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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
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Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2012-03-22  
Datum när anslaget sätts upp 2012-03-27 Datum när anslaget tas ner 2012-04-20 
Förvaringsplats för protokollet Trafik- och fritidsförvaltningen 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Rita Halvarsson 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid kl. 08:15–12:15 Konferensrum Egnellska huset, vån 4  

Beslutande (S) Jonas Lennerthson , ordförande 
(V) Sofie Valtersson, 1:e vice ordförande 
(FAP) Sten H Larsson, 2:e vice ordförande 
(S) Monika Lundberg 
(MP) Fredrik Månsson 
(M) Bo Wickberg 
(M) Bertil Eek 
 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

 Helena Fridlund (S), Jan Harald (M),  

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Anna Strindberg (S), Marie Arvidsson (V), Torbjörn Aulin (FAP). 

Övriga  
deltagare 

Mats Olofsson, § 26-27, Bo Bifrost, § 28-29, Ulrika Bergman, 30, Sven-
Erik Andersson, § 31, Carina Nordlander, § 34, Hans-Erik Bergman och 
Rita Halvarsson, sekreterare 
 
 
 

  
Utses att justera Sofie Valtersson 
Justeringsdag 2012-03-26 
Justerade paragrafer  26-38 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Rita Halvarsson 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Jonas Lennerthson 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Sofie Valtersson 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Bussar Falu Vårdcentral 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

En av bussarna för ”Mjuka Linjen” ska trafikera Holmtorget – Falu 
Vårdcentral 4 gånger per dag, måndag – fredag. 

Årskostnaden, brutto, beräknas till ca 80.000 kr. 

För att utvärdera linjens nytta, körs utbudet på prov fram till juni 2014. 

Täckningsgraden för linjen bör vara minst 20 %. 

 

Sammanfattning 
Önskemål har framförts från Falu Vårdcentral om att får kolletivtrafik till 
området. Resurser att lösa önskemålet finns inom ”Mjuka Linjens” 
vagnpark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-03-05 

Beslutsgång 
Mats Olofsson, kollektivtrafikplanerare, redogör för ärendet om att 
trafikera området med 4 turer per dag, måndag-fredag. För att utvärdera 
linjens nytta, körs utbudet på prov fram till juni 2014. 

Täckningsgraden för linjen bör vara minst 20 %. 

 

Sänds till 
Falu Vårdcentral 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Kollektivtrafikupphandling - information 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Mats Olofsson, kollektivtrafikplanerare, redogör för kommande 
upphandling. Informationsmöte har hållits med berörda. Styrgruppen har 
haft besök av representanter från X-trafik som informerat om 
incitamentsavtal och biobränsle och att deras resandeutveckling varit 
mycket positiv. Den resvaneundersökning som Falu genomfört har 
slutförts. 

För att få en tydlig och mer överskådlig bild, föreslås att dela in arbetet i 
4 områden: Stadstrafik, Skoltrafik, Servicetrafik och Stomtrafik. 

 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Redovisning om ridklubbar 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

att få en skriftlig rapport efter avslutat arbete samt i övirgt ta 
informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Vid trafik- och fritidsnämndens sammanträde 2011-11-17, § 100, fick tf 
förvaltningchef i uppdrag att tillsammans med berörda 
ridklubbar/föreningar hitta en långsiktig lösning för ridsporten i Falu 
kommun. Bo Bifrost är den tjänsteman som arbetar med frågan och han 
ger en lägesrapport om hur långt man kommit i uppdraget. 

Trafik- och fritidsförvaltningen avser att redovisa resultat och förslag till 
åtgärder i ärendet. 

Yrkanden 
Sten H Larsson framför att han vill se en skriftligt rapport efter avslutat 
arbete. 

Beslutsgång 
Samtliga ledamöter tillstyrker yrkandet. 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Demokratirapport 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

ta informationen till protokollet 

 

 

Beslutsgång 
Bo Bifrost redogör för innehållet i den demokratirapport som 
ordföranden undertecknat och som överlämnats till kommunstyrelsen. 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Drift- och underhåll, gata - upphandling 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Uppdra år tf förvaltningschef att offentliggöra redovisat 
förfrågningsunderlag. 

 

Beslutsgång 
Ulrika Bergman, gatuingenjör, redovisar förfrågningsunderlag inför 
kommande upphandling av drift- och underhåll, gata. 

Ledamöterna godkänner det redovisade förfrågningsunderlaget. 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Framtida lösning för gatubelysning i Falu kommun sk 
Färdigt Ljus 

  

Beslut 
Trafik-och fritidsnämnden beslutar 

Uppdra åt tf förvaltningschef att meddela Falu Energi & Vatten att trafik- 
och fritidsförvaltningen tackar nej till erbjudandet. 

Beslutsgång 
Sven-Erik Andersson redogör för erbjudandet från Falu Energi & Vatten 
där man vill överta ägandet av gatubelysningen i Falu tätort 

Sänds till 
FEV 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Förvaltningschefen informerar 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

Beslutsgång 
Tf förvaltningschef Hans-Erik Bergman informerar 

 

Hundrastgården kommer att iordningsställas i juni månad av Svensk  
Markservice AB 

Del av Högskolans torg och del av Svärdsjögatan: upphandling pågår och 
och anbuden ska utvärderas. 

Myranområdet kommer att utvecklas i samarbete med miljöförvaltningen 
och trafik- och fritidsförvaltningen. 

Speakers Corner kommer att iordningsställas av Svensk Markservice AB 
under våren 2012. Talarstolen kommer att bli i sten. 
Rekryteringar 

Förvaltningschef – intervjuer sker den 4 respektive 9 maj och kommer att 
behandlas i KSA vid majsammanträdet. 

Ny enhetschef till trafik- och stadsmiljöenheten är Alexander Norling 
som tillträder en 23 april. 

Ny utredningsingenjör till trafik- och stadsmiljöenheten är Yvonne 
Bengtsson som börjar i slutet på maj månad. 

Ersättare för Mathias Westin, som är tjänstledig, är Jens Ståbi, som börjar 
som trafikingenjör i början på maj. 

Rebecka Jonpers kommer inom kort att lämna förvaltningen och 
rekrytering kommer att påbörjas inom kort. 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Förteckning över avtal 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

Beslutsgång 
Trafik- och fritisnämndens ledamöter har tidigare efterlyst en lista över 
avtal. Vid dagens sammanträde presenteras en avtalslista. 

Listan kommer att kompletteras med ytterligare en kolumn 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Ekonomi 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsförvaltningen beslutar 

Ta informationen om det ekonomiska utfallet för januari och februari till 
protokollet samt fastställa prioritering av redovisade investeringar 2012. 

 

Beslutsgång 
Carina Nordlander, controller, redovisar det ekonomiska utfallet för 
januari och februari 2012. 

En lista över prioriteringar presenteras och gås igenom. 

Sänds till 
EKT 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Delegationsbeslut 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta rapporterna om redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälda delegationsbeslut. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Kurser/inbjudningar 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet 

Beslutsunderlag 
Inbjudan från delegationen för hållbara städer ”Städer för stadsliv, 
fotgängare, cyklister och kollektivtrafik  19 april 
i Stockholm 

 

Inbjudan till Gatukontorsdagar  8-10 maj i Luleå 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Balanslista 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsförvaltningen beslutar: 

ta informationslistan om balanslistan till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
Balanslista 

Beslutsgång 
Punkten om att utveckla skidturismen i Söskog kan tas bort, då den 
behandlades i nämnden 2012-03-15. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-03-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Övrigt 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsförvaltningen beslutar tillstyrka kommunstyrelsen 
besluta om revidering av delegationsordningen för trafik- och 
fritidsnämnden samt 

uppdra åt tf förvaltningchef att säga upp det avtal mellan trafik- och 
fritidsförvaltningen och W-konsult i Dalarna AB gällande 
parkeringssamverkan i Falun. 

 

Beslutsgång 
Sten H Larsson framför att den delegationsordning som gäller trfaik- och 
fritidsnämnden ska revideras. 

Sten H Larsson påtalar att det avtal som tecknats mellan tidigare 
förvaltningschef och W-konsult i Dalarna AB gällande 
parkeringssamverkan i Falun ska sägas upp. 

 
 


	§ 26 Bussar Falu Vårdcentral
	§ 27 Kollektivtrafikupphandling - information
	§ 28 Redovisning om ridklubbar
	§ 29 Demokratirapport
	§ 30 Drift- och underhåll, gata - upphandling
	§ 31 Framtida lösning för gatubelysning i Falu kommun sk Färdigt Ljus
	§ 32 Förvaltningschefen informerar
	§ 33 Förteckning över avtal
	§ 34 Ekonomi
	§ 35 Delegationsbeslut
	§ 36 Kurser/inbjudningar
	§ 37 Balanslista
	§ 38 Övrigt

