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Nämnden för teknik, fritid och kultur 2019-12-12 §§ 53-62
Plats och tid:

Storskär/Norrskär, kl. 17:32-18:46

Beslutande:

Bengt Sandell (S) Ordf.
Anders Mårtensson (C) 1:e vice ordf.
Lars Röckert (M)2:e vice ordf.
Louise Yngström Valdre (L)
Ronny Fredriksson (S)
Lars Wessberg (M)

Ersättare:

Carina Östergren (C)
Anton Granath (L)
Lars Sjöblom (M)

Övriga deltagare:

Elisabeth Gustafsson, sbf
Niclas Plahn, sbf
Monica Okpe, sbf
Josefin Sjöstedt Berggren, sbf

Sekreterare: ..................................................
Beata Rosvall

Ordförande: ..................................................
Bengt Sandell (S)

Justerande: ...................................................
Lars Röckert (M)

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum: 2019-12-12 §§ 53-62
Datum för anslagets uppsättande: 2019-12-17
Datum för anslagets nedtagande: 2020-01-08
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: ..................................................
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§ 53 Justering och fastställande av föredragningslista
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Lars Röckert (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den
16 december 2019.
Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lars Röckert (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 16 december 2019 samt att föredragningslistan fastställs.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 54 Svar på revisionsrapport: Granskning av nämndernas kontroll av
privata utförare
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns.

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer, genom KPMG har fått i uppdrag att granska hur nämnden för
teknik, fritid och kultur samt socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av
privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019.
Genom att anta programmet för privata utförare bedöms att bristerna kommer kunna åtgärdas. Genom
att följa programmet samt de förslag på åtgärder fastställs arbetsformer och dokumentation som
stödjer styrning och kontroll avseende privata utförare.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport-Granskning av nämndernas kontroll av privata utförare
2019-11-27
Missiv Granskning av nämndernas kontroll av privata utförare, 2019-11-04
Granskning av nämndernas kontroll av privata utförare - Revisionsrapport, 2019-11-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Anders Haglund, förtroendevald revisor

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 55 Remissvar på Program för mål och uppföljning av privata utförare
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämnden har tagit del av föreslaget program och föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige att anta programmet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till Program för mål och uppföljning av privata utförare.
Nämnden för teknik, fritid och kultur ställer sig positiva till förslaget. Programmet ger stöd i att åtgärda
de brister som revisonen pekar på avseende nämndernas interna kontroll av privata utförare.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande - Remissvar på Program för mål och uppföljning av privata utförare 2019-11-27
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Internt missiv till nämnderna angående program för mål och uppföljning av privata utförare 2019-11-19
Program för mål och uppföljning av privata utförare – Tjänsteutlåtande 2019-10-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Jennie Falk Eriksson - KLK

För kännedom:

Alexander Wahlstedt – SBF
Susanne Edén – SBF
Michaela Bondesson – SBF

……………………….
Ordförande
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§ 56 Etappindelning och upphandling av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Rindö
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Etapp 1 av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindö fastställs att vara en gång- och cykelväg från
Rindö centrum, från befintlig gång- och cykelväg längs med väg 274, till Rindö förskola.
Ordföranden får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlag och förslag på entreprenör. Därefter kan
etapp 1 av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindö utföras.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 29 november 2018 gett nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att
genomföra upphandling av en totalentreprenör och godkänna tilldelningsbeslut av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen från Rindö centrum fram till Rindö hamn.
En konsult har anlitats för att driva hela projektet. Längs sträckan förekommer flera olika utmaningar
som kommer att ta tid att lösa, till exempel trånga passager, pågående detaljplanearbete samt
samordning med nya och befintliga ledningar. Det är inte möjligt att handla upp en totalentreprenör för
en helhetslösning om arbetet ska påbörjas 2020, däremot föreslås upphandla etapp 1.
Etappindelning är en förutsättning för att det ska vara möjligligt att påbörja anläggningsarbetet år 2020.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Robert Klingvall, 2019-11-27
Bilaga 1, etappindelning
Bilaga 2, förslag på utformning av etapp 1

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Sara Johansson tekniska enheten SBF

För kännedom:

Rindöborna, genom Per-Olof Bergkvist

……………………….
Ordförande
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..……………………..
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§ 57 Uppdrag gällande nyttjanderättsavtal på Eriksö friluftsområde
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
-

Fastighetsenheten får i uppdrag att, inför omförhandling, säga upp samtliga nyttjande-, arrendeoch hyresrättsavtal som Staden är part i på Eriksö friluftsområde, Vaxön 1.38 ( dock inte
Vaxholms Skypark som ej förfaller inom aktuell tidsperiod).
Fastighetsenheten får i uppdrag att till nämnden inkomma med förslag på möjlig utveckling av
friluftsområdet utifrån befintliga verksamheter.
Fastighetsenheten får i uppdrag att till nämnden inkomma med förslag på nya avtal som
genererar intäkter åt Vaxholms stad

Ärendebeskrivning
På Eriksö friluftsområde finns idag fem gällande avtal mellan Vaxholms stad och externa parter:


Vaxholms roddförening



Vaxholms kanotsällskap



Eriksö camping



Vaxholms orienteringsklubb



Vaxholms skypark (omfattas inte av detta tjänsteutlåtande då avtalet inte förfaller till
uppsägning eller omförhandling inom tidsramen. Därav åsyftas inte avtalet vidare i texten)

Av ovanstående är det endast Eriksö camping och orienteringsklubben som betalar för sina avtal.
Campingens avtal går ut 2020, och enlig LUK (lagen om upphandling av koncessioner), behöver en ny
upphandling göras om det fortsatt skall vara camping på området. Orienteringsklubben har ett vanligt
hyresavtal (Eriksö gård). Avtalet kan sägas upp senast till sommaren 2020, för att upphöra 2021-03-31
Roddföreningens och Kanotsällskapets avtal löper på 1 år i taget med 6-månaders uppsägning. Gällande
avtal är från 2001 (Roddarföreningen) och 1997 (Kanotsällskapet). Avtalen kan sägas upp i januari
respektive juni, och upphör 31 juli 2020 respektive 31 december 2020.
Det kan finnas fog för att se över möjligheten att ytterligare verksamheter kan etablera sig i området.

Yrkanden
Anders Mårtensson (C) och Lars Röckert (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Gustafsson, 2019-11-25
Kopia av nyttjanderättsavtal Vaxholms roddförening
Kopia av nyttjanderättsavtal Vaxholms kanotsällskap
Kopia på hyresavtal med campingen

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Elisabeth Gustafsson, Fastighetsenheten

……………………….
Ordförande
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För kännedom:

Alexander Wahlstedt, SBF

……………………….
Ordförande
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§ 58 Remissvar på motion om solpaneler
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad.
2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att utföra förstudie.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har skickat in en motion rörande solpaneler som energikälla. Förvaltningens förslag är att
Fastighetsenheten under 2020 i samråd med Hållbarhetsenheten samt Bygglovsenheten utför en
förstudie för att kunna ta fram en investeringsplan för solceller och solpaneler.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Remissvar på motion om solpaneler, 2019-11-21
Motion om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter
Missiv - svar på motion om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Josefin Sjöstedt Berggren, Fastighetsenheten
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Alexander Wahlstedt, Fastighetsenheten
Kristina Eriksson, Hållbarhetsenheten
Christoffer Amundin, SBN

……………………….
Ordförande
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§ 59 Avtalsförslag för elektronisk kommunikation (fiber)
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Kortsiktigt nyttjanderättsavtal och markavtal godkänns.
Stadsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att teckna ovanstående avtal.

Ärendebeskrivning
Efter nämndens beslut i augusti, Änr TFK 2019/94.38, ska tekniska enheten dra ett nytt fibernät åt de
kommunala verksamheterna på Vaxön. För att göra detta bör ett nytt kortsiktigt nyttjanderättsavtal
tecknas med Vaxholms stadsnät AB (Eco Fibre AB).
Bolaget innehar 2 andra avtal med staden som berör deras ledningsnät: Markavtal och Lokalhyresavtal.
Under förhandlingar med bolaget har dessa avtal setts över. De är skrivna vid olika tillfällen och bör
förnyas för att få tydligare avtalsförhållanden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Avtalsförslag för elektronisk kommunikation (fiber), 2019-11-28
Nyttjanderättsavtal Vaxholms stadsnät AB 2019-11-29
Markavtal Vaxholms stadsnät AB 2019-11-29
Bilaga 1, Karta

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Niclas Plahn, SBF
Susanne Edén, SBF

För kännedom:

Alexander Wahlstedt, SBF

……………………….
Ordförande
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§ 60 Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen 4 kap. 20 § framgår att ”varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”.
Regleringen innebär b.la. att en enskild ledamot, eller flera ledamöter tillsammans, kan väcka ärenden i
nämnderna. Ärenden som väcks i nämnderna av en eller flera ledamöter betecknas nämndinitiativ.
Förekomsten av nämndinitiativ i Vaxholms stads nämnder har ökat det senaste året och behov av en
gemensam riktlinje för hantering av nämndinitiativen har uppstått.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms
stad. Förslaget har remitterats till samtliga förvaltningschefer och nämndordföranden som getts
möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med den föreslagna riktlinjen är att skapa en samsyn mellan
förtroendevalda och förvaltning kring hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad. Hanteringen innebär
i korthet att ett nämndinitiativ ska lämnas till nämndens ordförande och sekreterare senast 14 dagar
innan det sammanträde ledamoten önskar att initiativet ska behandlas på. Initiativet kan därmed
registreras, läggas till som en handling i meetingdocs och ärendet kan gå med utskicket tillsammans med
övriga sammanträdeshandlingar. Ärenden som väcks under ett pågående nämndsammanträde är inte
med på föredragningslistan/kallelsen och är därav synliga för våra medborgare först efter att beslut är
fattat i ärendet. Ärenden som väcks under ett pågående sammanträde kan heller inte förankras politiskt
inför sammanträdet. Även ärenden i nämnderna bör beredas inför beslut i enlighet med Vaxholms stads
fastställda beredningsprocess. Beslut utan föregående beredning, beslutsunderlag samt överblickbara
konsekvenser är inte att rekommendera.
Genom en samsyn kring hantering av nämndinitiativ skapas förutsättningar för en ökad transparens mot
våra medborgare och bättre möjligheter till politiskt förankrade beslut. Riktlinjen ska ses som en politisk
överenskommelse och kan aldrig ta ifrån en ledamot rätten att initiera ett ärende under ett pågående
sammanträde.
Kommunstyrelsen har 2019-11-21/§ 165 beslutat att fastställa ”Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i
Vaxholms stad” och rekommenderar övriga nämnder att anta samma riktlinje.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-11-25, Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad
Protokollsutdrag KS 2019-11-21/§ 165
Riktlinje för hantering av nämndinitiativ i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Förvaltningschef samt enhetschef
Akt

……………………….
Ordförande
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§ 61 Utestående uppdrag 2019
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2019-12-12
Sammanställning, utestående uppdrag 2019-12-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, SBF
Susanne Edén, SBF

För kännedom:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 62 Redovisning av delegeringsbeslut per 2019-11-28
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den
12 december 2019, §§ 55-58.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2019-11-28
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2019-11-28

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

