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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 39 Trafikbeställning och direktiv till Region Dalarna inför 
trafikförsörjningsplan 2013  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

1. Trafikbeställningen inför trafikförsörjningsplan 2013 för Falu 
kommun  utöver dagens volym, framgår under rubriken Beställning 
av Trafik 2013. 

2. Trafik- och fritidsförvaltningens skrivelse ges som direktiv till 
Region Dalarna inför framtagandet av trafikförsörjningsplan 2013. 

3. Trafik- och fritidsnämnden begär hos Dalatrafik att en rättvisare 
zonindelning för biljettpris inför upphandlingen ska ske enligt KF 
beslut 2011-04-14, § 72.  

4. Uppdra åt tf förvaltningschef att följa upp det avtal som finns 
gällande färdtjänst och sjukresor och avrapportera till nämndens 
sammanträde i maj. 

Sammanfattning 
Vid nyåret 2012 har en ny kollektivtrafiklag trätt i kraft, som bl a innebär att 
Region Dalarna blir den myndighet som skall hantera kollektivtrafiken i 
länet. Den tidigare trafikhuvudmannen Dalatrafik blir ett av Region Dalarna 
(RD) helägt bolag som utför de uppgifter som RD beslutar. 

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26. 

Bilaga: Komplettering  till ”beställning kollektivtrafik 2013-2014”. 

Yrkanden 
Vid nämndens behandling av ärendet yrkar ordföranden att lägga till två 
punkter i beslutet, enligt följande: Trafik- och fritidsnämnden begär hos 
Dalatrafik att en rättvisare zonindelning för biljettpris inför upphandlingen 
ska ske enligt KF beslut 2011-04-14, § 72. 

Uppdra åt tf förvaltningschef att följa upp det avtal som finns gällande 
färdtjänst och sjukresor och avrapportera till nämndens sammanträde i maj. 

Beslutsgång 
Samtliga ledamöter stöder ordförandens yrkanden. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Region Dalarna 

Dalatrafik 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Förslag till fördelning av bidrag till ridklubbbar med 
ridskoleverksamhet 2012 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

Fördela bidrag till ridklubbar enligt förvaltningens förslag samt att 
finansiering sker via bidragskontot, övriga ändamål. 

Börje Grönros (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Jan Harald (M), 
ersätter Börje Grönros. 

 

 

Sammanfattning 
I bidragsbudgeten för bidragstypen ”övriga ändamål” har det för 2012, 
enligt beslut i trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 19, avsatts 520 000 
kronor för att stödja de ridklubbar i Falu kommun som bedriver 
ridskoleverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-04-10 

 

Sänds till 
Bjursås Ridklubb, Falu Ridklubb, Svedens Ponnyklubb och Svärdsjö 
ridklubb. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Vattenreglering av Stora Vällan, skidspår 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

Överlämna trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse till skidklubben 
Gruvspårets vänner. 

 

Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit till kommunen, KS0333/11-310, från Skidklubben Gruvspårets 
vänner angående vattenreglering av Stora Vällan. 

Sedan vintern 2003 iordningsställer Skidklubben Gruvspårets vänner ett ca 10 km 
dubbelspårigt skidspår runt sjön Stora Vällan. Se bilaga 1 spårkarta. Föreningens profil är att 
vara en klubb för motionärer. Allt arbete med spåren sker på ideell basis. Inget driftbidrag 
från kommunen utgår till föreningen. 

Trafik- och Fritidsförvaltningen har tidigare godkänt de åtgärder som genomförts och i god 
samverkan med föreningen medverkat vid förläggning av de spår som leder över den 
kommunala mark som förvaltningen förvaltar. Samverkan har även skett med Naturskolan 
och Dikarbacken främst vad gäller stängsling får fåren. Vid arbetes början var 
fastighetsgränserna annorlunda än idag. 2012 har Falu kommun köpt marken av Stiftelsen 
Stora Kopparberget och därmed även övertagit ansvaret för vattenregleringen i området. 

Skidklubben Gruvspårets vänner har i sin skrivelse framställt önskemål om att 
vattenregleringen av Stora Vällan ska minska olägenheten av uppkomna s.k. stöp på isen.  

Stöpen innebär att vatten tränger upp genom sprickor i isen vid stränderna under snötäcket. 
Detta medför problem för både tillverkningen och underhållet av skidspåren som klubben 
anlägger på isen. 

Klubben vill i sin skrivelse att kommunen undersöker möjligheten att kunna minska 
verkningarna av dessa stöp för skidspåren. 

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-03. 

Bilagor: Spårkarta över föreningens spårdragning och skidklubbens 
skrivelse 

Sänds till 
Skidklubben Gruvspårets vänner 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Avtal  med näringsidkare på naturreservat Runns norra 
öar 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

Med tillstyrkan godkänna trafik- och fritidsförvaltningens förslag som ett 
första utkast till avtal om näringsverksamhet på Hellmansgård, med fortsatt 
uppdrag att i samråd med Falu kommuns kommunjurist utarbeta avtalet. 

 

Sammanfattning 
Företaget Off Road Coocking, Lars Lilliemarck, (www.offroadcooking.se), är intresserad av 
att utveckla sin verksamhet till Hellmansö och har i skrivelser till kommunen anmält sin 
önskan att starta sin verksamhet på Hellmansö. I företagets plan ingår flera typer av 
erbjudanden till besökare till ön, bl.a. enklare servering, fritidsaktiviteter och övernattning 
med tält. Företagaren vill genom det göra Hellmansö till ett utflyktsmål för Faluborna där 
man kan fika, bada, fiska eller bara uppleva en av öarna i Runn. 

Naturreservat Runns norra öar bildades efter beslut i kommunfullmäktige 2009. Förvaltare av 
reservatet är Trafik- och Fritidsförvaltningen. Tillståndsgivande myndighet är kommunens 
miljönämnd dit företaget vänts sig för att ansöka om dispens från reservatsföreskrifterna. 

Inom reservatet ligger Hellmansö. På ön finns Hellmansgård. Ön och gården 
används av allmänheten och Kultur- och ungdomsförvaltningens 
kolloverksamhet under många år. Bokning av gården sker genom 
kommunens bokningscentral. Kolloverksamheten genomförs som regel 
årligen 

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse dat 12-03-28 

Avtal/koncept 

Karta skötselområde knutet till avtalet 

Skrivelser från L Lilliemarck 

Beslutsgång 
 

Sänds till 
L Lilliemarck 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Upphandling vägmarkeringar 2012-2013 

  

Beslut 
Traffik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Trafik- och fritidsförvaltningen genomför en traditionell 
vägmarkeringsupphandling. 

2. Återkomma till trafik- och fritidsnämnden för beslut om antagande 
av entreprenör. 

 

Sammanfattning 

Befintligt avtal med Falu kommuns nuvarande vägmarkeringsföretag (Cleanosol) har upphört 
2011. Trafik och fritidsförvaltningen vill därmed göra en traditionell upphandling med 
riskminimering.  

Beslutsunderlag 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-10 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Information om handelsstrategi för Falun 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet 

 

Sammanfattning 
Mats Reutherborg redogör för remiss om handelsstrategi för Falun. 

Beslutsunderlag 
Handelsstrategi för Falun – remiss, daterad 2012-03-23 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Information om VM-avtal 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Mats Reutherborg redogör för avtal om VM 2015 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Ekonomi - månadsrapport för mars 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen om ekonomisk lägesrapport för mars till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk lägesrapport för mars månad. 

Sänds till 
EKT 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Information från förvaltningschef 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 

ta informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Tf  förvaltningschef Hans-Erik Bergman ger en lägesrapport om 

 

Skateboardparken ska vara klar i juli 2012 

 

Gasverkstomten färdigställs med ytskikt på tomten som tillhör skolan inför 
skolstarten i höst 

 

Nybroparken: möte med entreprenör nästa vecka. Önskemål från Helena 
Fridlund om att involvera HCK-organisationer . 

 
Stålbroar över Lugnetleden: Underlag för upphandling håller på att 
färdigställas. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Delegationsbeslut 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta rapporterna om redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
Till trafik- och fritidsnämnden har det överlämnats rapporter över 
delegationsbeslut  jämlikt kaptitel, § 33, kommunallagen. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Kurser/inbjudningar 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

 

Beslutsunderlag 
Seminarium den 15 maj i Avesta: Hur kan fysisk planering bidra till ett 
hållbart och attraktivt resande i mindre kommuner. 

 

SKL:s inbjudan 8-9 oktober i Stockholm: Trafik- och gatudagar 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Balanslista 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen om balanslistan till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
Balanslista 2012-04-19. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Jordbearbetningsanläggning 

  

Förslag till beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar: 
1. Trafik- och Fritidsförvaltningen skriver under en interimsperiod avseende 
maj-oktober ett avtal med ursprunglig entreprenör inför stundande 
säsong. 
2. Trafik- och Fritidsförvaltningen tar tillsammans Ekonomikontorets 
upphandlingsenhet fram ett upphandlingsunderlag. Trafik- och 
Fritidsförvaltningen ges också i uppdrag att utreda möjligheterna till 
ett djupare samarbete med Falu Energi & Vatten AB. 
3. Trafik- och Fritidsförvaltningen ska återkomma till trafik- och fritidsnämnden 
med ett förslag, i enlighet med punkt 2. 
  

Sammanfattning/Bakgrund 
Trafik- och Fritidsförvaltningen är sedan 2005 huvudman för kommunens 
jordbearbetningsanläggning. Till den anläggningen kan alla, såväl entreprenörer 
som allmänheten, köra in massor som t ex jord, grus eller asfalt. Det är 
gratis att köra in sina massor, eftersom förvaltningen ser en vinst i att alla 
massor går in på anläggningen istället för att det förekommer tjuvtippar. På 
anläggningen finns också förvaltningens stenlager med granitkantstenar, 
stor- och smågatstenar osv. Dessutom mellanlagrar vi det upptagna materialet 
från sandupptagningen där. På anläggningen sorteras det inkomna materialet 
och återanvänds i största mån, oftast efter någon form av bearbetning. 
Bearbetat material används i förvaltningens dagliga verksamhet samt vid 
tillfälliga återställningar efter grävningar av ledningsdragande verk i väntan 
på att permanent asfaltsbeläggning kan läggas. 
För att driva den dagliga verksamheten på anläggningen anlitas en entreprenör. 
Trafik- och Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av trafik- och fritidsnämnden att göra en 
upphandling av entreprenör till kommunens jordbearbetningsanläggning. 
Förvaltningen är medveten om att vi ska göra denna 
upphandling. Arbetssituationen i och med att förvaltningen under en längre 
period gör flera stora upphandlingar har gjort att vi ännu inte kommit i hamn 
med ny entreprenör för jordbearbetningsanläggningen. Vidare har Falu 
Energi & Vatten AB framfört propåer om ett samarbete kring jordbearbetningsanläggning. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-18 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-04-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Övrigt 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

Elisabeth Ahnberg (mp) informerar från en konferens i Gävle om drivmedel 
där hon deltagit. 
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