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§ 29 Företagsklimatet i Falun 

  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

      Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Det lokala företagsklimatet i Falun 2011 presenteras av Carl Ström från 
Svenskt Näringsliv. 
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§ 30 Begäran om planbesked: Detaljplan för 
verksamhetsområde på Myran 

KS0387/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Ett positivt planbesked för detaljplan för verksamhetsområde på Myran 
lämnas så att planläggningen kan påbörjas. 

2.   Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan med beaktande av de aspekter som 
framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 
2012. 

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

4.   Planarbetet ska bekostas av Fortifikationsverket och planavtal ska 
tecknas. 

5.   Detaljplanen bedöms kunna bli antagen ca ett och ett halvt år efter det 
att planbeskedet getts och planavtal har tecknats, under förutsättning att 
sanering av oexploderad ammunition genomförs på ett sätt som gör det 
möjligt att bygga ut området för verksamheter. 

Protokollsanteckning 

Linnea Risingers (MP) protokollsanteckning bifogas protokollet. 

Sammanfattning 

Fortifikationsverket har den 30 maj 2011 ansökt om upprättande av 
detaljplan, dvs planbesked, för del av fastigheten Falun 8:1 på Myran. 
Staten, genom Fortifikationsverket, äger området. Stadsbyggnadskontoret 
meddelade då Fortifikationsverket att osäkerheten kring förutsättningar för 
planläggning vid den tidpunkten var så stor att planbesked ej kunde lämnas 
och Fortifikationsverket accepterade detta. Osäkerheten handlade om när 
sanering av oexploderad ammunition kan genomföras. Nu har denna 
osäkerhet minskat så att förvaltningens bedömning är att planbesked kan 
lämnas, om än med vissa reservationer.  

Ett avtal/avsiktsförklaring om att kommunen ska förvärva delar av fastighe-
ten 8:1 godkändes av kommunstyrelsen den 30 augusti 2011. Det nu 
aktuella området ingår ej i det som kommunen ska förvärva enligt avtalet, 
men det framgår att kommunen ska medverka till planläggning av området.  

Det aktuella området ingår i Översiktsplan för Myran, som antogs av kom-
munfullmäktige den 14 apri 2011. I översiktsplanen redovisas området för 
verksamheter och det är för detta ändamål Fortifikationsverket önskar 
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planläggning. Inom begreppet verksamheter kan t ex industri, handel med 
skrymmande varor och kontor ingå. Exakt vilka användningsområden de-
taljplanen ska medge får studeras i detaljplanearbetet. 

Planområdet gränsar till väg 80, blivande E16, som är av riksintresse för 
kommunikationer. 

Den enda del av området som omfattas av detaljplan idag är området vid 
cirkulationsplatsen vid Maxi som är planlagt för trafikändamål. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-27. 

Sänds till 

Fortifikationsverket 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

 

 



 
 
Protokollsanteckning från Linnea Risinger (MP): 
 
"Vi i Miljöpartiet är tveksamma till att planera verksamheter på det område som avses i 
"Begäran om planbesked Detaljplan för verksamhetsområde på Myran (del av fastigheten 
Falun 8:1)". 
 
Falu kommun kommer redan nu att få ett utökat externhandelsområde av unik storlek i 
kommunens historia. Förutom området kring ICA Maxi kommer 7 nya köplador att 
byggas, vilket kommer att öka det långväga resandet med bil till platsen. Det är inte ett 
steg mot en hållbar stadsutveckling.  
 
Planerna på att anlägga ett motsvarande lika stort "verksamhetsområde" på andra sidan 
vägen kan leda till en avsevärd förstoring av externhandelsområdet. Att handel kan 
förekomma inom det nya området har inte förnekats.   
 
Dessutom finns det långt gångna planer på att på Myran anlägga ett strövområde med 
öppna vattenspeglar som har potential att vara ett välkomnande ansikte för Falubesökare 
och Falubor som kommer med bil från Gävle-hållet. Nu vill man längs vägen framför 
detta naturområde anlägga ett industriområde som ska "välkomna" till Falun... 
 
Vi förutsätter att arbetet med att göra Myran till en attraktiv och välkomnande vy på väg 
in mot Falu centrum ges stor vikt i det fortsatta planarbetet. Vi kräver att planprocessen 
bedrivs med målet att ingen handel ska tillåtas på det aktuella området, samt att stor 
omtanke ägnas åt estetiska aspekter och gränsen mot den planerade våtmarken." 
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§ 31 Begäran om planuppdrag för regionbussterminal, 
järnvägsområde mm     

KS0217/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för regionbussterminal, 
järnvägsområde mm, med beaktande av de aspekter som behandlas i 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2012. 

2.   Planarbetet bekostas av Falu kommun. 

      3.   Planuppdraget innebär inget slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Sammanfattning 

Falu kommun, Trafikverket, Dalatrafik och Jernhusen samarbetar sedan 
2003 för att skapa ett resecentrum i Södra Centrum. Genom att samordna 
olika transportslag skapas bättre förutsättningar för pendling till arbete och 
studier vilket främjar regionens utveckling. Samtidigt knyts stadens av bar-
riärer åtskilda delar samman till ett sammanhängande stadslandskap. Kom-
munens mål är att ett fungerande resecentrum ska stå klar till VM på skidor 
2015. 

En fördjupad översiktsplan som visar kommunens mål med den fysiska 
utvecklingen inom Södra Centrum antogs av kommunfullmäktige den 6 
april 2006. För att reglera genomförandet av flytten av Korsnäsvägen 
närmare banvallen och skapandet av en knutpunkt för busstrafiken har en 
detaljplan upprättats vilken vann laga kraft den 3 juni 2010. 

Från 2010 och framåt har parterna fortsatt att utreda områdets utformning 
mer i detalj.  För närvarande genomför Trafikverket en förstudie enligt la-
gen om byggande av järnväg. I förstudien preciseras bl a det utrymme som 
krävs för att kunna bygga om Falu bangård. Parallellt genomförs en projek-
teringsförberedande utredning om funktionssamband, utformning och ge-
staltning. Delar av resecentrumprojektet medfinansieras av Region Dalarna 
och EU. 

Pågående utredningar ska slutredovisas senast 31 mars men redan idag kan 
konstateras att ny detaljplan behöver upprättas för bussterminaltomten och 
delar av järnvägsområdet mm. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-22. 
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Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 32 Samråd om detaljplan för vildvattenpark  

KS0488/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

      Planarbetet med vildvattenpark på del av Främby 1:24 ska fortsätta med 
beaktande av de synpunkter som framförts i kommunstyrelseförvalt-
ningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse den 23 februari 2012. 
Trafik- och fritidsförvaltningen ges resurser för utredning kring 
lokalisering av snötippen.  

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för vildvattenpark på del av fastigheten Främby 
1:24 har varit utsänt på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
anläggande av en konstgjord fors och bassäng som kan användas både som 
elitidrottsarena och rekreationsanläggning där allmänheten kan prova på de 
olika forsaktiviteter som erbjuds. På området ska även tillskapas möjlighet 
att uppföra byggnader för att inhysa klubblokal, omklädningsrum, 
förrådsutrymmen mm samt övernattningsmöjligheter. 

Förvaltningen har gjort en beskrivning och bedömning i ärendet och 
överlåter till utvecklingsutskottet att ta ställning till om planarbetet ska 
avbrytas eller fortsätta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-23. 

Protokoll från miljönämnden 2012-02-01, § 3. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 8/tjänsteskrivelse 
2012-02-01. 

Samrådshandling 2011-12-07. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 33 Begäran om planuppdrag: Detaljplan för bostäder öster 
om Nedre Gruvrisvägen 

KS0216/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

1.   Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder öster om 
Nedre Gruvrisvägen, med beaktande av de aspekter som framgår av 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2012.  

2. Planarbetet bekostas av Falu kommun. 

3. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i 
sakfrågan. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontorets markavdelning har föreslagit att ny detaljplan ska 
upprättas för ett obebyggt område öster om Nedre Gruvrisvägen i Falun. 
Syftet med den önskade detaljplanen är att kunna uppföra bostadshus inom 
områden som i gällande detaljplan är avsett för verksamheter i kombination 
med tillhörande bostäder.  

Stadsbyggandskontoret föreslår att planuppdrag ska ges och en detaljplane-
process påbörjas. Planläggningen bekostas av Falu kommun och planavgift 
kommer att tas ut vid bygglovprövningen. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-03-07. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 34 Svar på remiss från trafik- och fritidsförvaltningen: 
Nya hastighetsgränser i tätorter på landsbygden     

KS0688/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

   Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) svar på remissen 
överlämnas till trafik- och fritidsnämnden med tillägget att stor hänsyn ska 
tas till de remissförslag som kommer in från landsbygdens organisationer. 

Reservation 

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

Sammanfattning 

Trafik- och fritidsförvaltningen har remitterat förslag till nya hastighets-
gränser i Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Sundborn, 
Svärdsjö, Sågmyra och Vika.  

Förslaget innebär i korthet att 30, 40 och 60 km/tim kommer att bli 
vanligare inom tätorterna. Hastighetsgränserna är satta med hänsyn till 
gatans standard, säkerhet och funktion samt kunskap om hur mycket våld 
människokroppen tål vid krock.  

•    30 km/tim införs på gator med blandtrafik, i bostadsområden, vid skolor 
och i centrum gatorna. 

•    40 km/tim införs på s.k. uppsamlingsgator, på de flesta gator med 
busstrafik och vissa bostadsgator beroende på deras funktion.  

•     60 km/tim införs på infartsgator, övergripande huvudgator och vägar där 
gång- och cykelbana är separerad längs vägen. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-23. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg 
att stor hänsyn ska tas till de remissförslag som kommer in från lands-
bygdens organisationer. 

Håkan Hammar med instämmande av Mats Dahlström och Mikael Rosén:  
1. Ändra ingenting på landsbygden. 
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2. Om det behövs förändringar gör det tillsammans med t.ex. lokala 
sockenråd på landsbygden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklings-
utskottet bifaller sitt eget förslag. 

Omröstning begärs. Utvecklingsutskottet godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för ordförandens förslag 
Nej-röst för Håkan Hammars förslag 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster för ordförandens förslag och 3 nej-röster för Håkan 
Hammars förslag beslutar utvecklingsutskottet att bifalla ordförandens 
förslag: 
Ja: Jonny Gahnshag (S), Krister Andersson (V), Britt Källström (S) och 
Linnea Risinger (MP). 

Nej: Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C). 

 

Sänds till 

Trafik- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 35 Lägesrapport från miljöprogrammet, 
folkhälsoprogrammet och tillväxtprogrammet 

KS0227/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

    Lägesrapporten tas till protokollet. 

Sammanfattning 

En lägesrapport från Falu kommuns miljö-, folkhälso- och tillväxtprogram 
lämnas av hållbarhetsstrategerna; Karin Perers som tagit över ansvaret för 
tillväxtprogrammet efter Mats Reutherborgh och Lena Melander som 
lämnar över ansvaret för miljöprogrammet till Thomas Sundin. 
Folkhälsoprogrammet redovisades av Lena Melander eftersom Angela 
Poroli inte kunde medverka.  

Sänds till 

Hållbarhetsstrategerna 
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§ 36 Rapport om åtgärder i det Kultur- och fritidspolitiska 
programmet 

KS0288/07 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

    Rapporten tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 10 oktober 2008 det kultur- och 
fritidspolitiska programmet med biblioteksplan. Programmet innehåller 
åtgärder för att utveckla och förbättra kultur- och fritidsverksamheten i Falu 
kommun och syftar fram mot år 2020. 

När cirka en tredjedel av tiden fram till 2020 har gått behöver en redovis-
ning göras om vad som är genomfört, på gång att genomföras och vad som 
inte ännu gjorts. Kultur- och ungdomsnämnden ger denna redovisning till 
utvecklingsutskottet genom kulturchef Pelle Ahnlund. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2012-02-23, § 22. 

Sänds till 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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§ 37 Information från Falu P 

  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

     Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2009 att tillsammans med 
Parkera i Falun, ekonomisk förening bilda bolaget Falu P AB, i syfte att 
utveckla och förbättra parkeringsverksamheten i Falu centrum. 

Företrädare för bolaget informerar om bolagets verksamhet. 

Bolaget representeras av Christer Widén ordförande, Robert Östman 
fastighetsägarna och Falu kommuns representanter Lars-Erik Måg, Karl-
Erik Pettersson och Jonas Lennerthson. 
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§ 38 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):  
Inför P-skiva på stan istället för parkeringsavgifter 

KS0593/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

     Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att P-skiva införs som 
parkeringsmedel istället för parkeringsavgifter. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Katarina Gustavsson 2011-10-31. 

Yttrande från Falu P diariefört 2012-01-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 6/tjänsteskrivelse 
2012-01-16. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Motionen avslås. 
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§ 39 Svar på motion från Ingrid Näsman (KD): Snabbare 
bussar nyttjas mer 

KS0623/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Motionen bifalls genom att förslaget kommer att ingå i det pågående 
arbetet med trafikbeställning inför 2014. 

Sammanfattning 

Ingrid Näsman föreslår att Falu kommun beställer fler turer med snabb och 
rak sträckning för bussåkande till och från ytterområdena. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ingrid Näsman 2011-11-11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 11/tjänsteskrivelse 
2012-01-26. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Motionen bifalls. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-03-13 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 40 Svar på medborgarförslag: Upprätta en ny kommunal 
översiktsplan 

KS0107/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående 
översiktsplaneprocess. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att en ny kommunal översiktsplan upprättas. 
Nuvarande översiktsplan som enligt Plan- och bygglagen ska hållas aktuell, 
är upprättad 1990 och bör därför aktualiseras. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget ska betraktas som 
genomfört då arbete pågår med en gemensam översiktsplaneprocess 
tillsammans med Borlänge kommun enligt kommunstyrelsens beslut den 30 
augusti 2011. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2011-01-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-22. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Medborgarförslaget är 
besvarat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-03-13 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41 Information om: Beslut om avgifter för salutorgplatser 
och upplåtelse av allmän plats i Falu kommun 

KS0212/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

Informationen tas till protokollet. Kommunstyrelsen kommer att 
besluta i ärendet den 27 mars 2012. 

Sammanfattning 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att avgifter för salutorgsplatser och 
upplåtelse av allmän plats i Falu kommun och övriga redovisade avgifter 
ska ändras. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) kommer att lämna förslag till 
beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2012. 

Trafikingenjör Mathias Westin informerar om de nya avgifterna. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 5/tjänsteskrivelse 
2012-01-27. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-03-13 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42  Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

KS0023/12 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 22 februari 2012 inte slutförts tas 
till protokollet. 

Sammanfattning 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 oktober 2011. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-27. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-03-13 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 43 Förslag på förmedling av kommuninformation till 
synskadade 

KS0676/09 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. De medel som krävs, för att finansiera distribution av information till 
synskadade i Falu kommun, avsätts inom kommunstyrelsens budget. 

2. Informationsavdelningen får i uppdrag att ansvara för att 
kommunnyheter sammanställs, läses in och distribueras till 
medlemmarna i de synskadades riksförbunds lokala förening i Falun. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens behandling av ett medborgarförslag med önskemål 
om att kommuninformation till synskadade samt andra funktionshindrade 
ska komma igång snarast uppdrogs till informationsavdelningen att se över 
möjligheter att förbättra talad kommunal information.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen) 
tjänsteskrivelse 2011-12-30. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens 
förslag. 
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2012-03-13 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44 Översyn av Grönstrukturplanen för Falu tätort 

  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

      Kommundirektören får i uppdrag att se över Grönstrukturplanen för Falu 
tätort. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nuvarande Grönstrukturplan den 15 februari 
2006. Planen syftar till att kartlägga och redovisa Falu tätorts grönstruktur 
och förklara dess betydelse ur tre olika aspekter, rekreationsintresset, na-
turintresset och kulturhistoriskt intresse. Tyngdpunkten i planen ligger på 
rekreationsaspekten. Planen ska vara underlag för långsiktigt riktiga 
bedömningar vad gäller fysisk planering och exploatering och fungera som 
planeringsunderlag för koncernen Falu kommun. 

Utvecklingsutskottet föreslår att planen ses över och aktualiseras. 

Sänds till 

Kommundirektören 
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2012-03-13 

 

Justerandes signaturer 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 45 Information om SM-veckan sommar 2015 

 KS0596/11 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar 

     Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2012 att Falu kommun ska 
ansöka hos Riksidrottsförbundet, om att stå som värdstad för SM-veckan 
år 2015, som svar på inbjudan att ansöka om SM-veckan 2014 och 2015. 

Kommundirektören lämnar aktuell information i ärendet. 

 

 
 


	§ 29 Företagsklimatet i Falun
	§ 30 Begäran om planbesked: Detaljplan för verksamhetsområde på Myran
	§ 31 Begäran om planuppdrag för regionbussterminal, järnvägsområde mm    
	§ 32 Samråd om detaljplan för vildvattenpark 
	§ 33 Begäran om planuppdrag: Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen
	§ 34 Svar på remiss från trafik- och fritidsförvaltningen:Nya hastighetsgränser i tätorter på landsbygden    
	§ 35 Lägesrapport från miljöprogrammet, folkhälsoprogrammet och tillväxtprogrammet
	§ 36 Rapport om åtgärder i det Kultur- och fritidspolitiska programmet
	§ 37 Information från Falu P
	§ 38 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför P-skiva på stan istället för parkeringsavgifter
	§ 39 Svar på motion från Ingrid Näsman (KD): Snabbare bussar nyttjas mer
	§ 40 Svar på medborgarförslag: Upprätta en ny kommunal översiktsplan
	§ 41 Information om: Beslut om avgifter för salutorgplatser och upplåtelse av allmän plats i Falu kommun
	§ 42  Redovisning av ej slutförda medborgarförslag
	§ 43 Förslag på förmedling av kommuninformation till synskadade
	§ 44 Översyn av Grönstrukturplanen för Falu tätort
	§ 45 Information om SM-veckan sommar 2015

