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Lars Nord, § 40-55, § 57-60
Lars-Erik Lunå
Krister Andersson, § 40-48
Mats Wiklund
Veronica Zetterberg, § 40-42
Jan Harald
Maud Pettersson
Monica Lindh

Övriga deltagare Per Grundström, Per Enqvist, § 40, Lena Melander, Malin Bäckrud, §
41, Michael Ahnfeldt § 42, Arvid Hedin, Viggo Berlin Eriksson, Martina Holm § 46,
Richard Lennius, § 47, Anna Perols, § 53, § 57, Frida Petersson, § 54, Sofie Mathiasson, §
55-56, Per Grundström § 58 och Rita Halvarsson.
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Information Projekt Resecentrum
MSN0177/ 15

Beslut
Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.
Protokollsanteckning: Anders Runström (FAP), Kent Svens (M), Mika Savolainen
(M), Jon Bylund (L) och Mikael Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning.
I det utlämnande materialet framgår att det ur summan nedlagda kostnader ska lyftas ut
13,8 miljoner som är kostnader för va-ledningar i kvarteret Rödbro samt va-flytt
bussterminalen, ledningskostnader som enligt projektledningen inte ska ingå i projekt
Resecentrum, utan lyftas ut till ett nytt eget exploateringsprojekt benämnt kvarteret
Rödbro. Enligt vår uppfattning finns inga beslut tagna av kommunfullmäktige om att starta
detta projekt och det finns heller inga ekonomiska ramar eller tidplan för detsamma.
Projektledningen ska till nästa möte redovisa alla befintliga beslut avseende ett nytt projekt
för kvarteret Rödbro, innan några nedlagda kostnader får flyttas inom projekt Resecentrum
av milj ö- och saillhäl1sby ggnaciSnän1nCien till exp1oatermgsproje ki kvarteretRÖdbro.
I projektplan för Resecentrum Falun, tagen 2013-02-13 , framgår klart att "lägga om
ledningar i mark" är en uppgift som ska ingå i helheten. Vi yrkar att ärendet kompletteras
med underlag som visar att det finns beslut från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige,
som medger att det får startas ett nytt exploateringsprojekt enligt förslaget och att den
föreslagna finansiella överföringen har stöd i fattade beslut.
Sammanfattning
Resecentrums beslutade totalbudget är 192,2 miljoner. Idag har knappt 160 miljoner
använts. Parkering vid Magasinet, kompletterande regnskydd vid Knutpunkten och en
permanent gångbro under järnvägen längs Faluån återstår, och ska göras under 2016. Även
efter dessa åtgärder kommer investeringsmedel att finnas kvar.
De åtgärder som inte kommer att göras inom Resecentrumprojektet är Tiskenparkeringen
(där bostadsbyggande utreds), korsningen Regementsvägen/Korsnäsvägen (som mer
hänger ihop med Dalavallen och eventuell byggnation där) och Vasaparken.
Resecentrumprojektet har hittills fått bära kostnader för omläggning av stora vatten- och
avloppsledningar vid nya kvarteret Rödbro och Knutpunkten, som ska lyftas ur projektet
om att belasta framtida exploateringsprojekt
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-15
Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning tabell
PM 2012-08-15- Behov av reviderad investeringsbudget för Södra centrum/Resecentrum
Projektplan - 2013-02-13
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Budget 2017
MSN0024/16

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
godkänna budgetdialogmaterialet för perioden 2017-2019.
Sammanfattning
Dialogmaterialet redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-16
Dialogdokument
Försfag tilrt:leslut pä sammanträaet
Anders Runström (FAP), Kent Svens (M), Mika Savolainen (M), Jon Bylund (L) och
Mikael Pettersson (SD) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram
sänks med 10 miljoner per år 2017-2019. Investeringsbudgeten ska inte reduceras genom
försäljningsintäkter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet och finner att förvaltningens
förslag antas.

Beslutet skickas till
EKT
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Ekonomi/personalrapport 2016
MSN0022/ 16

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomiskt månadsbokslut och
personalrapport för februari 2016.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ackumulerade resultat för februari 2016
uppgår till ett underskott om l ,3 mkr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tj anste skrivelse2 oi6-03-09
Bildspel

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Information - A-rummet
MSN0283/ 15

Beslut

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen

Sammanfattning
Projektledaren redogör för projektet.
Historiken, vad som hittills har utförts, nuläget och framåt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-15
Presentation

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Platsupplåtelse för uteservering på Östra
Hamngatan

Beslut
Tillåta uteservering på Östra Hamngatan för Bishops Arms, enligt polistillståndsansökan.
Trafikreglering av Östra Hamngatan förbi uteserveringen beslutas om i separat
bes lutspunkt.

Sammanfattning
Bishops Arms har lämnat in en tillståndsansökan till polisen, bilaga l, angående
uteservering på Östra Hamngatan utanför restaurangen under perioden l maj till 30
september. Önskemålet från sökande är att ha samma utformning på uteservering som
sommaren 2015, alltså 7 meter ut från fasad och24meter längs med gatan. Bygglov för
baren sökes separat av sökande.
Denna utformning kräver att trafiken regleras om på gatan, vilket beskrivs i en annan
beslutspunkt på_dagordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-11
Polistillståndsansökan
Utkast - yttrande till polisen

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Svens (M) föreslår att den föreslagna ytan om 7 meter ut från fasad, ska ändras till 5
meter. Anders Runström (FAP) stödjer förslaget.
Ordföranden stödjer förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förvaltningens förslag antas.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Trafiklösning uteservering Bishops Arms på
Östra Hamngatan
MSN0078116

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
tillåta uteservering på Östra Hamngatan för Bishops Arms med samma lösning som år
2015. Förbud mot trafik med motordrivet fordon, men undantag för bussar i linjetrafik,
utryckningsfordon, moped klass II samt renhållningsfordon. Regleras med föreskrift. Egen
passage för gång och cykeltrafik

Protokollsanteckning: Falun23mars 2016, inlämnad av Kent Svens (M), Anders
Runström (FAP), Veronica Zetterberg (M), Jon Bylund (L) och Mikael Pettersson (SD)
Tjänsteskrivelsen daterad 18 november 2015, "Utvärdering av tillfällig avstängning av
Östra Hamngatan~sommaren ;!0~15" di-ar-ienummer-MSN0300/1 ?5 -514,--kan-säg-as be-stå av
tre innehållsmässigt olika delar invävda i varandra. En del kan med lite god vilja betraktas
som den utvärdering som anges i rubriken, en del består av författamas personliga politiska
åsikter, och den sista delen är ett rent angrepp på kommunens förtroendevalda politiker. A v
den tredje delen framgår också att författama saknar kunskap och förståelse gällande
kommunallagen och systemet med delegationer.
Vad beträffar den egentliga utvärderingen har man tillfrågat ett antal olika aktörer, dock
inte några som helst representanter för trafikanter eller allmänheten. Den största gruppen är
de som haft rätt att trafikera gatan trots avstängningen, och de har naturligtvis inte upplevt
några problem eftersom avstängningen inte gällt dem. Nästa grupp är näringsidkarna, de är
samtliga kritiska till avstängningen utom den som driver uteserveringen. Den sista gruppen
är kommunen själv, det vill säga att de tjänstemän som genomfört avstängningen och
utvärderingen, och de tycks vara nöjda med sina egna beslut. De som gjort utvärderingen
tycks dock inte inse att det är kommunen, det vill säga att den politiska organisationen,
som är markägare, utan man tror att det är de anställda på den egna förvaltningen. Av
utvärderingen framgår alltså att alla tillfrågade som faktiskt har påverkats av
avstängningen är negativa utom krögaren.
När det gäller författamas egna personliga politiska åsikter framgår de tydligast dels under
avsnittet "Resonemang för trafikföringen i anslutning till uteserveringen", dels nederst på
sidan 6. Där hänvisas till studier gjorda i städer som får Stockholm att framstå som en
småstad på landet. Det finns ingen som helst likhet mellan de studerade städerna och
Falun. Dessa städer har en befolkningstäthet som är hundratals gånger den i Falun, och
därmed ett kundunderlag för såväl kollektivtrafik som butiker som är hundratals gånger så
stort som Faluns. Jämförelserna och slutsatserna blir därmed närmast löjeväckande.
Slutligen det tredje temat i tjänsteskrivelsen. Sverige är en demokrati och enligt lag är det
de förtroendevalda som har rätt att utöva den kommunala makten och beslutanderätten. I

}7/#/~ -

FrfLUN
Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

10 (33)

Sammanträdesdatum
2016-03-23

vissa fall kan dessa överlämna en del av detta till en anställd (eller en enskild politiker), så
kallad delegation. Delegationen kan när som helst tas tillbaka, helt eller delvis.
Återtagandet, dvs upphävandet av delegationen, kan göras formellt genom ett uttryckligt
beslut eller informellt genom att den som gett delegationen helt enkelt börjar hantera en
fråga själv. Då upphör automatiskt delegationen omedelbart i den frågan. Detta är inte helt
lätt att utläsa av lagtexten men framgår desto tydligare av de rättsfall som finns .
Som framgår av tjänsteskrivelsen behandlade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden frågan
om trafikföringen på sitt sammanträde den 29 april2015, och fattade då beslutet att frågan
skulle behandlas även på nämndens nästa sammanträde. Därmed upphävdes enligt
kommunallagen delegationen i detta ärende. Tjänstemännen hade alltså enligt lag inte
längre rätt att fatta några beslut i ärendet. Trots detta fattade man ett beslut den 5 maj, som
man kallat delegationsbeslut utan att man längre hade någon delegation. Beslutet var
följaktligen ogiltigt, en så kallad nullitet. Det vill säga att det var inte något beslut alls utan
bara ett personligt tyckande utan någon som helst betydelse eller rättslig status.
I tjänsteskrivelsen sägs att "Nämndens tvetydiga beslut visar att det saknas kunskap och
kännedom om delegationsordningen och dess innehåll.". Detta påstående är felaktigt och
visar i stället att-det saknas kunskap om-kommunallagen-och delegationssystemet-inom
förvaltningen. Påståendet i skrivelsen att det har spridits "en felaktig bild om
trafikingenjörernas uppdrag och befogenheter" är helt enkelt inte sant. I skrivelsen sägs att
man begärt ett fOrtydligande av delegationen för att undvika liknande situationer i
framtiden, vilket man inte fått. Återigen visar man att man inte förstår eller känner till att
svensk lag gäller även i Falun, och att lagen alltid står över delegationsordningen hur den
än ser ut. Man kan naturligtvis inte upphäva kommunallagen genom att förtydliga
delegationsordningen.
Vad som möjligen skulle kunna vara en framkomlig väg för att undvika liknande
situationer i framtiden vore om nämndens ordförande tog sitt ansvar och såg till att
förvaltningen skaffar sig de kunskaper som behövs. Det skulle kunna ske genom en
utbildningsinsats eller kanske någon form av skriven handledning i kommunallagen. Detta
skulle givetvis kunna vara till nytta även för de politiker som inte alltid känner sig helt
insatta i gällande lagstiftning.

Sammanfattning
Under många år har The Bishops Arms haft önskemålet att ha uteservering på Östra
Hamngatan där puben är belägen. Inför 2015 års uteserveringssäsong öppnades
möjligheten upp då de flesta busslinjerna flyttades och Knutpunkten öppnades. Under
säsongen för 2015 användes trafiklösningen som är d~tsamma som förslag till beslut.
Vi har i första hand sett på ärendet sett ur trafiksäkerhets- och regleringsperspektiv, vilka
är våra huvuduppdrag. Vi har utöver dessa perspektiv försökt väga in andra värden, utifrån
debatten som uppkom i samband med 2015 års utformning, tidigare beslut för sträckan och
hur man tänker sig använda sig av sträckan i framtiden.
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Beslutsunderlag
Utvärdering 2015-11-18
Tjänsteskrivelse 2016-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Svens (M), Anders Runström (FAP), Veronica Zetterberg (M), Jon Bylund (L) och
Mikael Pettersson (SD) yrkar att när det gäller trafikregleringen av Östra Hamngatan så
ska fordonstrafik vara tillåten vid alla tider då uteserveringen är stängd. Någon eventuell
konflikt mellan trafiken och restaurangen kan ju inte uppstå vid de tiderna. Denna enkla
lösning skulle innebära att olägenheterna av avstängningen begränsas kraftigt till fromrna
för såväl handeln som för faluborna i allmänhet. Det skulle vara ett litet steg mot
kommunens devis "Till nytta för faluborna". Det skulle dessutom inte minst vara till nytta
för alla de besökare Falun har sommartid.
Ordföranden föreslår att förvaltningens förslag antas.
Beslutsg!rrg
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förvaltningens förslag antas.

Beslutet skickas till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
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Godkännande att närvara vid dagens
sammanträde

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden frågar nämndens ledamöter om de godkänner att eleverna Arvid Hedin och
Viggo Berlin Eriksson från Hälsinggårdsskolan tillsammans med handledare Martina
Holm från förvaltningen, får delta vid nämndens sammanträde.
Beslutsgång
Samtliga ledamöter tillstyrker förslaget.
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styrelse (juridisk person) syssloman till Vika
Kyrkby och Grycksbo vägföreningar
MSN0084/16

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bilda en arbetsgrupp, bestående av nämndens presidium, Jenny Drugge (C) och Jon
Bylund (L) som tillsammans med handläggare på förvaltningen och kommunjuristen ska
arbeta vidare med frågan.

Sammanfattning
Uppdraget som miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har är att
ver_k_~tälla,redan f~ttat beslut, 2QQQ~Q6-2l,_ § _2_Q, om att
huvudmannaskapet för allmän plats utanför Falu tätort ska vara enskilt.
Detta innebär ett överlämnande av driften för vägar och grönområden till
Grycksbo vägförening och Vika Kyrkbys vägförening som är ansvariga
förvaltare enligt gällande Lantmäteriförrättningar. Vägar och
grönområden ska överlämnas i godtagbart skick till vägföreningarna.
Idag finns inga aktiva styrelser (juridisk person). Falu kommun har dock
en arbetsgrupp i respektive by som är behjälpliga och arbetsgrupperna är
kommunens huvudspår, för att få till aktiva styrelser (juridisk person),
som sedan Falu kommun kan förhandla med.
Trafik och mark har tillsammans med en konsult, WSP, och
representanter från arbetsgrupperna i vardera by gjort en okulär
besiktning av de vägområden vägföreningarna ansvarar för. Resultatet
från denna besiktning inklusive åtgärdsprogram med brister som ska
åtgärdas, innan respektive vägförenings övertagande av driften, kräver ett
godkännande av respektive styrelse (juridiska person) för att Falu
kommun över huvud taget ska kunna göra några tänkta åtgärder.
Samma förfarande som vid överlämnande av vägområden kommer Falu
kommun att göra med de grönområden som respektive vägförening
ansvarar för enligt gällande förrättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-10

Förslag till beslut under sammanträdet
Jon Bylund (L) meddelar att i Grycksbo håller Falu Energi- och Vatten
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på att gräva för fiberoptik och att det är mycket bråttom att få fram en
juridisk person, då detta krävs för att grävningen ska ske.
Jenny Drugge (C) yrkar att ärendet återremitteras.
Göran V estlund (C) påtalar att det är en lång process med ny förrättning.
Thomas Nilsson (V) anser att nämnden inte kan besluta om vad en
syssloman ska göra, det är en fråga för Länsstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om återremiss eller att beslut ska fattas idag
och finner att beslut ska tas vid dagens sammanträde.
Efter ytterligare diskussioner enas nämnden om att bilda en arbetsgrupp
best-åencle-av nämnElens-presidium oeh Jenny Drugge (C)-oeh Jon Bylund
(L) som tillsammans med handläggare på förvaltningen och stadsjuristen
ska arbeta vidare med frågan. Arbetsgruppen har mandat att agera och
vid behov besluta så att processen med upprustningen av vägarna kan
komma vidare.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Markupplåtelseavtal för laddstationer på
fastigheterna Falun Borgärdet 2:17 och
skarpsveden 1:14

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
godkänna markupplåtelse för laddstationer för elbilar på fastigheterna Falun Borgärdet
2:17 och Skarpsveden l: 14 till Fal u Energi & Vatten AB.

Sammanfattning
Falu Energi & Vatten AB avser att teckna avtal med kommunen för uppförande av
laddstationer på fastigheterna Borgärdet 2: 17 och Skarpsveden l: 14. Bolaget står för alla
kostnader för anläggande, elanslutning, återställande av mark, installation, skyltning, drift,
skötsel p ch_~lförsö_rjning till sta1limerna. Någo_JL.ersättning för markuppJåtels_en tltgår inte.
Avtalet gäller i 20 år med en uppsägningstid om tre månader före avtalstiden utgång i
annat fall är avtalet forlängt och gäller tills vidare med tre månaders uppsägning.
Borgärdets vägförening som berörs av upplåtelsen på fastigheten Borgärdet 2:17 har
godkänt avtalet.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-09
Markupplåtelseavtal för laddstationer på fastigheterna Borgärdet 2:17 och Skarpsveden
l :14

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Falu Energi & Vatten AB
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Svar på motion -Anslå medel så att Fal u
kommun har råd att sköta rondellerlinfarter
och sätta upp en gärdesgård/staket vid
skyttepaviljongen
MSN0030/ 15

Beslut

l. Motionen avslås i delen gällande rondeller.
2. Bifalla den del av motionen som gäller staketet vid dammen intill
skyttepaviljongen, då det numera finns ett staket uppsatt.

Sam_manf_attnjng_
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ytterst begränsat med
resurser och har idag svårt att långsiktigt klara av sitt uppdrag med
rådande resurstilldelning. Det är inte bara i kornmunens rondeller som
detta tydliggörs.
Långsiktigt bedömer förvaltningen att det i genomsnitt saknas ca 20 mkr,
utifrån liggande budget, för att kunna hantera de ytor och anläggningar
som avdelningen trafik och mark ansvarar för. Rondellerna är en liten del
av detta ansvar.
Förvaltningen välkornnar ytterligare tilldelning av resurser.
Gällande staket vid skyttepaviljongen har det provisoriska staketet ersatts
med ett riktigt staket.

Beslutsunderlag
Motion

Tjänsteskrivelse 2016-02-18

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden förslår att beslutet i punkt l ändras till avslag och att ta bort meningen om
ytterligare resurstilldelning. Punkten 2 ändras till bifall.
Samtliga tillstyrker ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Svar på motion - Bygg om Korsnäsvägen
MSN0584/ 15

Beslut

Motionen är besvarad

Reservation: Tornas Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet mot eget förslag.
Kent Svens (M) reserverar sig mot beslutet mot eget förslag.

Sammanfattning
Som bakgrund för byggandet av Knutpunkten och ombyggnaden av Korsnäsvägen finns
många politiska beslut tagna under en lång rad av år. Det är bland annat den fördjupade
översiktsplanen för Södra Centrum från 2006, detaljplan för Knutpunkten från 2010 samt
cykelplanen beslutad 2014. Resecentrumprogrammets FUG-utredning, som visat hur
utförandet av trafiklösningen skulle bli, blev godkänd av KSU 2012. Själva byggandet av
resecentrum/södra centrum - projektet har styrts_a:v en politisk St}'rgrup_p.
Den datasimulering som gjordes på FUG utredningens lösningsförslag visade att det
kritiska för framkomligheten är inte antal körfält, utan korsningsutformningarna framförallt 4-vägkorsningen vid Grycksbobanan. Då denna är reglerad av bommar,
medföljer trafikljusreglering som del i den fyrvägskorsningen. Den valda lösningen är en
del i en helhetslösning och det är inte möjligt att göra förändringar utan att se till helheten.
När ornbyggnationen är helt klar kan trafikmätningar göras och då är det också möjligt att
utvärdera trafiklösningen.
Det innebär att för att verkligen veta om behov av ytterligare förändring finns, samt hur en
sådan lösning skall se ut, behöver en utredning genomföras där man ser till helheten.
Utredningen bör genomföras efter färdigställandet av projektet, och föregås av ett politiskt
beslut.

Beslutsunderlag
Motion - bygg om Korsnäsvägen
Svar på motion 2016-03-1 O

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Nilsson (V) föreslår avslag på motionen.
Rkhard Holmqvist (MP) tillstyrker förvaltningens förslag om att motionen är besvarad
Kent Svens (M) anser att motionen ska bifallas.
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Beslutsgång
Ordföranden ställer Thomas Nilssons avslagsyrkande mot Richard Holmqvists förslag och
finner att förvaltningens förslag antas.
Därefter ställer ordföranden Kent Svens yrkande mot förvaltningens förslag och finner att
förvaltningens förslag antas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Svar på medborgarförslag - fiskerätter för
Faluborna
MSN0023/ 15

Beslut

l. Medborgarförslaget avslås.
Merparten av kommunens fiskerätter hanteras genom de
fiskevårdsområden som finns i kommunen och blir på så sätt
tillgänglig för kommunens invånare och andra fiskeintresserade.
Den administration som förslaget skulle innebära finns inte
tillgänglig i förvaltningens organisation. Det mervärde som dessa
fiskerätter skulle bidra till för kommunens medborgare är under
rådande förutsättningar svåra att motivera.
Protokolls-anteckning-; Förslagsstäl-laren-harbj-ud-i-ts in till-mi-ljö- 00h
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde för att presentera sitt förslag,
men har avböjt att närvara.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom 2014-09-25 föreslås att de fiskerätter
som kommunen har genom sitt markinnehav ska bli tillgängligt för
kommunens medborgare.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2016-02-18
Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att i ändra till avslag i beslutsatsen. Samtliga tillstyrker förslaget.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

KF för kännedom
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Svar på medborgarförslag -Ängsblommor i
gruvrondellen
MSN0031/15

Beslut

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att den förslagna ytan inte är lämplig på
grund av de hårda arbetsmiljökrav som idag gäller för oskyddad personal i en så trafikerad
miljö.

Protokollsanteckning: Förslagsställaren har inbjudits till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens möte för att presentera sitt förslag, men har avböjt att
närvara.

Sammanfattning
F0r-v-altningen -anser att-medborgarförslaget -är -eFa, att eka-möj-ligheter för
humlor och bin att leva i stadsmiljön ligger i förvaltningens intresse.
Dock är inte den föreslagna ytan lämplig på grund av de hårda
arbetsmiljökrav som idag gäller för att ha oskyddad personal i en så
trafikerad miljö.
För att få arbeta med oskyddad personal som utför slåtter med skärande
redskap, räfsning, upptagning och borttransport av hö mm i den
föreslagna trafikmiljön så krävs godkänd trafikanordningsplan från
Trafikverket, TMA-fordon samt avstängning av ett körfält med hjälp av
GP-link (stora betongblock) och det är mycket kostsamt och ryms inte i
befintlig budget för drift och underhåll av ytan.
Kommunen har andra ytor som skulle kunna vara mer lämpliga att sköta
som blomsteräng och till en betydligt lägre årlig kostnad för drift och
underhåll.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2016-03-10

~3 -

FFfLUN
Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

21 (33)

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
KF för kännedom
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Pågående och nya detaljplaner 2016
MSNOOll/16

Beslut

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Uppdaterad tidplan för pågående detaljplaner redovisades. Sedan förra sammanträdet i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det inte fattats några nya beslut om planbesked
eller planuppdrag.
Det har fattats ett delegationsbeslut av Anna Perols 2016-02-25 om att godkänna
Detaljplan för utökning av kvartersmarken vid Glimmerstigen på Galgberget för
granskning.
Det har kommit in tre nya ansökningar om planbesked. Ärende KS0171/16/MSN0053/16
Deta]jphin fOr 5os1ads6el5ygge1se öSfef om-Hl.imlebäcken Vid-Röltfieoyvägen,
MSN0066/16 Detaljplan för bostadshus i Bergalid och KSO 179/16/MSN0071116
Detaljplan för bostadsområde söder om väg 850 norr om Hälsingberg.
Kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och
Zinkstigen på Galgberget har överklagats.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-1 O
Redovisning 2016-03-23

Beslutet skickas till
Milj ö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Samråd om Detaljplan för bostäder och skolan
i Sundhorns centrum
MSN0343/ 15

Beslut
Förslag till Detaljplan för bostäder och skolan i Sundboms centrum godkänns för samråd.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav stads byggnads- och näringslivskontoret 201405-13 § 89 i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder och skolan i Sundboms centrum.
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för bostäder i ett centralt läge i
Sundbom med god tillgång till service och kollektivtrafik. Den nya bebyggelsen ska ta
hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljö som planområdet befinner sig i.
Detaljplanen syftar också till att reglera skol- och idrottsområdet i centrala Sundbom med
användningsbestämmelser enligt gällande lagstiftning och möjlighet till en bred .
användning av
n)efintlig-bebyggelse.
-

lokalerna

Förslaget till detaljplan möjliggör för bostäder och vårdboende i delar av det nuvarande
naturområdet mellan Ramsnäsvägen och Skuggarvsvägen. I den östra delen möjliggörs
även för centrumändamål i bottenvåningen. Bebyggelsens ska placeras nära gatan och
byggnadernas proportioner, fasad- och takrnaterial, färgsättning med mera regleras så att
bebyggelsen anpassas till den intilliggande, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.
På skolområdet möjliggörs för flera olika typer av användningar. Förutom skola tillåts
även centrumändamål och kontor. I de centrala delarna av skolområdet tillåts även
idrottsanläggningar. I de norra och södra delarna av skolområdet tillåts även bostäder och
vårdboende. För fotbollsplanen tillåts endast idrottsanläggningar.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att detaljplanen ställs ut för samråd. De
frågor som hanteras i planärendet är av allmänt intresse, planen hanteras därför med
normalt planförfarande.
Planarbetet inleddes med ett startmöte dit berörda inom kornmunorganisationen samt Falu
Energi & Vatten samt Räddningstjänsten bjöds in. Planhandlingarna har sedan upprättats
av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i fortsatt samråd med berörda inom miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga kornrnunorganisationen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Riskbedömning

/N~ -

FffLUN
Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

24 (33)

Sammanträdesdatum
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PM Buller
Dagvattenutredning

Beslutet skickas till
Milj ö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum
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Antagande av Ändring av detaljplan för
fastigheterna Britsarvsgården 9 och 1 O
MSN0477/ 15

Beslut

l. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande godkänns.
2. Ändringen av detaljplan för Britsarvsgården 9 och l O antas.

Sammanfattning
2015-09-10 beslutade chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på
delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för
Ändring av detaljplan för Britsarvsgården 9 och l O. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fick då i uppdrag att upprätta ett förslag till Ändring av
~~t~HRlan.

2016-01-26 beslutade chefen för Hållbarhet och planering på delegation från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnen att godkänna Ändring av detaljplan för Britsarvsgården 9 och
l O för samråd.
Planförslaget har därefter varit på samråd från l februari till29 februari 2016. Planen
hanteras enligt ett begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga sakägare
aktivt godkänner planförslaget i samrådsskedet kan planen därefter gå direkt till
antagande. Samtliga sakägare har godkänt planförslaget och den är därmed fårdig för
antagande.
Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsbestämmelser för fastigheterna
Britsarvsgården 9 och l O. Detta för att möjliggöra framtida avstyckningar från
fastigheterna till två bostadstomter. Kommunens fastigheter Falun 3: l, Britsarvsgården
11 och Falun 5: l berörs också av ändringen av detaljplanen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-08
Granskningsutlåtande
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
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Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum
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Godkännande för antagande - Detaljplan för
Unghedsskolan mm i Unghed
MSN0213/ 15

Beslut

l. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande godkänns.
2. Detaljplanen för Linghedsskolan m m i Linghed godkänns för antagande.

Protokollsanteckning: Göran V estlund (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar
och beslut. Lars Nord (S) ersätter Göran V estlund under paragrafen.
Sammanfattning
Detaljplanen för Linghedsskolan m m i Linghed godkändes för granskning av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25 § 178. Planförslaget har därefter varit tillgängligt
f.Qr gran_sknigg ugg~r ti_~en 13 j~nuari 2016 till l Qfebru~~i 2016.
Detaljplanens syftar till att möjliggöra bostadsändamål för ett par fastigheter och att ge
moderna bestämmelser för de fastigheter där bland annat Linghedsskolan och idrottsplanen
ligger.
De synpunkter som inkommit redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
granskningsutlåtande. I samrådsredogörelsen redovisades de yttranden som inkom under
samrådet.
Det inkom några y1tranden under granskningstiden som medfört förändringar i
planhandlingarna. Kommunens fastighet 199: l har utgått från detaljplanen. Förändringarna
bedöms inte vara så omfattande att det är nödvändigt med ett nytt granskningsskede.
Detaljplanen är därmed fårdig för antagande och överlämnas till kommunstyrelsen.
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Miljö- och samhällsförvaltningen föreslår att granskningsutlåtandet godkänns, och att
detaljplanen som bearbetats enligt ställningstaganden i granskningsutlåtandet godkänns för
antagande.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri ve lse 2016-03-03
Granskningsutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
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Beslutet skickas till
Milj ö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Antagande av Detaljplan för utökning av
kvartersmark vid Glimmerstigen på Galgberget
MSN0576115

Beslut

l. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande godkänns.
2. Detaljplan för utökning av kvartersmark vid Glimmerstigen på Galgberget antas.
Sammanfattning
2015-11-24 beslutade förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ge
positivt planbesked för utökning av kvartersmark vid Glimmerstigen i Falu
Kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick då i uppdrag att upprätta
ett planförslag som skulle hanteras enligt reglerna för standardförfarande.
Förs-laget-tiH detaljplan godk--ändes för samråd-genom-delegations-beslut av chefen
för Hållbarhet och planering 2016-01-11. Samrådshandlingen var därefter utsänd
för samråd under tiden 15 januari till19 februari 2016.
Detaljplan för utökning av kvartersmark vid Glimmerstigen godkänndes sedan för
granskning genom delegationsbeslut av chefen för Hållbarhet och planering 201602-25. Detaljplanen har därefter varit utställd för granskning under tiden 26 februari
till 11 mars 2016.
De synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen redovisas i miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande.
Syftet med detaljplanen är dels att utöka byggrätten för att möjliggöra att
Kopparstaden kan uppföra liknande byggnader som på grannfastigheten, dels att
möjliggöra en cirka l O meter bred utökning av kvartersmarken öster om fastigheten
för att den ska ingå som del i utemilj ön för bostadhusen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att granskningsutlåtandet
godkänns och att detaljplanen antas.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-14
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
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Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Samråd om Detaljplan för Gamla Bergsskolan
15
MSN0340115

Beslut

Detaljplan för Gamla Bergsskolan 15 godkänns för samråd.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 25 november 2014 positivt
planbesked, och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att upprätta
detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad markanvändning för fastigheten Gamla
Bergsskolan 15. Kvarteret ska kunna användas för detaljhandel, kontor, bostäder,
centr-umändamål och vuxenutbildning; Detalj-planen-möj-l-iggör-att-kvar-terets västr-a -del
byggs på med två våningar bostäder och att kontorsvåningarna i den östra delen byggs om
till bostäder.
Planen möjliggör också att en del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart
bj älklag som blir allmän plats, torg. Utrymmet under bjälklaget utgör lastgård för
angränsande fastighter och ska genom tredimensionell fastighetsutbildning tillföras Gamla
Bergsskolan 15. Detaljplanen omfattar även en del av Åsgatan.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att detaljplanen sänds ut för samråd.
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.
Planhandlingarna har upprättats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd
med berörda inom både förvaltningen och övriga kommunorganisationen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03 -14
Plankarta
Planbeskrivning

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 59

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Kurser, konferenser
MSN0019/ 16

Beslut

Nämndens ledamöter har tagit del av inbjudningarna.

Beslutsunderlag
Cykelkonferens i Gävle 24-25 maj 2016
Energi och klimatseminarium i Borlänge 17 maj

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

/k~/

FflfLUN
Falu kommun
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§ 60

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2016-03-23

Delegationer
MSN0018116

Beslut
Nämnden beslutar
godkänna rapporterna om delegationer.

Beslutsunderlag
Rapporter över delegationsbeslutjämlikt § 33 i kommunallagen.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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