till kom-
munfullmäktiges beslut den 10 december 2009. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-05. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2001-12-10, § 186. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-02. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg av 
motivering enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunfullmäkti-
ges beslut den 10 december 2009, § 186, där kommunen anger områden 
som ska omfattas av särskilda bestämmelser. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 
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  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Svar på medborgarförslag; Hastighetsbegränsning efter 
Tunavägen i Falun och på Ingarvet

Diarienummer KS 89/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att hastighetsbegränsning efter Tunavägen i 
Falun sänks till 40 km/h för att minska risken för olyckor, ge sänkt bullerni-
vå och förbättra trafiksituationen, medan hastigheten på Ingarvet bör återgå 
till 50 km/h så att yrkestrafiken inte hindras. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 

Förslagsställaren har sedan år 2004 vid ett flertal tillfällen inkommit med 
synpunkter, skrivelser samt ett medborgarförslag gällande hastigheter, fart-
hinder mm. på Tunavägen i Falun, som trafik och fritidsförvaltningen utrett 
och besvarat.  

Förslagsställaren har överklagat trafik- och fritidsförvaltningens senaste 
beslut i ärendet, beslut 2080 2010-00132 om hastighet på Tunavägen i Fa-
lun. Ärendet prövas nu av Länsstyrelsen i Dalarna.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-12. 

Medborgarförslag angående förbud mot genomfart efter Tunavägen i Falun 
2008-06-17. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-11-19, § 139/tjänsteskrivelse 
2008-10-22. 

Skrivelse 2007-08-14 och svar 2007-08-16 om trafikproblem efter Tunavä-
gen i Falu kommun (KS 633/07) 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg av motivering enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare behandling och 
svar i ärendet, där kommunfullmäktige uppfattat att nuvarande trafiksi-
tuation är tillfredsställande.              
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

47TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2011-02-23 inte slutförts

Diarienummer KS 23/11 

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

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
7 oktober 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-28 
med sammanställning. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per 2011-02-23 inte slutförts till proto-
kollet. 



 27 (35) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

48TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Antagande av översiktsplan för Falu kommun - fördjup-
ning för Myran  

Diarienummer KS 171/04 

Ärendet 
Arbetet med en översiktsplan för Myran genomfördes i huvudsak 2004 – 
2005. Det har dock funnits osäkerhet kring förutsättningarna för genomfö-
rande vilket inneburit att planarbetet vilat. Bl.a. yttrade sig länsstyrelsen inte 
förrän 2008 över det planförslag som ställdes ut 2005. Det har också varit 
osäkert i vilken utsträckning marken kan få ny användning med tanke på 
riskerna med oexploderad ammunition. Fortifikationsverket, som äger mar-
ken har inte kunnat lämna besked om när och på vilka villkor marken kan få 
en ny användning. Området har också varit av riksintresse för totalförsvaret 
grundat på buller från verksamheten på skjutfältet. Detta riksintresse har 
nyligen upphävts. 

Utvecklingsledare Mats Reutherborg och planchef Anna Perols från stads-
byggnadskontoret föredrar ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2004-06-22 att godkänna 
förslag till översiktsplan för samråd. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott hade 2004-12-07 en vägledningsdis-
kussion efter genomfört samråd. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 2005-03-08 om samrådsre-
dogörelsen. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 2005-05-17 att godkänna 
förslag till Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Myran för ut-
ställning. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 2005-06-07 att godkänna 
förslag till Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Myran för ut-
ställning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-28/antagandehandlingar. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna utlåtandet, daterat 2011- 02- 24. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Myran. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Slutrapport av Handikappolitiskt program och uppdrag 
om fortsatt arbete med funktionshinderpolitiken i Falu 
kommun   

Diarienummer KS 639/06 

Ärendet 
Falu kommuns Handikappolitiska program antogs av kommunfullmäktige år 
2000 och har därefter reviderats och antagits igen 2005. Syftet med pro-
grammet har varit att skapa en samsyn på handikappfrågorna i Falu kom-
mun och att tydliggöra det ansvar som vilar på respektive nämn/styrelse. 
Programmet innehöll en rad åtgärder som till stor del är genomförda.  

Programmet behöver ersättas med ett nytt styrdokument. Stadsbyggnads-
kontoret överlämnar därför en slutrapport och förslår att det gällande pro-
grammet avslutas, samt föreslår att Faluns fortsatta funktionshinderpolitik 
ska arbetas fram som en del av nästa Folkhälsoprogram. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Handikappolitiskt program antogs av kommunfullmäktige den 7 december 
2000 och reviderades av kommunfullmäktige den 10 februari . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-09/ Handikappolitisktprogram 2005-02-10.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mats Dahlström och Krister Andersson: Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna slutrapport av Handikappolitiskt program daterad 2011-02-09 
samt 

att  Handikappolitiskt program för Falu kommun antaget 2000-12-
07/reviderat 2005-02-10 härmed är avslutat. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
genomföra arbetet med kommunens fortsatta funktionshinderpolitik som 
en del i nästa Folkhälsoprogram. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

50TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Godkännande av Envikens Skytteklubbs ansökan om 
kommunal borgen  

Diarienummer KS 224/11 

Ärendet 
Envikens Skytteklubb bedriver sportskytte och jaktskytte och därmed fören-
liga aktiviteter. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksam-
het i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Detta med särskild 
målsättning att stärka medlemmarnas prestationer inom skytteidrotten ge-
nom att hålla utbildningar inom förekommande skyttegrenar samt upprätt-
hålla en lättillgänglig skytteanläggning med god standard. 

Föreningen arbetar med att färdigställa en skeet-trap och pistolbana vid 
skyttecentret i Enviken. Klubben har hittills investerat ca 1,5 miljoner kro-
nor och utfört eget ideellt arbete under de fem år uppbyggnaden av skytte-
centret pågått. Oförutsedda kostnader har uppstått genom betydlig högre 
kostnader för dränering och elinstallationer.  

Skyttecentret har idag så kallad 100-status, d v s en så kallad prioriterad 
bana och är även utsedd till att inom Falu kommun ha jägarexamensstatus.  

På grund av oförutsedda kostnader vid färdigställandet ansöker föreningen 
om kommunal borgen avseende ett lån om högst 250.000 kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Envikens Skytteklubb 2011-01-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-03-07. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Mats Dahlström: Bifall till 
förvaltningens förslag med förtydligande av att redovisningskravet gäller till 
kommunstyrelseförvalningen (ekonomikontoret). 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bevilja Envikens Skytteklubb borgen för ett lån om högst 250.000 kro-
nor med en återbetalningstid på sju år samt 

att  Envikens Skytteklubb två gånger per år ska redovisa sin ekonomi och 
verksamhet till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret). 
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utvecklingsutskott T§ 

51TT
  2011-03-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Antagande av detaljplan för del av Born  
(del av Falun 9:19)  

Diarienummer KS 414/10 

Ärendet 
Detaljplan för del av Born har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Syftet 
med planen är att utöka användningsmöjligheterna för byggnaderna inom 
området genom att tillåta att de också används för öppenvård, vuxenutbild-
ning, kontor mm. I planen ges också ett skydd till de äldsta byggnadsdelar-
na. Dessa betraktas som omistliga i Faluns stadsbild och bör därför inte för-
vanskas eller rivas. Byggnadsnämnden godkände den 3 februari 2011 de-
taljplanen för antagande och överlämnar den till kommunstyrelsen med för-
slag om att den ska antas av kommunstyrelsen vilket även kommunstyrelse-
förvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår. 

Tidigare behandling 
Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 17 
mars 2009 i uppdrag att bland annat upprätta en detaljplan för den befintliga 
bebyggelsen inom området.   

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 14 september 2010 
under samrådet, att lämna planförslaget utan erinringar. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från byggnadsnämnden 2011-02-03, § 14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-28.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  anta detaljplan för del av Born. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen; For-
tum Distribution AB ansöker om förlängning av linje-
koncession för luftledning mellan Bjursås och Sågmyra 
i Falu och Leksands kommuner  

Diarienummer KS 156/11 

Ärendet 

Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan om förlängning av 
linjekoncession och begär kommunens yttrande. Av yttrandet ska framgå 
om anläggningen är förenlig med för området gällande detaljplaner eller 
kommunal översiktsplan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) konstaterar att lin-
jen inte berör något detaljplanelagt område i Falu kommun och föreslår att 
ansökan ska tillstyrkas. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2011-02-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-28. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  tillstyrka ansökan. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Slutrapport för "Ett Falun tillgängligt för alla"  

Diarienummer KS 607/05 

Ärendet 
Riksdagen har som mål att år 2010 ska vi ha ett samhälle tillgängligt för 
alla. Då ska enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda. År 2005 startade därför 
projektet ”Ett Falun tillgängligt för alla”. Syftet med projektet var att Falun 
år 2010 skulle vara fysiskt tillgängligt för alla kommuninvånare oavsett 
funktionsnedsättning. Projektet omfattar tillgänglighet till publika lokaler 
med tillhörande utomhusmiljö och allmänna platser, men ej tillgänglighet 
och handikappanpassning av bostäder. 

För att nå målet bildades en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelseför-
valtningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) trafik- och fri-
tidsförvaltningen och Kopparstaden som föreslår att slutrapporten ska god-
kännas. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan med undantag av femte att-satsen som enligt kommun-
styrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag lyder;  
att Falu kommun i sina byggprojekt ska installera hissar som har godtagbara 
mått för person med permobil/el-moppe.  

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 9 augusti 2005; beslut om 
fastställande av projektdirektiv för "Ett Falun tillgängligt för alla". 

Kommunstyrelsen den 30 augusti 2005; Fastställande av projektdirektiv för 
"Ett Falun tillgängligt för alla" 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 23 maj 2007; Delrapport för "Ett 
Falun tillgängligt för alla" 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-02-25/Slutrapport 2011-02-25. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag med undantag av femte att-satsen som formuleras enligt beslutsrutan ned-
an. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna slutrapporten, 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att i 
kommande års verksamhetsplanering utveckla formerna för tillsyn av 
"enkelt avhjälpta hinder" inom det uppdrag kontoret utför åt byggnads-
nämnden, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att ta 
fram en rutinbeskrivning i samband med alla ombyggnader/förändringar 
i kommunens lokaler, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att in-
formera alla verksamheter om de tekniska installationer, tillgänglighets-
anpassningar som utförts i den egna verksamheten, 

att  Falu kommun i sina nya byggprojekt och om möjligt vid ombyggnad  
ska installera hissar som har godtagbara mått för person med permo-
bil/el-moppe samt 

att  därmed förklara projekt "Ett Falun tillgängligt för alla" avslutat. 
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54TT

 

Justerandes signaturer  

§ 54 Svar på skrivelse från Domstolsverket om synpunkter 
på promemoria om den framtida yttre organisationen för 
vissa tingsrätter  

Diarienummer KS 115/11 

Ärendet 
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets prome-
moria ”Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter”. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till remissvar och före-
slår kommunstyrelsen besluta att avge yttrandet daterat den 17 februari 2011 
som Falu kommuns yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Promemoria från Domstolsverket Den framtida yttre organisationen för vis-
sa tingsrätter 2011-01-25. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-06. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens för-
slag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avge yttrandet daterat den 17 februari 2011 som Falu kommuns yttrande 
i ärendet. 

 

Utdragsbestyrkande: 


	 

