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§ 15 Ansökan från Vikabygdens Intresseförening angående   
 driftstöd för cykelvägen Fernviken - Kniva 

 KS0734/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Vikabygdens Intresseförening beviljas 20 000 kr årligen t o m 2018. 
 

2. Finansiering sker genom särskilda framtidsmedel. 
 
Sammanfattning  
År 2007 ansökte Vika Intresseförening om borgen för lån på 2 540 000 kr för  
byggande av cykelväg mellan Fernviken och Kniva. Kommunstyrelsen beviljade  
den 28 augusti 2007 borgen för lånet och cykelvägen anlades. 
 
Vika Intresseförening bedriver all verksamhet ideellt och har inga andra  
intäktskällor än medlemsavgifter. Det gör att föreningen anser sig sakna medel till 
underhåll av cykelvägen. Cykelvägen är nu i sådant skick att den kräver löpande  
underhåll för att bevara den som ursprungligen avsetts. Vika Intresseförening  
anhåller därför om ett årligt driftbidrag på 20 000 kr.  
 
Ekonomikontoret föreslår att ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-02-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Bevilja ansökan 
om driftmedel, men tidsbegränsad t o m 2018. Finansiering sker genom särskilda 
framtidsmedel. 
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§ 16 Godkännande av ny evenemangsstrategi 

 KS0166/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ny evenemangsstrategi för Falu kommun antas med justeringen att antalet tre 
profilevenemang ändras till ett begränsat antal, att i alla beslut om evenemang 
tar man hänsyn till ett Falun alltid i liv och rörelse samt redaktionella ändringar. 

 
Sammanfattning 
Falun är en framgångsrik evenemangskommun, som har en hög turistekonomisk 
omsättning, varav en betydande del kan härröras från evenemang. Falun har en  
arena i världsklass i Lugnet och helt unika miljöer. Evenemangen är också en viktig 
inkomstkälla för kommunens rika föreningsliv både vad gäller kultur och idrott 
samt elit och bredd.  
 
Evenemangsstrategin är kommunens verktyg för att koordinera och hantera 
evenemangsfrågor och utveckling av evenemang i kommunen. 
• Evenemangsstrategin tydliggör Falu kommuns målbild för evenemang i  
kommunen. 
• Evenemangsstrategin ska bidra till förverkligandet av Falu kommuns vision  
”Ett större Falun” och bidra till kommunens tre hållbarhetsprogram. 
 
Då den tidigare strategin inte längre är aktuell och behöver moderniseras utifrån  
nya och reviderade styrdokument har förslag på ny evenemangsstrategi tagits fram.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusive föreslagna  
justeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02/Förslag 
evenemangsstrategi. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Håkan Hammar (M),  
Mikael Rosén (M) och Åsa Nilser (FP): Enligt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag med justeringen att antalet tre profilevenemang ändras 
till ett begränsat antal, att i alla beslut om evenemang tar man hänsyn till ett Falun 
alltid i liv och rörelse samt redaktionella ändringar.  
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§ 17 Svar på remiss från Trafikverket angående funktionellt 
 prioriterat vägnät 

 KS0646/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
1. Med tillstyrkan överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2015 som sitt eget remissvar till 
Trafikverket med justering enligt dagens diskussion i remissvaret. 
 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har skickat ut ett förslag till funktionellt prioriterat vägnät på remiss 
till Region Dalarna, länsstyrelsen och länets kommuner. Materialet består av kartor 
med vägnätet och en handledning Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät. 
Förslaget är framtaget av Trafikverket och länsplaneupprättarnas tjänstemän. 
  
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vägar som är viktiga för nationell 
och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.  
Målet med det funktionellt prioriterade vägnätet är att:  
- skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
 tillgänglighet 
- skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet 
- bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar 
 
Utpekandet kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat underlag för tillgänglighet. 
Det funktionellt prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 
bussar. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusivt justering 
enligt dagens diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med justering enligt dagens diskussion i 
remissvaret till Trafikverket. 
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§ 18 Godkännande av utställning för fördjupad översiktsplan 
 för Born (Falun 9:22) 

 KS0173/09  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse 
godkänns. 
 

2. Översiktsplan för Falu kommun, Fördjupning för Born, bearbetad enligt 
ställningstagandena i samrådsredogörelsen, godkänns för utställning.  

 
Sammanfattning 
Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Born är för att i ett tidigt  
stadium samla information om förutsättningarna och skapa en samlad syn på de 
ramar som ska styra områdets framtida utveckling. 
 
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
den 17 mars 2009, att ta fram en fördjupad översiktsplan för området (alternativt ett 
planprogram). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 oktober 2014, om samråd, var efter ett samråd 
genomfördes mellan den 29 oktober 2014 till den 15 januari 2015. Ett öppet hus 
hölls den 26 november 2014.  
 
Efter utställning sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och 
planförslaget bearbetas vidare till en antagandehandling som antas av kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 19 Godkännande av nya regler för kommundels- 
 utvecklingsmedel 

 KS0173/15  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Det nya förslaget till arbets- och beslutsgång för 
kommundelsutvecklingsmedel i Falu kommun godkänns. 

 
Sammanfattning 
Under 2010 utformade Falu kommun en modell för Kommundelsutveckling under 
ledning av Landsbygdsgruppen. I november 2010 beslutade kommunstyrelsen att 
bevilja 500 000 kr per år i tre år för kommundelsutveckling på tre olika orter.  
Under 2014 och 2015 har två kommundelar per år tilldelats 500 000 kr vardera. 
Arbetet har hittills varit framgångsrikt. 
 
Målet är att genom kommunala medel utveckla Faluns sju kommundelar på 
landsbygden. 
 
Hösten 2014 beslutades att Landsbygdsgruppen skulle bli ett Landsbygdsråd, 
där alla politiska partier finns representerade samt ett utökande av antalet ledamöter från 
den ideella sidan. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-06/ 
Kommundelsutveckling i Falu kommun - arbets- och beslutsgång. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 20 Införande av verksamhetsbidrag för kommundelarnas 
 intresseföreningar 

 KS0716/14  
Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Ett verksamhetsbidrag på 25 000 kr per år för var och en av de sju 
kommundelarnas intresseföreningar som kan söka kommundels- 
utvecklingsmedel införs. 
 

2. Verksamhetsbidraget hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

3. Finansiering sker för år 2015 genom kommunstyrelsens konto Särskilda 
framtidsprojekt K730.100203. 

 
Protokollsanteckning 
Beslutet sänds även till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har under några år arbetat med kommundelsutveckling. För att kunna 
göra det på bästa sätt behövs en motpart och i Falun har kommundelarna organiserat 
sig i intresseföreningarna som är en paraplyförening för sin bygd. De är en samlande 
kraft som bland annat ska föra dialog med kommunen och ansvarar för att bygden har 
en aktuell utvecklingsplan. 
 
Målet med kontinuerligt utvecklingsarbete är att stärka kommundelarnas identitet 
och framtidstro, behålla och utveckla det befintliga utbudet, skapa trivsammare 
centrum och mötesplatser, skapa förutsättningar för ökad turism samt samordna och 
öka marknadsföringen. 
 
Intresseföreningarna ska vara representerade inom Falu kommunbygderåd och det 
ska finnas ett samarbete med övriga föreningar inom kommundelen. För att 
intresseföreningarna ska klara sin verksamhet föreslår Landsbygdsgruppen att införa 
ett verksamhetsbidrag till intresseföreningarna i kommunens sju kommundelar. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  
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§ 21 Planbesked för detaljplan för delar av Stora Källvikens 
 småhusområde 

 KS0607/14  
Beslut 

1. Positivt planbesked ges för detaljplan för delar av Stora Källvikens  
småhusområde. 
 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan med beaktande av de aspekter som framgår av 
tjänsteskrivelsen daterad den 30 januari 2015. 
 

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

4. Avgift för planbesked ska betalas enligt gällande taxa med 15 000 kr. 
 

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

6. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen cirka 1 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 gällande fastighet  
Stora Källviken 1:96 m fl i utkanten av Falu tätort, väster om Runn. 
 
Huvudsyftet med den önskade detaljplanen är att möjliggöra enskilda  
fastighetsägares önskemål om förändringar som tillåts enligt gällande detaljplan. 
Förändringarna gäller både nybyggnad på tidigare obebyggd mark och  
tillbyggnad på bebyggda fastigheter. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 22 Planbesked för detaljplan för småhus vid Vilaudden i 
 Korsgården 

 KS0656/14  
Beslut 

1. Positivt planbesked ges för detaljplan för småhus vid Vilaudden i  
Korsgården. 
 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan med beaktande av de aspekter som framgår av  
tjänsteskrivelsen den 5 februari 2015 samt att särskild hänsyn ska tas till 
natur- och kulturmiljön. 
 

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

4. Avgift för planbesked ska betalas enligt gällande taxa med 25 000 kr. 
 

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

6. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen cirka 2 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 gällande fastighet  
Korsgården 1:1 på Vilaudden i utkanten av Falu tätort. 
   
Huvudsyftet med den önskade detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av 
småhusbebyggelse som komplettering till befintlig bebyggelse på Vilaudden.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusive 
tillägg i beslutspunkt 2. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-05.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Jonny Gahnshag (S) och 
Mikael Rosén (M): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag  
med tillägg till beslutspunkt 2 att särskild hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljön. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Fastighetsägaren 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 23 Planuppdrag för detaljplan för bostäder i Vasaparken vid 
 Parkgatan 

 KS0153/15  
Beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan för bostäder i Vasaparken vid Parkgatan med beaktande av 
de aspekter som framgår av tjänsteskrivelsen daterad den 3 februari 2015. 
 

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

3. Planarbetet ska bekostas inom ram. 
 

4. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen cirka 1,5 år efter det att planuppdrag 
getts.  

 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (FP) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Sammanfattning 
Korsnäsvägen har flyttats till ett nytt läge. I projektet Resecentrum Falun ingår att 
anlägga en park i det gamla vägområdet vilket också projekterades under 2013 – 14. 
Under 2014 framlades ett politiskt förslag att i stället bebygga området med  
bostäder och att utnyttja nivåskillnaderna för ett parkeringsgarage. Efter valet har 
den nya majoriteten enats om att genom en ny detaljplan pröva möjligheterna att  
bygga bostäder i Vasaparken längs Parkgatan men att i övrigt genomföra  
parkprojektet. Den föreslagna bostadsbebyggelsen strider mot gällande detaljplan 
varför en ny detaljplan måste upprättas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett planuppdrag ges och 
att en detaljplaneprocess påbörjas. 
 
Planarbetet ska bekostas inom ram och planavgift kommer att tas ut när bygglov 
beviljas med stöd av den nya planen. Utredningar som krävs för planarbetet 
bekostas inom exploateringsbudgeten.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-03. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
Mikael Rosén (M): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg 
av att ett detaljplaneförslag som möjliggör parkeringsgarage och större bostadsexploatering 
tas fram. 
 
Beslutsgång   
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklingsutskottet beslutar 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
Nej-röst: Avslag till Mikael Roséns förslag. 
Ja-röst: Bifall till Mikael Roséns förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 4 nej-röster och 3-ja röster avslås Mikael Roséns förslag. 
 
Nej: Mats Dahlström (C), Linnea Risinger (MP), Jonny Gahnshag (S) och Monica 
Enarsson (S). 
Ja: Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (FP). 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 24 Presentation av miljö- och samhällsbyggnads- 
 förvaltningens avdelning Hållbarhet och planering 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Planchef Anna Perols redogör för verksamheten på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbarhet och planering.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (20) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-16 
 
§ 25 Information om fördjupad översiktsplan för 
 landsbygdsutvecklingen Falu kommun  
 – serviceprogram och utveckling 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen och ställer sig positiva 
till den presenterade arbetsmodellen. 

 
Sammanfattning 
Planchef Anna Perols redogör för arbetsmodellen med den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygdsutvecklingen, revidering av serviceplanen 
och utvecklingsplanen för landsbygden som sker i samverkan med  
intresseföreningar. 
 
Mats Dahlström lämnar aktuell information om Landsbygdsrådets arbete.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (20) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-16 
 
§ 26 Information om miljönämndens utvärdering av  
 arbetet med vindkraftsetableringar 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Miljöinspektör Peter Sjö redogör för miljönämndens utvärdering av  
arbetet med vindkraftsetableringar.  
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av miljönämndens arbete med prövningar, remissyttranden 
och tillsyn vid vindkraftsetableringar daterad 2014-11-24. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (20) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-16 
 
§ 27 Redovisning av IBF Faluns verksamhet 

    
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Klas Hedlund, ordförande i IBF Falun, redogör för verksamheten. En kontakt- 
person för föreningar inom kommunen efterfrågas. 
 
Ekonomichefen informerar om att han kommer kalla till ett möte under våren 
för alla berörda utifrån det avtal som finns tecknat med IBF Falun. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 20 (20) 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-16 
 

§ 28 Rapport från Företagsklimatsdagen 

  
Beslut 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Christina Haggren rapporterar från konferensen Företagsklimatsdagen  
den 4 februari 2015.  
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