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§ 67 Svar på medborgarförslag om att nyttja banvall 
mellan Grycksbo och Rättvik till motionsled 

KS0503/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget är besvarat genom att idén kan tas med i de  
grupper som redan finns och som arbetar med att ta fram en cykelplan  
för Falu kommun. 

Sammanfattning 
Mellan Grycksbo och Rättvik sträcker sig en gammal banvall, befriad från 
både räls och sylar. Den är delvis farbar med både bil och trampcykel och i 
delvis gott skick men med grusbeläggning som beroende på väderlek är av 
mycket varierande kvalitet. Medborgarförslagsställaren ser här en underbar 
tillgång för dem som kan röra sig med muskelkraft genom ett stycke underbar 
natur. 

Medborgarförslagsställaren föreslår att det bildas en arbetsgrupp med syfte att 
få till en ”Rättviksrunda” med utvecklingsmöjligheter till Borlänge och Mora. 

Region Dalarna har i nuläget ingen avsikt att driva frågan om en cykelled 
mellan Grycksbo och Rättvik. 

Stadsbyggnadskontoret fick hösten 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
arbeta fram en Cykelplan för Falu kommun. Inom projektet finns både styr- 
och projektgrupp och därför anser stadsbyggnadskontoret att det inte behöver 
bildas någon arbetsgrupp utan att idén tas med i det fortsatta arbetet med 
cykelplanen. När planen är antagen av kommunen skickas planen till Region 
Dalarna som då eventuellt kan driva frågan om en cykelled mellan Grycksbo 
och Rättvik vidare.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgaförslaget 2013-08-03. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 68 Svar på medborgarförslag: Avlopp och vatten till  
              hushållen mellan vattenverket och Rogsjön 

KS0468/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget är besvarat i och med att Falu Energi & Vatten redan har 
med förslagsställarens idé i sin översyn över framtidens totala VA-försörjning 
och de allmänna reningsverken.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslaget föreslås att den befintliga vattenledningen mellan 
Rogsjön får ny användning för avlopps- och dricksvattenledningar då 
Rogsjön avvecklas som dricksvattentäkt för Falun. Förslagsställaren påpekar 
att ledningen har många funktioner som skulle kunna vara till nytta även efter 
avvecklandet. 

Falu Energi & Vatten har redan med förslagsställarens idé i sin översyn över 
framtidens totala VA-försörjning och de allmänna reningsverken.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-07-19. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 69 Svar på medborgarförslag: Utomhus-scen i  
              Regementsparken 

KS0564/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget avslås, vad gäller förslaget att bygga en 
permanent scen i Regementsparken, men hänsyn till parkens 
kulturhistoriska värde, byggnadsminne och värdet som allmän 
rekreationsplats. 

2. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdraget att utreda en enklare 
anläggning som förberedelse för tillfälliga scenlösningar i 
Regementsparken och återkomma med ett förslag till teknisk  
lösning och finansiering i nästa års budgetarbete. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en utomhusscen byggs i Regements -
parken. 

Regementsparken ligger mellan kasernetablissemanget och idrottsplatsen 
Dalavallen, i Falun. Parken ingår i byggnadsminnet Dalregementet.  
I parken har under de senaste åren spelats teater på en tillfälligt uppbyggd 
scen.  

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-09-26. 

Gemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnadskontoret, kultur- och 
ungdomsförvaltningen, trafik- och fritidsförvaltningen) 2013-05-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt det förvaltningsgemensamma förslaget. 
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§ 70 Svar på medborgarförslag: Bygg ett fint 
världsarvshotell 

KS0274/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

           Medborgarförslaget avslås eftersom annan verksamhet är planerad  
           på den plats förslaget avser. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs ett fint världsarvshotell på 
platsen där Dalademokraten ligger idag.  

Stadsbyggnadskontoret konstaterar i sitt svar att Falu kommunen inte bygger 
hotell och att fastigheten Gruvbron 2 inte ägs av Falu kommun.  
På den föreslagna platsen är det f.n. aktuellt att etablera en livsmedelshall och 
KIAB fastighetsutvecklings AB har begärt och fått positivt planbesked av 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 december 2012. Eftersom 
medborgarförslaget hänvisar till just denna plats är det f.n. inte möjligt att 
uppföra ett hotell där.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2013-03-05. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt beslutet. 
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§ 71 Svar på medborgarförslag: Cykelvägar 

KS0243/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget är besvarat genom att cykelvägen Sundborn-Falun finns 
med på Falu kommuns prioriteringslista för gång- och cykelvägar som 
Region Dalarna fått och att det mellan Falun-Borlänge redan finns det flera 
cykelvägar. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslårs att det byggs en cykelväg från Falun till 
Sundborn genom skogen till Lugnet eller efter länsvägen. Förslagsställaren 
föreslår också att en cykelväg byggs till Borlänge i samband med att 
fjärrvärmeledningarna anläggs mellan Falun och Borlänge. 

Det är Region Dalarna som är den instans som beslutar om var nya 
cykelvägar efter det statliga vägnätet ska byggas.  

Till länstransportplanen 2010-2021 finns en pott med pengar rörande 
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet efter det statliga vägnätet. Inför 
framtagandet av planen skulle varje kommun prioritera tre objekt. Objekten 
som prioriterades i Falu kommun var: 1. Sundborn – Falun, 2. Danholn – 
Hosjö och 3. Staberg – Vika. 

Mellan Falun och Borlänge finns det redan idag tre alternativa vägar att cykla. 

Stadsbyggnadskontoret fick hösten 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
arbeta fram en Cykelplan för Falu kommun. Planen ska bland annat innehålla 
förslag till nya cykelvägar efter det statliga vägnätet. Alla cykelvägar som 
finns med på prioriteringslistan kommer att tas med i cykelplanen. När planen 
är antagen av kommunen skickas planen till Region Dalarna. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontoret förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2013-02-18. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Krister Andersson (V): 
Enligt stadsbyggnadskontoret förslag. 
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§ 72 Svar på medborgarförslag: Inför tidsplan för  
              verkställande av bifallna medborgarförslag 

KS0301/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

        Medborgarförslaget avslås med den förklaring som ges i stadskansliets  
        tjänsteskrivelse den 1 maj 2013. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att när ett bifall av medborgarförslag görs, ska 
inom 3 månader verkställighetsdatum fastställas och när förslaget ska vara 
genomfört. Förslaget ska dessutom vara finansierat. 

Förslagsställaren menar att avsaknaden av tidssättning för verkställighet kan 
bidra till att medborgarförslagen läggs på hög och inte blir verkställda. 

För att undersöka hur det förhåller sig med hur kommunenen verkställer de 
medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat bifalla har en genomgång 
gjorts av samtliga medborgarförslag under perioden 2009-2012. 

Det kan konstateras att förvaltningarna och nämnderna/styrelsen i stort sett 
tillämpar de lagar och rutiner som gäller för medborgarförslag och att de i 
huvudsak blir verksställda enligt kommunfullmäktiges beslut. Det är inte 
avsaknaden av beslutsdatum för verkställighet som är avgörande för om 
förslaget blir verkställt utan det visar sig vara otydliga, oklara besluts-
formuleringar.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2011-04-06. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-05-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och 
Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag (avslag). 

Richard Holmqvist (MP): Bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt stadskansliets förslag.  
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§ 73 Svar på motion från Anna Hägglund (C):  
             Behovet av risk- och sårbarhetsanalys och  
             ett brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun 

KS0392/12 

Beslut 
Motionen återremitteras. 

Sammanfattning 
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun beslutar inleda ett brett 
inriktat klimatanpassningsarbete för att göra Falun mer robust och bättre 
kunna möta konsekvenserna av den globala klimatförändringen. Motionären 
anger som bakgrunden till förslaget att det lokala arbetet med 
klimatanpassning knappt kommit igång i kommunen och att det därför är hög 
tid att ta itu med det i en bred process. Det refereras vidare till att det gedigna 
arbete med klimatanpassning som gjorts i Helsingborg kan tjäna som ett gott 
exempel.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till stadsbyggnadskontoret och 
stadskansliet, miljönämnden, trafik- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden 
och Falu Energi och Vatten, med stadsbyggnadskontoret som samordnare av 
ett gemensamt svar.  Falu Energi & Vatten har avstått från att delta. 

Inom kommunen är det kommunstyrelsen som har det överordnade ansvaret, 
medan flera olika nämnder och bolag har sina delar att arbeta med.  

Det pågår redan ett klimatanpassningsarbete i Falu kommun (och på 
andra nivåer i samhället), vilka redovisas i den gemensamma 
tjänsteskrivelsen den 30 april 2013. Även om det arbete som pågår inte 
fullt ut är av den omfattning som motionären kan uppfattas avse så får 
det anses ligga helt i linje med detta.  

I det förvaltningsgemensamma förslaget föreslås motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Anna Hägglund 2012-05-11. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnadskontoret, 
stadskansliet, trafik- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen)  
2013-04-30. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt det förvaltningsgemensamma 
förslaget (besvarad). 
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Mikael Rosén (M) med instämmande av Mats Dahlström (C): Bifall till 
motionen. 

Richard Holmqvist (MP): Återremiss för en kostnadsanalys vid ett bifallande 
av motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar först om ärendet ska avgöras i dag mot återmiss och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs. Utvecklingsutskottet godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för ärendet avgörs i dag (Mikael Roséns förslag). 
Nej-röst för återremiss (Richard Holmqvists förslag). 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 4 nej-röster beslutar utvecklingsutskottet att ärendet 
återremitteras. 

Ja : Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C). 
Nej: Jonny Gahnshag (S), Britt Källström (S), Krister Andersson (V) och 
Richard Holmqvist (MP). 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 

Stadskansliet 

Miljönämnden 

Trafik- och Fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Falu Energi och Vatten AB 
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§ 74 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna 
Hägglund (C): Inrättande av en kretsloppspark i 
Falun 

KS0117/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls genom att motionärernas förslag kommer att genomföras 
genom Falu Energi & Vattens åtagande i åtgärdsprogrammet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) får i uppdrag att följa Falu Energi & 
Vattens utredning av möjligheterna att etablera en kretsloppspark i anslutning 
till återvinningscentralen i Falun. Utredningen bör även beakta möjligheten 
att öka tillgängligheten till återvinningsstation och kretsloppspark via 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström och Anna Hägglund föreslår i en motion att det inrättas en 
kretsloppspark i Falun, förslagsvis på Ingarvet. 

Det är ett centralt mål såväl för EU som för Sverige och Dalarna att minska 
mängden avfall. Målet finns även med i den avfallsplan för Falu kommun 
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 oktober 2012. I planens åt-
gärdsprogram ingår utredning av inrättandet av en kretsloppspark som en 
åtgärd. 

En kretsloppspark syftar till att underlätta för kommuninvånarna att både 
finna de begagnande produkter som man söker och att enkelt göra de 
produkter som man inte längre har användning för tillgängliga för andra 
konsumenter. I den nationella avfallsplanen och i naturvårdsverkets samman- 
ställning av goda exempel lyfts kretsloppsparker som en bra metod för att 
minska avfallet. 

Beslutet är enligt miljökontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-01-09. 

Svar från Falu Energi och Vatten AB 2013-04-02. 

Protokoll från miljönämnden 2013-04-17, § 30/tjänsteskrivelse 2013-04-09. 

Miljökontorets tjänsteskrivelse 2013-04-25. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt miljökontorets förslag. 
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§ 75 Svar på motion från Dan Westerberg (C): Angående 
förbättringar på Lugnets skidanläggning  

KS0202/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls. 

Sammanfattning 
Dan Westerberg föreslår i en motion att Falu kommun skyndsamt tillsätter en 
utredning som får i uppdrag att undersöka möjligheterna att förbättra de 
längre skidspåren på Lugnet till en standard så att de kan ingå i betal-
systemet. I utredningen bör även ingå representanter för föreningslivet i 
Falun. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-02-11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04, § 57/tjänsteskrivelse 
2013-03-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 76 Svar på Motion från Sten H Larsson (FAP): 
Upphörande/omprövning av beslut att överge 
vattentäkt Rogsjön för nyetablering Lennheden i 
samarbete med Borlänge kommun 

KS0681/10 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Sten H Larsson föreslår i en motion att Falu kommun beslutar om 
upphörande/omprövning, att överge vattentäkt Rogsjön, för nyetablering av 
Lennheden i samarbete med Borlänge kommun. 

Falu Energi & Vatten beskriver i sitt svar bakgrund, dagens läge och beslutet 
om Lennheden. De anser som företrädare av VA-kollektivet det vara 
olämpligt att upphäva bolagets och kommunfullmäktiges beslut att anlägga en 
ny vattentäkt i Lennheden. Investeringen i Faluns vattenförsörjning är en 
prioriterad och hållbar åtgärd med syfte att på mycket lång sikt säkra 
dricksvattenförsörjningen för Falun. Det är en av VA-kollektivets största 
investeringar med perspektivet att vara uthållig långt förbi våra barn och 
barnbarn. 

Den av Falu kommun beslutade borgensramen för Falu Energi & Vatten AB  
omfattar även Faluns framtida vattenförsörjning. 

Miljö- och ekonomikontoret anser sammanfattningsvis att det varken vid 
tiden för när motionen skrevs eller nu finns anledning att upphäva beslutet om 
att anlägga en ny vattentäkt i Lennheden. 

Beslutet är enligt miljö- och ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2010-11-24. 

Svar från Falu Energi och Vatten AB 2011-01-21. 

Protokoll miljönämnden 2011-04-16, § 33. 

Gemensam tjänsteskrivelse (miljö- och ekonomikontoret) 2013-03-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt miljö- och ekonomikontorets förslag. 
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§ 77 Reviderad taxa för offentlig kontroll inom  
              livsmedelsområdet 

KS0362/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Ny timavgift för livsmedelskontrollen är 1 100 kronor 

2. Den reviderade taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet daterad den 17 april 2013 antas. 

3. Taxan börjar gälla den 1 januari 2014. 

4. Effektiviseringen fortsätter under 2013 så att självkostnaden för livsmedels- 
kontrollen överensstämmer med timavgift 

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

Sammanfattning 
Miljönämnden har idag för låga intäkter inom livsmedelskontrollen. Det innebär 
att skattepengar används i kontrollen vilket inte är tillåtet enligt livsmedelslagen. 
Länsstyrelsen har vid sin revision av Falu kommuns livsmedelskontroll 
uppmärksammat detta och nämnden har en kvarstående revisionsanmärkning. 
För att anpassa taxan till det som lagen kräver föreslår därför miljönämnden att 
taxan ska revideras på så sätt att timavgiften höjs så mycket att intäkterna 
kommer i paritet med kostnaderna. Nämndens tidigare inlämnade 
budgetförslaget bygger på en sådan taxeändring.  

Miljönämnden beslutade den 17 april 2013 enligt miljöförvaltningens förslag, 
med undantag av att timpriset ska vara 1 100 kronor, vilket innebär ett 
effektiviseringskrav på verksamheten. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-05-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Håkan Hammar (M): 900 kronor per 
timma för livsmedelskontrollen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 78 Revidering av kommunens tillstånds- och tillsyns-
avgifter gällande serveringstillstånd, folköl och 
tobak  

KS0373/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. I samband med nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd höjs 
prövningsavgiften till 12 000 kronor. Vid ansökan har den sökande tre  
försök på sig att klara kunskapsprovet. 

 
2. Vid ett icke godkänt kunskapsprov kostar nästa ansökningsomgång  

3000 kronor.  
 

3. Prövningsavgiften höjs till 9000 kronor för tillfälliga serveringstillstånd  
till allmänheten för extern sökande. I händelse av att kunskapsprov saknas  
tillkommer 3000 kronor. 

 
4. Två nya årsomsättningsklasser gällande tillsyn av serveringsställen införs.  
     Vid årsomsättning av alkohol mellan 3 000 001 – 5 000 000 kronor debiteras  
     12 000 kronor, och vid omsättning > 5 000 001 kronor debiteras 15 000 kronor. 
 
5. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid fr.o.m. period 2013, tillkommer  

en påminnelseavgift på 500 kronor för påminnelse nummer två.  
 

6. På övriga punkter gäller fortsättningsvis nuvarande avgifter.  

Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C) reserverar 
sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om avgifter för tillstånds- och  
tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd, folköl och tobak.  

Socialnämnden beslutade den 4 april 2013 att föreslå förändringar enligt 
presenterat förslag. Förslaget innebär viss avgiftsjustering samt en ny avgift 
för att administrera det nya s.k. kunskapsprovet.  Från och med att nya 
alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011 har kommunerna rätt att ta ut 
en kostnad för kunskapsprovet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-05-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
Mikael Rosén (M): Avgiftshöjningen ska vara 10 %, förutom avgiften för 
icke godkänt kunskapsprov som är enligt förslagets 3000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar enligt ekonomikontorets förslag.  
Omröstning begärs. Utvecklingsutskottet godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Jonny Gahnshags förslag (ekonomikontorets förslag). 
Nej-röst för Mikael Roséns förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar utvecklingsutskottet enligt 
ekonomikontorets förslag. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Britt Källström (S), Krister Andersson (V) och 
Richard Holmqvist (MP). 

Nej: Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C). 
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§ 79 Ändrade regler för miljöbilsparkering 

KS0329/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Reglerna för miljöbilsparkering i Falu kommun ändras enligt den nya 
definitionen i trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 
mars 2013. 

2. Kostnaden för parkeringstillstånd för miljöfordon förblir 100 kronor 
per år. 

3. Redan utfärdade parkeringstillstånd för miljöbilar gäller tills de går ut. 

Sammanfattning 
Falu P föreslår i skrivelse till trafik- och fritidsnämnden att kommunen inte 
utfärdar fler parkeringstillstånd för miljöbilar samt att redan utfärdade 
parkeringstillstånd får gälla tills de går ut. 

Begreppet miljöbil används på olika håll i samhället, men någon samlad 
definition finns inte. Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara 
energieffektiv med låga utsläppa av fossil koldioxid samtidigt som den är 
tyst. Den definition som gällde för miljöbilar vid införandet av parkerings-
förmånerna uppfylls idag av allt fler miljöbilar. Det säljs allt fler alterna-
tivbränslebilar och snåla bilar med ”vanliga” bensin- och dieselmotorer. 

Tillståndstiden för miljöbilar är idag 3 år vilket innebär att det är lång 
omsättningstid om kommunen vill ändra förutsättningarna i tillståndet.  

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att reglerna för miljöbilsparkering ändras 
och skärps så att de uppfyller EU:s avgaskrav och dessutom inte släpper ut 
mer än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, s.k. 
supermiljöbilar. Det är främst el-bilar, ladd hybrider och fordon som drivs på 
gas som klarar reglerna för supermiljöbil. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu P 2013-01-24. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04, § 61/tjänsteskrivelse 
2013-03-05. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 80 Godkännande att utöka elhandeln hos Falu Energi 
& Vatten att även omfatta försäljning till slutkund 

KS0382/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Utökad elhandel hos Falu Energi & Vatten AB att även omfatta försäljning 
till slutkund, enligt gällande ägardirektiv och bolagsordning, godkänns. 

Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB har fattat ett strategiskt beslut om att utöka 
elhandeln i dotterbolaget, Falu Kraft AB till att även omfatta försäljning av el 
till slut-kund med Falun som hemmamarknad. Beslutet förutsätter att 
kommunfull-mäktige godkänner att Falu energi & Vatten AB återupptar 
försäljning av el till slutkund, i enlighet med gällande ägardirektiv och 
bolagsordning. Organisatoriskt kommer ansvaret för elhandeln att läggas i 
dotterbolaget Falu Kraft AB. Anledningen till detta är att all elproduktion 
ligger i bolaget och att Falu Energi & Vatten AB inte kan vara elhandlare 
eftersom möjligheten till skatterabatt på egen användning av vindkraftsel 
försvinner. All el kommer att säljas under varumärket Falu Energi & Vatten 
och faktureras gemensamt med andra tjänster. 

Bakgrunden är att bolaget utvecklat lokal elproduktion och fortsatt att handla 
med den el som producerats. Under senare år har elproduktionen mer än 
fördubblats och utvecklats till ett lokalt energisystem bestående av 
elproduktion från vattenkraft, vindkraft, biogaskraft och fjärrvärmenätet. 

Målgruppen är hushåll, fastighetsägare, fjärrvärmekunder och mindre företag 
i Falun. 

Bolaget ser försäljning till slutkund som strategiskt viktigt för att aktivt kunna 
påverka utvecklingen av Faluns energiförsörjning och bygga ett smart energi-
system som bidrar till att utveckla Falun som en attraktiv boende- och verk-
samhetsort. 

Ekonomikontoret lämnar inget förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-05-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
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§ 81 Antagande av bredbandsstrategi för Falu kommun 

KS0651/12  

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Bredbandsstrategi för Falu kommun daterad 2013-05-19 (slutversion) antas. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 

1. IT-kontoret ska med stöd av ”bredbandsgruppen” årligen lämna 
rapport om handlingsplanen och förslag om reviderad handlingsplan. 

2. Kontrollpunkter för eventuell revidering av strategin ska ske till 
utvecklingsutskottet under 2015 och 2017.  

Sammanfattning 
Syftet med bredbandsstrategin är att den ska utgöra den inriktning, som medger olika 
ansträngningar och aktiviteter för att fullgöra både nationella, regionala och kommunala 
mål. Strategin är anpassad till övriga nivåer och gäller Falu kommun. Strategin ersätter 
Infrastrukturplanen från 2002, som var grunden för Dalarnas stora IT-satsning. 
 
Strategin är ett politiskt dokument och är framtaget utifrån politiska signaler, historiska 
förlopp i bredbandsutvecklingen i länet och i Falun och på den tradition som återfinns i 
dialektiken mellan stad och landsbygd inom Falu kommun. 
 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument och som uppdateras årligen genom  
beslutav utvecklingsutskottet. I samband med detta lämnas en rapport som är en 
uppföljning. 
Om det finns behov kan strategin revideras 2015 och 2017. IT-kontoret driver frågan 
ansvarsmässigt mot kommunstyrelsen. Landsbygdsgruppen förvaltar handlingsplanen.  
Detta sker under ledning och ansvar av IT-kontoret, som också upprätthåller läns- 
kontakterna. 
 
Beslutet är enligt IT-kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
IT-kontorets tjänsteskrivelse 2013-05-13. 

Förslag till bredbandsstrategi för Falu kommun, slutversion daterad 2013-05-
19.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt IT-kontorets förslag. 
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§ 82 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län  
             med begäran om yttrande gällande avloppsfrågan i  
             Lisselbo, Falu kommun 

KS0093/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet ställer sig i huvudsak bakom stadsbyggnadskontoret 
förslag till remissvar men vill att svaret justeras enligt dagens diskussion inför 
beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2013.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör 
sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. Samfälligheten i 
Svartskär/Lisselbo inkom den 3 januari 2013 med en skrivelse där de, med 
hänvisning till lagen om allmänna vattentjänster begär att Länsstyrelsen 
utreder kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster.   

Kommunstyrelsen har, den 5 mars 2013, yttrat sig över skrivelsen. I sitt svar 
ber Falu kommun att länsstyrelsen inte förelägger Falu kommun att fastställa 
verksamhetsområde för Svartskär/Lisselbo. 

Därefter har länsstyrelsen, trots kommunens svar, formulerat det förslag till 
beslut som nu kommuniceras. Enligt förslaget förelägger länsstyrelsen Falu 
kommun att bestämma verksamhetsområde för avlopp i Svarskär/Lisselbo 
samt att senast den 30 december 2016 ordna allmän avloppsanläggning för 
ovan bestämda verksamhetsområde.  

Falu kommun får nu tillfälle att reagera på länsstyrelsens kommunicerade 
förslag.  

I tjänsteskrivelsen sammanfattas de ståndpunkter som framförts i tidigare svar 
och som kvarstår. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att tjänsteskrivelsen den 30 april 2013 är Falu 
kommuns svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt beslutet. 
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Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 83 Utbyggnadsplan för bostäder 2014-2016 och 
Åtgärdsplan 2012-2014 

KS0369/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Utbyggnadsplan för bostäder 2014-2016 och Åtgärdsplan 2012-2014 
godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 9 juni 2011, Bostadsprogram 2012-2014. 
Bostadsprogrammet med dess vision och mål är tänkt att ligga fast under 
mandatperioden men Åtgärdsplanen och Utbyggnadsplanen ska förnyas varje 
år och godkännas av kommunstyrelsen. 

Även dokumentet ”Bostadsmarknaden i Falun” som är en beskrivning av hur 
bostadsmarknaden i Falun ser ut med statistik och annat underlag, ska också 
uppdateras årligen.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 84 Godkännande av reviderad dokumenthanterings-
plan för kommunrevisionen 

KS0405/09 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Den reviderade dokumenthanteringsplanen fastställd av  
kommunrevisionen den 11 januari 2013 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens dokumenthanteringsplan behöver revideras med 
anledning av införandet av visselblåsarfunktionen i Falu kommun, från den 1 
mars i år, och som hanteras av kommunrevisionen. 

Enligt arkivreglementet för Falu kommun ska varje myndighet upprätta en 
plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa handlingar 
hanteras (dokumenthanteringsplan). 

Dokumenthanteringsplan och revidering av denna ska alltid godkännas av 
arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen enligt arkivreglemente för Falu 
kommun antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2006. 

Kommunstyrelsen godkände kommunrevisionens nuvarande 
dokumenthanteringsplan den 1 december 2009.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-05-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 85 Samråd om detaljplan för del av kv Västra Falun 

KS0583/11 

Beslut 
1. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Västra Falun lämnas utan 

erinran. 

2. Det ska framgå av detaljplanen att Träbyggnadsstrategin beaktas,  

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att inom den berörda delen av kvarteret Västra 
Falun möjliggöra en utveckling med främst bostäder, kontor och butiker. 
Detaljplanen ska medge en utveckling som bidrar till en förtätning och för-
sköning av kvarteret med bebyggelse som kan inrymma en mångfald av 
funktioner då kvarteret ligger centralt i stadskärnan. Särskild omsorg ska 
ägnas bostadsetableringar med tanke på läget intill hårt trafikerade gator. 

Detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern antogs av kom-
munfullmäktige den 12 maj 2011. 

Byggnadsnämnden beslutade den 7 mars 2013, att godkänna förslaget till 
detaljplan för samråd. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Enligt 
stadsbyggnadskontorets förslag med enligt beslutspunkt 2. 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 86 Beslut om medel till etablering av Servicepunkter 
2013 

KS0319/13 

Beslut 
1. Falu kommuns medfinansiering med 200 000 kr för år 2013 i projektet 

”Modellutveckling för ökad tillgänglighet av offentlig och 
kommersiell service i Bjursås, Svärdsjö och Vika” fördelas på  
      Kultur och ungdomsförvaltningen   100 000 kronor 
      Kommunstyrelseförvaltningen           70 000 kronor 
      IT-kontoret                                          30 000 kronor 

2. Projektet ”Modellutveckling för ökad tillgänglighet av offentlig och 
kommersiell service i Bjursås, Svärdsjö och Vika” beviljas 180 000 
kronor till självbetjäningsautomater på biblioteksfilialerna/service-
punkterna i Bjursås och Svärdsjö under år 2013. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens konto särskilda framtidsprojekt 
K730.10023. 

3. Ökade driftskostnader i framtiden, som uppkommer till följd av 
etableringen av servicepunkter, ska bekostas genom en utökad ram för 
kultur- och ungdomsförvaltningen.  

Sammanfattning 
I december 2011 ansökte Falu kommun om 200 000 kronor ur det regionala 
serviceprogrammet för att genomföra projektet ”Utveckla biblioteksfilialer till 
servicelotsar”. Syftet var att, med fokus på digitala tjänster, behålla och utveckla 
tillgången till samhällsservice på landsbygden och samtidigt skapa nya mötesplatser. 
Ansökan beviljades under förutsättning att Falu kommun bidrog med ytterligare  
200 000 kr. Kultur- och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag att driva projektet med 
början den 1 september 2012.  
Projektets mål  

• skapa en modell för hur den nya funktionen kan se ut och användas, 
• implementera den på biblioteksfilialerna i Svärdsjö, Bjursås och Vika, 
• servicepunkterna ska fungera när projektet avslutas den 1 oktober 2013.  

 
Den första delen av projektet har i huvudsak ägnats åt kartläggning av kommundels-
innevånarnas önskemål och behov.  
Servicepunkten bör, anpassas för varje ort men förslaget har ändå två gemensamma 
huvudspår: Digital delaktighet och Mötesplatsen.  
Med dessa två funktioner som utgångspunkt blir servicepunkten även en naturlig 
sambandscentral för kommunala ärenden, där man i första hand kommunicerar genom 
e-tjänster men även vid behov med utställningar/tryckt material och fysiska möten.  
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Det blir också en arena för kommunens demokratiprojekt.  
För att projektets mål ska kunna uppfyllas krävs en utökad budget.  

 
Beslutet är enligt landsbygdsgruppens förslag. 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsgruppens tjänsteskrivelse 2013-04-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt Landsbygdsgruppens förslag och 
med tillägg av finansiering enligt beslutet. 

Sänds till 
Landsbygdsgruppen 

Kultur och ungdomsnämnden 

IT-kontoret 

Stadskansliet 
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§ 87 Lumshedens hembygdsförening föreslås utses till 
bidragsberättigad bygdegård 

NAR0071/02 

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden rekommenderas utse Lumshedens 
hembygdsförening, Stakgården, till bidragsberättigad bygdegård. 

Sammanfattning 
Lumshedens hembygdsförening har i en skrivelse ställd till landsbygdsgruppen  
ansökt om bidrag. De behöver hjälp med hyran för sin lokal, Stakgården, som  
fungerar som samlingslokal för Lumsheden.  
Tidigare har hembygdsföreningen hyrt Stakgården av kommunen. År 2008 såldes  
den till en privatperson och kommunen har hjälpt till med ett subventionerat hyres-
kontrakt. Från och med 2013 har de ett nytt hyreskontrakt vilket medför betydligt  
högre kostnader men samtidigt har de nu möjlighet att låna ut lokalen till andra 
föreningar och privatpersoner. Den kommer alltså att fungera som samlings-
lokal/bygdegård som kan användas även på vardagar/kvällar. 
 
Beslutet är enligt landsbygdsgruppens förslag.  

Beslutsunderlag 
Landsbygdsgruppens tjänsteskrivelse 2013-04-18. 

Sänds till 
Landsbygdsgruppen 
Lumshedens Hembygdsförening, 
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§ 88 Svar till kommunrevisionen angående 
skolnämndens hantering av riktade medel 

KS0463/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet ställer sig bakom skolnämndens redovisning  
över de riktade medlen och har inga anmärkningar.  

Protokollsanteckning 
Christina Haggren (M) lämnar följande protokollsanteckning:  
Ärendet har över tid tappat sin aktualitet och även genom bildandet av barn- 
och utbildningsutskottet. Men inför framtiden gäller att avsatta medel ska 
användas till det de är avsedda för. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har begärt yttrande från kommunstyrelsen angående 
skolnämndens hantering av riktade medel. Skolnämndens redovisning gällde 
såväl rapportering av hur de riktade medlen för 2011 använts samt 
planeringen av hantering av riktade medel för 2012.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-08. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltning 
Skolkontoret 
Kommunrevisionen  
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§ 89 Vägledningsdiskussion om Falu kommuns Vision 

  

Beslut 
     Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
Kommundirektören redogör för det arbete som pågår kring skapandet av 
Vision för Falu kommun. Dagens diskussion blir vägledande i det fortsatta 
arbetet.  
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§ 90 Information om strategi för stadsutveckling 

KS0027/13 

  

Beslut 
Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Näringslivschefen informerar om strategins innebörd och hur den 
implementeras.  
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§ 91 Information från Falu demokratiråd 

KS0208/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Christina Haggren (M) ledamot i Demokratirådet informerar om 
Demokratirådets verksamhet och speciellt om uppbyggnad av en 
vägledningsplattform bestående av en demokrativägledarfunktion inom 
kommunstyrelseförvaltningen samt en likartad funktion på Arenan.  
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§ 92 Information Grepp om verksamheten genom 
målarbete 

 KS0027713 

Beslut 
Utvecklingsutskottet har tagit del av dagens information/utbildning 
och tycker att den varit bra. 

Utvecklingsutskottet vill därför uppmana Falu kommuns nämnder att 
bjuda in ekonomikontoret för en verksamhetsanpassad presentation av 
”Grepp om verksamheten genom målarbete”. 

Sammanfattning 
Budgetchef Christina Fredriks och controller Malin Adolfsson går igenom hur 
arbetet med mål för god ekonomisk hushållning ska styra verksamheten. 

Mål för god ekonomisk hushållning ska vara tydligt kopplade till effektivitet i 
uppdraget, mätbara, påverkbara och väl förankrade hos medarbetare. 
 
När väl mått och mål är fastställda, måste en handlingsplan skapas med aktiviteter  
för hur verksamheten ska nå fram till målen inom planperioden. 

Sänds till 
Samtliga nämnder 
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§ 93 Information om Cykelplan för Falu kommun  

KS0469/12 

Beslut 
1. Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka förslag till Cykelplan 
för Falu kommun på remiss enligt den struktur som redovisats i dag. 

Sammanfattning 
Trafikplanerare Mathias Westin från stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet. 

Stadsbyggnadskontoret fick hösten 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
arbeta fram en Cykelplan för Falu kommun. Planen ska bland annat innehålla 
förslag till nya cykelvägar efter det statliga vägnätet. Enligt tidsplanen så ska 
planen ut på samråd i augusti 2013. 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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