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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Driftmedel för färdigställan av sanering Gasverket 

T&F0121/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

hos kommunstyrelsen begära ökade driftmedel om 4,2 mnkr för 
färdigställande av sanering Gasverket.(enligt alternativ 2) 

Sammanfattning 

Saneringen av Gasverkstomten har under projektets gång förändrats från ett 
investeringsprojekt till ett driftprojekt och orsakade stora kostnader i 
driftsresultatet för trafik- och fritidsnämnden under 2011. Under 2012 
kommer de slutliga kostnaderna för saneringsarbetet samt kostnader för att 
återställa marken att belasta nuvarande drift. Vi ser att det finns två 
alternativa vägar att hantera de merkostnader som har uppkommit. 
 
Alternativ 1. Trafik- och fritidsförvaltningen tar sin del av kostnaderna 
vilket innebär att förvaltningen själva får hantera de 2,5 mnkr som kommer 
att belasta driftsresultatet under 2012. Svårbedömd saneringsmängd har 
orsakat att projektet totalt sett blev 4 % dyrare än ursprunglig budget, men 
då statligt bidrag endast uppgick till 90% av 60 mnkr kommer de 2,5 mnkr i 
överskridande kostnad att påverka trafik- och fritidsförvaltningens 
driftsresultat i sin helhet. 
Då detta projekt idag omvandlats till ett driftsprojekt och inte längre är en 
investeringsfråga anser trafik- och fritidsförvaltningen att de inte längre ska 
betala de ökade hyreskostnaderna på ca 110 000 kronor per månad till 
kommunfastigheter som skolan idag har för de tillfälliga skollokalerna.  
Vidare kommer trafik- och fritidsförvaltningen enbart att grusa upp 
skolgården. Kostnaden för återställande av lekpark till skolan ska bekostas 
av kommunfastigheter själva som äger marken vid Södra skolan. 
 
Alternativ 2. Trafik- och fritidsförvaltningen åtar sig att stanna kvar som 
den projektsamordnande parten men kan ta 4,2 mnkr i anspråk från den 
kommungemensamma bufferten. (2,5 mnkr för fördyrad sanering, 700 tkr 
för hyreskostnader, 1 mnkr för återställande av skolgård) Detta innebär att 
förvaltningen fortsätter att bära de ökade merkostnaderna åt 
kommunfastigheter med avseende på hyreskostnad samt kostnad att 
återställa skolgården med tillhörande parklek. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 maj 2012 

Sänds till 
KS 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Ekonomi - Källviksbacken 

T&F0033/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Begära hos kommunstyrelsen beslut på omprioritering inom befintlig 
investeringsram för ny värmestuga och personalutrymmen i Källviksbacken. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Som arbetsgivare har vi ett långtgående arbetsmiljöansvar för våra medarbe-
tare. Med hänsyn tagen till detta ansvar är rådande förhållande inte accepta-
belt för de medarbetare som är verksamma i Källviksbacken. De lokaler 
som i dag disponeras för personalen är undermåliga. Det är därför 
brådskande att vi åtgärdar dessa missförhållanden så att personalen inte 
utvecklar sjukdomssymtom pga mögel.  

Tidigare värmestuga är riven pga mögelproblem och har under föregående 
säsong ersatts av en tältlösning som var mycket dyr att värma upp. 

Investeringsmedel för ovan nämnda objekt har tagits upp och äskats i 2013 
års budget. Investeringsbehoven är dock mycket stora vilket har medfört att 
föreningen IFK Alpin är beredda att bidra med egen arbetsinsats under 
kommande sommarperiod för att hålla nere kostnaderna. Detta innebär att 
lokalerna då kan köpas i moduler och investeringsnivån kommer att 
understiga den nivå som tidigare uppskattats.  

De tilltänkta ursprungliga investeringarna inom gata för Västra strömbron 
samt kajer har försenats vilket gjorde att beslut togs på nämnden 22 mars 
2012 att lägga dessa investeringsmedel om 2,6 mnkr i en pott för nämnden 
att prioritera under året. Förvaltningens förslag är nu att ta 1,2 mnkr i 
anspråk för ovan nämnda investeringar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 maj 2012 

Sänds till 

KS + Falu Alpin 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Ekonomi - Månadsrapport 

T&F0065/11 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

då gränsdragningen mellan LUFAB och trafik- och fritidsnämnden inte är 
klar, har nämnden inte möjlighet att fullt ut ansvara för den ekonomiska 
situationen som rör Lugnet. 

uppdra åt tf förvaltningschef att inför sammanträdet i juni se över möjliga 
åtgärder för att kunna hålla budgeten året ut. 

ta informationen om ekonomisk lägesrapport till protokollet. 

 

Beslutsgång 
Sten H Larsson framför att man från nämndens sida ska markera att det inte 
är möjligt för nämndens ledamöter att hantera de ekonomiska frågorna 
gällande Lugnet, då gränsdragningarna mellan Lufab och trafik- och 
fritidsnämnden inte klargjorts. Samtliga ledamöter samtycker. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för april 

Sänds till 

EKT 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Bidragsansökan  - övriga ändamål 

T&F0075/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Avslå Falu IK:s ansökan 

Bevilja föreningarna Falu Boule 9.000 kr och Grycksbo IF BK 100.000 kr i 
bidrag för övriga ändamål. 

Sammanfattning 

I trafik- och fritidsnämndens normer för föreningsbidrag finns bidragstypen ”Övriga 
ändamål”. Nämnden avsätter årligen en mindre del av det totala bidragskontot till nämnda 
bidragstyp till förfogande för speciella ändamål som inte täcks av normerade bidrag. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 maj 2012 

Ansökan från Falu IK 

Ansökan från föreningen Falu Boule 
Ansökan från Grycksbo IF BK 

 

Sänds till 

Falu IK 

Föreningen Falu Boule 

Grycksbo IF BK 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Motion - Minska trafikriskerna vid Östra Hamngatan 

T&F0084/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden tillstyrker fullmäktige  

bifalla motionen. 

 

Sammanfattning 

Lars-Erik Måg (FP) har i motion till kommunfullmäktige, daterad 27 
februari 2012, föreslagit att trafik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att 
åter se över trafiksituationen på Östra Hamngatan och överväga att fullfölja 
beslutet från 2007. Det beslut som avses är trafik- och fritidsnämndens 
beslut, 21 maj 2007, § 54, där förvaltningen fick i uppdrag att på prov 
genomföra avstängning för fordonstrafik (utom för buss) på Östra 
Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 26 april 2012 
Motion 27 februari 2012 

Sänds till 

KF 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Medborgarförslag; Återuppta kollektivtrafiken Krondiket 

T&F0083/12 

 

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Kollektivtrafik till Krondiket införs sommaren 2012 och därmed anses 
medborgarförslaget besvarat. 

 

Protokollsnotering: Oppositionen vill tydligt reservera sig mot sättet detta 
beslut har fattats samt hur det delgetts allmänheten. 

 

Protokollsanteckning 
Förslagsställaren närvarar inte vid trafik- och fritidsnämndens sammanträde, 
eftersom förslagsställaren anser att någon form av beslut om kollektivtrafik 
till Krondiket uppenbarligen redan föreligger, genom vad som utlovats och 
de uttalanden som gjorts vid stormötet med Krondikesborna och i media av 
kommunalrådet Jonny Gahnshag och företrädare för trafik- och 
fritidsnämnden. Förslagsställaren vill i detta sammanhang rikta ett stort tack 
till berörda förtroendevalda och tjänstemän inom Falu kommun som 
medverkat till återupptagandet av busstrafiken till Krondiket. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 maj 2012 

Medborgarförslag 

 

Sänds till 

G Ekelöf 

KF för kännedom 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Bussförbindelser Grycksbo-Bergsgården-Stennäset-
Centrum 

T&F0096/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Fortsätta arbetet med utveckling av busstrafiken i stråken in mot Falun i 
enlighet med beslutet om strategi inför upphandlingen 2014. 

Bjuda in Bergsgårdens Bygdegårdsförening till ett möte med kommunens 
trafikplanerare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-02 

Skrivelse från Bergsgårdens Bygdegårdsförening 

 

Sänds till 
Bergsgårdens Bygdegårdsförening 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60  Motion - Utveckla skidturismen i Sörskog 

T&F0089/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden tillstyrker fullmäktige besluta motionen är 
besvarad. 

 

Sammanfattning 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2012 omprioritera inom 
förvaltningens investeringar 2012 i syfte att vidareutveckla Sörskog som 
friluftsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 maj 2012 

Motion 

Sänds till 
KF 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Upphandling -  drift och underhåll av gator och vägar 

T&F0190/11 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

uppdra åt tf förvaltningschef att underteckna tilldelningsbeslut och 
tilldelningsmeddelande och utsända till berörda. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Ulrika Bergman informerar om utvärderingen av inkomna anbud och 
föreslår nämnden att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Vägmarkeringar inom Falun kommun 2012-2013 

T&F0076/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

uppdra åt tf förvaltningschef att underteckna tilldelningsbeslut och 
tilldelningsmeddelande och utsända till berörda. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Befintligt avtal med vägmarkeringsföretag upphörde 2011. 

Richard Lennius informerar om utvärderingen av inkomna anbud och 
föreslår nämnden att anta lägsta anbud. 

 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Förvaltningschefsinformation till nämnden 

T&F0123/12 

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

t f förvaltningschef Hans-Erik Bergman ger en lägesrapport om 

 

Speakers Corner på Stora Torget är klart och invigs den 9 juni. 

 

Hundrastgården blir klar i mitten av juni. 

 

Skateboardparken, som fått namnet Hyttgårdsparken, blir klar den senare 
delen av augusti.  

 

Arbetet med Nybroparken har påbörjats. Kontakt med 
handikapporganisationer har skett. Svensk Markservice är entreprenör. 
 

Gasverkstomten – skolgården ska återställas innan terminsstarten i höst. 

 

Hellmansö – avtalsdiskussioner pågår med näringsidkaren. Vid 
miljönämndens möte den 15 maj beslutades att de står fast vid sitt tidigare 
beslut om att dispens och tillståndet är tidsbegränsade. Trafik- och 
fritidsnämnden kommer att behandla ärendet vid mötet i juni. 

 

Utredningsarbetet med Jordbearbetningsanläggningen pågår och kommer att 
redovisas för nämnden för ställningstagande vid mötet i juni. 

 

Upphandling av belysning har senarelagts – diskussioner pågår med Falu 
Energi och Vatten. 

 

Lugnet – Vasaloppscenter. Tomas Jons informerar om att Lugnet blir ett 
officiellt Vasaloppscenter för cykling, löpning och skidor. Centret är ett 
samarbete med Scandic Hotell, Lugnets Camping och stugby, Lugnet 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Outdoor, Sport Suport Center och Falu kommun. En ökning av 
idrottsturismen har resulterat i detta samarbete.   

 

Gränsdragning Lufab – Tomas Jons informerar om att diskussioner pågår. 

Tillämpning av avtal om färdtjänst och sjukresor redovisas vid nästa 
nämndssammanträde. 

 

Rekryteringar – Presentation av nya medarbetare: Alexander Norling 
enhetschef för Trafik- och stadsmiljö, Jens Ståbi, trafikingenjör och Yvonne 
Bengtsson, utredningsingenjör som bl a kommer att arbeta med Södra 
Centrum.  

Christina Holback har utsetts till ny förvaltningschef och kommer att 
tillträda den 1 september.  

 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 BALANSLISTA 2012 - SAMLINGSNUMMER 

T&F0038/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen om balanslista 24 maj 2012 till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Balanslista 24 maj 2012 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Delegationsbeslut 2012 -  anmälda delegationer till 
nämnden under 2012-05-24 

T&F0036/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Ta rapporterna om redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Till Trafik- och fritidsnämnden har överlämnats rapporter över delegationsbeslut jämlikt 
kapitel, § 33, kommunallagen 
 
D – 1 Falu kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
 Guldstigen, Blystigen, Silverstigen, Zinkstigen, Slaggatan, Vallmansgatan, Stadshusgränd,  
 Åsgatan, Parkgatan, Promenaden 2 st och Slaggatan 
 
D – 2 Falu kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på 
 Sjularvsvägen 2 st, Lugnetvägen, Hällavägen, Slaggatan och Västermalmsvägen 
 
D – 3 Trafikärenden 
 Grind och övergångsställe på Kapplandsvägen, åtgärd på Vallvägen i Hosjö, 
 hastighetssänkning på väg 293, parkeringssituationen vid Gruvrisskolan 
 avstängning för trafik vid Kungsgårdsvägen 
 
D-4 Avtal - skötselavtal 
 Falu BS Fotboll - Haraldsboplan 
 Falu BS Fotboll - Dalavallen 
 Falu BS Fotboll - Kopparvallen  
 Falu BS Fotboll - Slätta idrottsplats 
 Falu BS Fotboll - IP Skogen 
 Falu BS Fotboll - Roxnäs Udde 
 Grycksbo Brandskårs kamratförening – Badet vid sjön Tansen 
 Envikens IF – El-ljusspår i Enviken 
 Envikens IF – Badplatsen vid Klockarnässjön 

Stiftelsen Kopparberget om vägsträcka för kollektivtrafik 
 Fredriksberg i Falun samfällighetsförening om vägsträcka för kollektivtrafik 
 Hyresavtal – Polaris i Mora 
 Skötselavtal – Å Niklasson 
 Skötselavtal – E Gyllner 
   
D-5 Trafikanordningsplan för väg- och ledningsarbete 
 PEAB – reparation av spilledning 
 Trafikverket – studiebesök för visning av kör-igenomskyltar vid bommar vid jvg.korsning 
 NCC Roads AB – generell TA-plan för beläggningsarbeten på kommunens vägnät 
 
D-6 Transporttillstånd – BRED TRANSPORT 
 Tomas Johansson 
 
D-7 Avskrivning av fordringar 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

D-8 Ordförandebeslut - Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen -revisionsberättelse 
 
D-9 Minnesanteckning – Stadsbyggnadsberedningen - Möte 2012-03-20 
 
D-10 Sammanträdesprotokoll - Kommunala handikapprådet 2012-03-28 

 
D-11 Detaljerad  platsupplåtelselista (PLU) 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Anmälda kurser, inbjudningar 

T&F0037/12 

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan – Sociala medier 7 juni 2012 

 

 



 20 (20) 

Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-05-24 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Övrigt 

  

Beslut 

Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

uppdra åt tf förvaltningschef att kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt för 
kontroll av badplatser innan badsäsongen. 

 

Sammanfattning 

Evert Karlsson föreslår att Falu IK ska uppmanas att städa och snygga upp 
området vid stugan och badet. Dessutom bör en dykningskontroll göras på 
samtliga badplatser för att se hur det ser ut på botten och rensa bort vassa 
och farliga föremål. 

 

Dessutom framför han en hälsning och tack till Jonas Boström för sitt arbete 
med att iordningsställa badplatserna i kommunen. 
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