
 1 (22) 
 

 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-06-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.25 –17.25 Plats och tid 

Mikael Rosén (M), ordf Monica Jonsson (S)   Beslutande 
Sten H Larsson (FAP) Arne Mellqvist (S) 
Christina Haggren (M) Inger Olenius (MP) 
Mats Dahlström (C)   

Sören Johansson (V)  Susanne Norberg (S) Ej tjänstgörande 
ersättare Bo Jönsson (M)  Börje Svensson (FP) 

Håkan Nohrén (KD)  Ingrid Näsman (KD)  
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)  
Richard Holmqvist (MP) ej §§ 84-
87, 92-100  

 

Ragnar Kroona (S) 

Kommundirektören, stadsbyggnadschefen, miljöchefen, kanslichefen §§ 
90- 91, informationschefen §§ 83, 85, 88-91, nämndadm Kerstin M Sö-
derlund,  
från trafik- och fritidsförvaltningen, förvaltningschef Helen Lott, trafikin-
genjör Emma Ohlsson och controller Carina Nordlander §§ 83, 90-92,  
stadsarkitekt Per Grundström §§ 85-86, Christina Fredriks ekonom §§ 83, 
88-92, omvårdnadsförvaltningens chef och omvårdnadsnämndens ordfö-
rande § 89.   

Övriga deltagare 

  

  
Arne Mellqvist Utses att justera 

Rådhuset 2010-06-24 Justeringens tid och plats 

83-100 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Arne Mellqvist 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2010-06-17  
Datum när anslaget sätts upp 2010-06-24        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-06-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 83 Information om de nya hastighetsgränserna i Falu 
kommun.........................................................................................3 

§ 84 Information om VM 2015 .............................................................4 

§ 85 Begäran om samrådsbeslut detaljplaneprogram för 
kvarteret Västra Falun och Teatern ...............................................5 

§ 86 Slutlig rapportering av EU-projektet Infrastruktur 
Gruvgatan ......................................................................................6 

§ 87 Översyn av parkeringsnorm för Falu kommun .............................7 

§ 88 Ekonomisk månadsrapport per 2010-05-31 ..................................8 

§ 89 Preliminärredovisning av åtgärder för att hålla budget 
2010 ...............................................................................................9 

§ 90 Igångsättningstillstånd investeringar - 
snöproduktionssystem .................................................................10 

§ 91 Finansiering av förslag busslinjer Bjursås – Falun och 
Leksand - Falun ...........................................................................12 

§ 92 Svar på medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- och 
cykelväg.......................................................................................13 

§ 93 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard 
Holmqvist (MP), Inger Olenius (MP): Förbjud dubbar i 
centrala Falun ..............................................................................14 

§ 94 Svar på medborgarförslag från Sofia Engelcrona; 
angående behov av fritidsgård i Bjursås......................................15 

§ 95 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP); Bevara Faluns 
alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samverkan! ..........17 

§ 96 Svar på medborgarförslag från E Börje Bergsman och 
Lennart Franz...............................................................................18 

§ 97 Borgensavgift för Förvaltningsbolaget 
Högskolefastigheter Lugnet KB ..................................................19 

§ 98 Antagande av detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre 
Gruvriset 33:278).........................................................................20 

§ 99 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, 
revisionsberättelse för Region Dalarna för 
räkenskapsåret 2009 ....................................................................21 

§ 100 Nytt uppdrag för arbetet för skydd mot olyckor med 
politisk vision för mandatperioden 2011-2014............................22 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 83T   2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Information om de nya hastighetsgränserna i Falu 
kommun 

Diarienummer KS 27/10 

Ärendet 
Trafikingenjör Emma Ohlsson och förvaltningschef Helen Lott från trafik- 
och fritidsförvaltningen redogör för de nya hastighetsgränserna i Falu kom-
mun som börjar gälla 1 juli 2010. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, 

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

84TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Information om VM 2015 

Diarienummer KS 27/10  

Ärendet 
Skid-VM 2015 kommer att arrangeras av Falu kommun. Kommunalråd Mi-
kael Rosén informerar om det kommande arbetet.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, 

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

85TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Begäran om samrådsbeslut detaljplaneprogram för 
kvarteret Västra Falun och Teatern 

Diarienummer KS 863/08 

Ärendet 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009 att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upp-
rätta förslag till detaljplan för kvarteren Västra Falun och del av kvarteret 
Teatern. 

I en första etapp upprättades en detaljplan för Egnellska huset (Västra Falun 
15). Denna vann laga kraft den 12 januari 2010. Parallellt med detta har 
arbetet med ett detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern 
påbörjats. 

Stadsarkitekt Per Grundström från stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) begär nu att detalj-
planeprogrammet ska godkännas för samråd. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009 att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upp-
rätta förslag till detaljplan för kvarteren Västra Falun och del av kvarteret 
Teatern. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2009 att anta detaljplan för 
Egnellska huset (Västra Falun 15). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-06-03 samt PowerPoint presentation till KSU 2010-06-17. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  godkänna detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern 
för samråd samt 

att  uppdra till ordföranden att godkänna handlingarna innan samrådet verk-
ställs.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

86TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Slutlig rapportering av EU-projektet Infrastruktur Gruv-
gatan 

Diarienummer KS 292/07 

Ärendet 
Syftet med projektet har varit att hitta sätt att förbättra tillgängligheten till 
gruvlandskapet samt stärka sambandet mellan gruvan och staden. Detta ge-
nom infrastrukturåtgärder och genom att förutsättningar skapas för nya akti-
viteter och etableringar.  

Under 2007 genomfördes första etappen av projektet Infrastruktur Gruvga-
tan. Projektet har slutredovisats till EU under 2008 men inte slutligt avrap-
porterats till kommunstyrelsen, vilket sker nu. 

Projektet har efter de utredningar som är gjorda valt att prioritera fyra områ-
den för fortsatt utveckling enligt följande ordning: 1. Stigaregatans förläng-
ning och anslutning till och från gruvområdet. Denna punkt är central för att 
kunna arbeta vidare med att utveckla dessa delar av Världsarvet Falun och 
göra dem mera tillgängliga. 2. Information och informatik för att öka till-
gängligheten för besökare i dessa delar av Världsarvet. 3. Berghauptmans-
gatans anslutning till och från gruvområdet. 4. Gruvgatans omgestaltning. 

Stadsarkitekt Per Grundström från stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-06-01. 

Slutrapport 2007-12-17 Infrastruktur Gruvgatan till Europeiska unionen Mål 
2 Norra. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  godkänna avrapporteringen samt 

att  utredningsresultatet ska ligga till grund för fortsatt arbete med att ut-
veckla sambandet mellan Gruvområdet och centrum. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

87TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Översyn av parkeringsnorm för Falu kommun 

Diarienummer KS 413/10 

Ärendet 
Falun har en parkeringsnorm som beslutades i mitten av 80-talet. P-normen 
anger hur många p-platser som måste ordnas på egen fastighet i samband 
med exploatering. Den används främst i samband med planering och bygg-
lovverksamhet. Gällande P-norm ses ofta som begränsande faktor i samband 
med exploatering. P-normen bör ses över och även kompletteras med en 
norm för cykelparkeringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag att upprätta 
förslag till ny parkeringsnorm för Falu kommun. 

Tidigare behandling 
Byggnadsnämnden har den 8 april 2010 beslutat att en tillsyn av parkeringar 
ska ske. Behovet av en översyn av gällande parkeringsnorm diskuterades i 
stadsbyggnadsberedningen den 22 april 2010.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-06-03. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag  

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta förslag till ny parkeringsnorm för Falu kommun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

88TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Ekonomisk månadsrapport per 2010-05-31 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar månadsrapport 
över Falu kommuns ekonomiska utveckling per 2010-05-31. 

Ekonom Christina Fredriks föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Månadsrapport – maj 2010. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag  

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

89TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Preliminärredovisning av åtgärder för att hålla budget 
2010 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Kommundirektören preliminärredovisar åtgärder som innebär att budget för 
2010 hålls. Omvårdnadsnämndens/förvaltningens åtgärder föredras av 
nämndens ordförande och förvaltningschefen.  

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 för egen del att uppdra till sty-
relserna och nämnder att till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikonto-
ret) preliminärredovisa åtgärder till utvecklingsutskottets sammanträde den 
17 juni och att uppdraget redovisas i sin helhet till kommunstyrelsens sam-
manträde den 31 augusti efter beredning i allmänna utskottet den 18 augusti. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 89. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  lämna preliminärredovisningen och att ärendet återkommer i augusti 
enligt beslut av kommunstyrelsen 2010-06-02. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

90TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Igångsättningstillstånd investeringar - snöproduktions-
system 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
På Lugnetanläggningarna finns i dagsläget totalt 8 km skidspår samt skid-
stadion som täcks med producerad snö för att säkerställa skidåkning för 
klubbar och arrangörer av tävlingar under vintersäsongen. Utöver dessa 8 
km spår finns ytterligare ca 15 km skidspår som kontinuerligt prepareras 
med den natursnö som finns tillgänglig. Trafik- och fritidsförvaltningen 
föreslår nu göra en investering på 7 700 000 kr för att effektivisera snöpro-
duktionen med avseende på personal, transporter och energi. 

Förvaltningschef Helen Lott och controller Carina Nordlander från trafik- 
och fritidsförvaltningen föredrar ärendet samt informerar om kommande 
investeringar.  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att igångsätt-
ningstillstånd för investering i nytt snöproduktionssystem beviljas samt att 
investeringen på 7,7 mnkr finansieras inom ramen för trafik- och fritids-
nämndens budget. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att investeringar vars 
totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av kommunsty-
relsens utvecklingsutskott vad gäller investeringar inom trafik- och fritids-
nämnden innan de får igångsättas även om de finns upptagna i gällande in-
vesteringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 att återremittera ärendet samt 
att begäran om igångsättningstillstånd ska åtföljas av investeringskalkyl 
med angivande av återbetalningstid, totala livscykelkostnader och konse-
kvensbeskrivning om investeringen inte genomförs. 

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-05-24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 109. 

Kommentar till detaljerad kalkyl för snöproduktionsanläggning Lugnet från 
trafik- och fritidsförvaltningen 2010-06-07. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

90TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns, 
Mats Dahlströms och Arne Mellqvists förslag 

att  bevilja trafik- och fritidsnämnden igångsättningstillstånd för investering 
i nytt snöproduktionssystem samt 

att  i övrig ta informationen till protokollet.  

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

91TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Finansiering av förslag busslinjer Bjursås – Falun och 
Leksand - Falun 

Diarienummer KS 303/10 

Ärendet 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2010 att överlämnat ett 
trafikeringsförslag för relationen Leksand – Sågmyra – Falun till kommun-
styrelsen för beslut om finansiering. Förslaget innebär att Falu kommun får 
en kostnadsbesparing och Leksands kommun en kostnadsökning. Leksands 
kommun önskar att Falu kommun bidrar till kostnadsökningen trots att detta 
är ett avsteg från nuvarande konsortialavtal. Förslaget innebär att Falu kom-
mun totalt sett får en liten kostnadsminskning. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att avsteget från 
gällande konsortialavtal i syfte att få en bättre kollektivtrafik på sträckan 
Leksand – Falun godkänns. 

Tidigare behandling 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2010 att avböja förslag till 
ändring av nuvarande linjedragning i Falu tätort för relationen Bjursås-
Falun, att godkänna ovanstående trafikeringsförslag för relationen Leksand-
Sågmyra-Falun samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 
om finansiering. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-04-14, § 39/tjänsteskrivelse 
inklusive bilaga 2010-03-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-06-08.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  godkänna avsteget från gällande konsortialavtal i syfte att få en bättre 
kollektivtrafik på sträckan Leksand – Falun. 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

92TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Svar på medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- 
och cykelväg. 

Diarienummer KS 254/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Christer Skytt föreslår i ett medborgarförslag, att 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo ska asfalteras, i likhet med 
sträckan Karlstad-Deje. I en komplettering till medborgarförslaget hänvisas 
till www.klaralvsbanan.se/content för vidare information. Ett asfalterat spår 
skulle enligt förslagsställaren kunna användas till gång- och cykelväg, för 
inlines, rullskidor, löpning, promenader, mopeder m.m. samtidigt som det är 
naturskönt, trafiksäkert och hälsobefrämjande. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att med-
borgarförlaget ska anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Christer Skytt diariefört 2010-03-18 med komplette-
ring. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-06-01. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén, Arne Mellqvist: Att avslå medborgarförslaget. För-
slaget är ogenomförbart eftersom järnvägen inte är nedlagd. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskon-
toret) tjänsteskrivelse den 1 juni 2010 avslå medborgarförslaget . 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

93TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard Holm-
qvist (MP), Inger Olenius (MP): Förbjud dubbar i centrala 
Falun 

Diarienummer KS 745/09 

Ärendet 
Lars Broman (MP), Richard Holmqvist (MP) och Inger Olenius (MP) före-
slår att en utredning, byggd på mätningar av partikelhalter på flera platser i 
centrala Falun och vid olika tidpunkter görs. Om det framgår att luftkvalite-
ten måste åtgärdas, att bilkörning med dubbade vinterdäck förbjuds i hela 
eller vissa delar av centralorten.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen) 
och trafik- och fritidsförvaltningen föreslår i gemensamt svar att motionen, 
till väsentliga delar, kan anses vara tillgodosedd och därmed besvarad. 

Tidigare behandling 
Miljönämnden beslutade den 11 maj 2010 att ställa sig bakom det gemen-
samma yttrandet och förslaget att motionen till väsentliga delar, anses vara 
tillgodosedd och därmed besvarad. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 12 maj 2010 att översända den 
förvaltningsgemensamma skrivelsen ”förvaltningsgemensamt svar på mo-
tion från Lars Broman m fl - Förbjud dubbar i centrala Falun” till kommun-
styrelsen som sitt eget yttrande och därmed anses motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion från Lars Broman, Richard Holmqvist, Inger Olenius 2009-10-26. 

Förvaltningsgemensamt yttrande, kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret, miljö) och trafik- och fritidsförvaltningen 2010-04-26. 

Protokoll trafik- och fritidsnämnden 2010-05-12, § 49/tjänsteskrivelse 2010-
04-28.  

Protokoll från miljönämnden 2010-05-11 § 36. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med Inger Olenius förslag 

att  motionen återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för inväntan-
de av resultat från luftmätningar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

93TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret, miljö) 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

94TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Svar på medborgarförslag från Sofia Engelcrona; angå-
ende behov av fritidsgård i Bjursås 

Diarienummer KS 776/09 

Ärendet 
Sofi Engelcrona har den 5 november 2009 lämnat in ett medborgarförslag 
om att ”en föreningsdriven fritidsgård för åldrarna 10-12 och 13-18 ska star-
tas i högstadiets lokaler i Bjursås”. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och ung-
domsnämndens beslut och anser att medborgarförslaget därmed är bifallet.  

Tidigare behandling 

Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 18 mars 2010 att anta förvalt-
ningens förslag till remissvar, enligt tjänsteskrivelse den 2 mars 2010, som 
sitt eget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sofia Engelcrona 2009-11-05. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2010-03-18, § 19/tjänste-
skrivelse 2010-03-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-10. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 
10  juni 2010 anse medborgarförslaget  bifallet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

95TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP); Bevara Faluns 
alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samver-
kan! 

Diarienummer KS 844/09 

Ärendet 
Maria Gehlin (FAP) föreslår i en motion att alla Faluns fritidsgårdar ska 
bevaras genom samlokalisering och samverkan. 

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

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin daterad 2009-12-07. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2010-03-18, § 20/tjänste-
skrivelse 2010-03-02. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag  

att  motionen återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

96TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Svar på medborgarförslag från E Börje Bergsman och 
Lennart Franz 

Diarienummer KS 611/09 

Ärendet 
E Börje Bergsman och Lennart Franzén har lämnat ett medborgarförslag, den  
2 september 2009, om att kommunen ska ta fram en bok med biografier över 
personer som genom sin verksamhet gjort insatser av betydande värde för 
världsarvet i Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses bifallet. 

Tidigare behandling 

Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 12 november 2009 att tillstyr-
ka medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från E Börje Bergsman och Lennart Franzén daterat 
2009-09-02, med komplettering. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2009-11-12, § 75/tjänsteskri-
velse 2009-10-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-11. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 
11 juni 2010 anse medborgarförslaget bifallet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

97TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Borgensavgift för Förvaltningsbolaget Högskolefastig-
heter Lugnet KB 

Diarienummer KS  ?/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2009 att införa en bor-
gensavgift för Falu kommuns helägda bolag om 0,4 procent på faktiskt ut-
nyttjad borgen. Styrelsen i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB ställer sig frågande till om bolaget ska betala borgensavgiften och har 
vid sitt senaste möte den 22 februari 2010 remitterat frågan till kommunsty-
relseförvaltningen (ekonomikontoret) för en bedömning.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, alternativt att från och med 
år 2010 och tills vidare inte ta ut någon borgensavgift av Förvaltningsbola-
get Högskolefastigheter Lugnet KB. 

Beslutsunderlag 

Hyresavtal avseende lokal diariefört 2004-01-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-03-25. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Att från och med i år och tills vidare inte ta ut 
någon borgensavgift av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet 
KB. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  från och med i år och tills vidare inte ta ut någon borgensavgift av För-
valtningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet KB. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

98TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Antagande av detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre 
Gruvriset 33:278) 

Diarienummer KS 398/09 

Ärendet 
Detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) har upprättats 
på stadsbyggnadskontoret. Upprinnelsen till planärendet är en begäran om 
planuppdrag från kommunstyrelseförvaltningen med avsikt att ta fram mark 
för industriändamål. Inom fastigheten Nedre Gruvriset 33:278 beviljades 
den 1 oktober 2009 bygglov för en större lagerbyggnad med kontor. Syftet 
med detaljplanen är att området ska få planstöd för industribebyggelse, då 
det inte är planlagt tidigare. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) antas. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fattade den 17 juni 2009 beslut om, 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 
33:278). 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2010, att inte 
lämna några erinringar mot planförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-24. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

99TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberät-
telse för Region Dalarna för räkenskapsåret 2009 

Diarienummer K 11/10 

Ärendet 
Direktionen i Region Dalarna fastställde den 5 maj 2010 verksamhetsberät-
telse och årsredovisning för Region Dalarna 2009 och föreslår medlemmar-
na att godkänna handlingarna. Medlemmarna har enligt kommunallagen att i 
sina respektive kommunfullmäktige behandla årsredovisningen och besluta 
om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets direktion beviljas ansvars-
frihet för 2009. 

Beslutsunderlag 
Beslut i Region Dalarna 2010-05-05, § 55. 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberät-
telse för räkenskapsåret 2009. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  notera verksamhetsberättelsen till protokollet, 

att  godkänna förbundets årsredovisning för 2009 samt 

att  bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

100TT
  2010-06-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Nytt uppdrag i arbetet med skydd mot olyckor samt poli-
tisk vision för mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 315/10 

Ärendet 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ger uttryck för att alla kommuner för 
varje mandatperiod ska definiera sitt arbete för skydd mot olyckor i ett 
handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet i kommunen. Dessut-
om ska kommunen för varje mandatperiod i form av ett handlingsprogram 
för räddningstjänsten definiera hur man avser bedriva en räddningstjänst 
som är ändamålsenligt ordnad. Kommunerna Falun, Borlänge och Säter har 
sedan den 1 oktober 1998 bedrivit sin räddningstjänst gemensamt via kom-
munalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 

Den politiska visionen: Alla medborgare i Borlänge, Falun (Gagnef) och 
Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg och säker miljö. Enga-
gemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de som bor, vistas och ver-
kar i kommunerna, förstärks genom skapande av en interkommunal helhets-
syn på det samlade olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten. 
Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kostnadseffektivt för 
att i första hand förhindra olyckor och därefter, genom effektiva insatser, 
begränsa dess följder.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den föreslagna 
visionen godkänns.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt, 2010-04-15, Nytt uppdrag i 
arbetet med skydd mot olyckor samt politisk vision och uppdrag för det 
samlade arbetet för skydd mot olyckor perioden 2011-2014.    

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31.  

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna den föreslagna visionen. 

 
 


	 

