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Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige
inte för särskilt fall beslutar annat svara för:
Förvaltning, om‐ och nybyggnad








underhåll och förvaltning av stadens
o fasta egendom, idrotts‐ och friluftsanläggningar och hamnar
o vägar, gator samt park‐ och naturmark
upplåtelser av staden tillhörig fast egendom
huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar
om‐ och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
om‐ och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar,
dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom
beslutad ram för investeringar
fastighetsbildnings‐, ledningsrätts‐ och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens
fasta egendom

Gator och trafik






stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad
trafiksäkerhet
upplåtelser av gatu‐ och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde
förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu‐ och vägnät, gång‐ och cykelvägar,
parkeringar samt torg, inklusive belysning
beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter
besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

Bibliotek






information och litteraturförmedling
barn‐ och ungdomsverksamhet
social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta
biblioteket som kulturellt rum
det digitala biblioteket

Allmän kultur och fritid





allmän kulturverksamhet
förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde
bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur‐, fritids‐ och idrottssektorn
samverkan med ideella föreningar inom kultur‐, fritids‐ och idrottssektorn

Tillstånd, tillsyn och yttranden




stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 §
ordningslagen)
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Viktiga händelser
Fastighetsenheten
Enheten har i samarbete med socialförvaltningen och ekonomienheten tagit fram en ny modell för
internhyra för socialförvaltningens fastighetsbestånd. Målsättningen är att få den beslutad och
implementerad till 2022 års budget.
Arbetet med processkartlagda och reviderade dokumenthanteringsplaner fortgår och antas beslutas
under hösten. Flertalet processer kartläggs och avtalsskrivning prioriteras.
Förhandling med facket kring en organisationsförändring pågår. Enheten har utfört en
kompetensinventering som pekade på ett ökat behov av kvalificerad administration bland annat
gällande avtalsadministration.
Enhetens upphandling av fastighetsskötsel är överklagad och förvaltningen inväntar svar från
förvaltningsrätten.
Kultur
Sedan 1 januari 2021 ligger kulturansvaret under biblioteket. De två verksamheterna tillsammans ger
fördelar avseende effektivitet och möjlighet att utveckla verksamheten. För närvarande begränsar
pandemin planeringen då det är oklart vad och hur olika evenemang kan genomföras under året.
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket kunde öppna igen den 25 januari efter att ha varit stängt sedan den 21 december.
Första veckan var det öppet för en person åt gången och man kunde endast hämta ut reserverade
böcker. Från 1 februari är biblioteket öppet för fem personer åt gången och med reducerade
öppettider samt med delvis reducerad service.
Tekniska enheten
Teknisk handbok är under framtagning. Handboken beskriver standarderna för hur stadens
anläggningar ska byggas. Handboken kommer att underlätta i alla stadsbyggnads‐ och
exploateringsprojekt och ligga till grund för entreprenader.
Det nya boknings‐ och bidragssystemet håller på att implementeras. Systemet kommer att förenkla
möjligheten att boka tider/lokaler och även förenkla administrationen gällande lokalbokningar.
Systemet kommer även att ge en tydlig struktur för arbetet med att planera, genomföra och följa upp
föreningsbidrag.
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Mål och måluppfyllelse
Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och
positivt bemötande.

Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och
fritidsaktiviteter.
Agenda 2030
God utbildning för alla
Hälsa och välbefinnande

Analys
Fritid
Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla
medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Idrotten ska vara både
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta innebär att skapa och stärka förutsättningarna för
att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att
Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts‐ och motionsanläggningar.
Förslag till uppdaterad rutin gällande aktivitetsstöd har tagits fram och har presenterats för
nämnden, beslut är planerat till majnämnden.
Kultur
De restriktioner som har varit under årets första tertial har omöjliggjort evenemang med publik.
Barnteatern Nya skor och Junior filmfestivalen blev digitala. I april sändes en digital konsert med
Janne Schaffer från Kronängsskolan. På Youtube har konserten nästan 1000 visningar och under
direktsändningen strömmades den 1200 gånger. Kulturbidrag kommer delas ut till sex olika
aktiviteter.
Stadsbibliotek
Biblioteket har ändrat arbetssättet för att erbjuda e‐böcker och e‐ljudböcker genom manuella inval,
från att tidigare ske genom en automatiserad process. Med manuella inval av böcker kan bättre
styras vilka böcker som erbjuds. Biblioteket har inga digitala tidskrifter, då kostnaden för sådana är
för höga för att rymmas i bibliotekets ram.
Andelen barnbokslån är under årets första tertial 40%. Målnivån är svår att nå medan pandemin
pågår. Biblioteket kan inte under rådande restriktioner bjuda in till klassbesök eller välkomna
förskolor, de besöken genererar normalt många utlån. De aktiviteter som är möjliga att genomföra är
tips om barnböcker via Instagram, skyltning med barnböcker i fönstren och inköp av efterfrågade
titlar, författare och ämnen.
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Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
T1 2021

Målnivå
2021

Bibliotekets digitala utbud ‐ böcker och
tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)

BM‐
värde
2020

50 %
45 %

Andel barnbokslån (%)

40 %

50 %

Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i
kommunen, andel nöjda medborgare (%)

50 %

Möjligheten för invånare att nyttja
kommunens idrotts‐ och
motionsanläggningar, andel nöjda
medborgare (%)

60 %

Indikator för Andel barnbokslån, saknar jämförbart BM‐värde
Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har en från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ.
Därför saknas resultat från tidigare år.
Nöjdhet enligt SCBs medborgarundersökning kommer redovisas i årsbokslutet.

Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Analys
Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av
bredband till våra invånare.
De kanalisationsrör för fiber som förlagts på Rindö planeras att kopplas ihop med fibernätet på
Vaxön under året.
Indikator

Utfall
2019

Tillgång till bredband om minst 100 mbit,
andel av befolkning (%)

Utfall
2020

78%

81%

Utfall
T1 2021

Målnivå
2021
85%

BM‐
värde
2020
90%

Resultat kommer att redovisas i årsbokslutet.
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Livsmiljö
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social‐ och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.
Agenda 2030
Ekosystem och biologisk mångfald
Hav och marina resurser
Hållbara städer och samhällen

Analys
Fastighet
Nytt avtal för fastighetsskötsel ska tecknas och kan tänkas ha en tillfälligt negativ påverkan på
åtgärdstid under implementeringsperioden, men bör långsiktigt leda till högre kvalitet och bättre
kundnöjdhet.
Ny upphandling av lokalvård pågår efter beslut från kommunstyrelsen.
Gator och trafik
Tekniska enhetens underhållsplan, som presenterades för nämnden under slutet av 2020, håller på
att utvecklas och inventering av övriga anläggningar som till exempel belysning, broar och
rännstensbrunnar pågår. Renovering av Rådhusgatan pågår i enlighet med underhållsplanen.
Teknisk handbok är under framtagning. Handboken beskriver standarderna för hur stadens
anläggningar ska byggas. Handboken kommer att underlätta i alla stadsbyggnads‐ och
exploateringsprojekt och ligga till grund för entreprenader.
Bygget av en ny gång‐ och cykelväg från Rindö centrum till Rindö förskola, etapp 1 av projektet
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen, har färdigställts. Etapp 2 planeras att starta i
september och etapp 3 ska börja projekteras under 2021.
Ny väg till Söderfjärdsskolan samt säkra skolvägar och upphämtningsplatser för skolskjuts är under
utredning.
Ombyggnad‐ och utbyggnad av infartsparkeringen på Engarn påbörjas under maj 2021.
Dagvattenbrunnar kommer att sugas rena under försommaren 2021.
Hamngatan färdigställs som gågata till sommaren 2021.
Hamn
Planering och renovering av Vaxholms framtida kajer i Söderhamnen och Österhamnen och dess
närliggande områden pågår och personal från tekniska enheten ingår i projektgruppen.
Kajer och småhamnar har inventerats efter vintern och planerade åtgärder pågår.
Mark och park
Arbete enligt trädinventeringsplanen som gjordes 2018 pågår. Som resultat av den har till exempel
almar tagits ner i Officersparken på grund av almsjuka.
Upphandling av skogsvård har påbörjats utifrån kommunens skogsbruksplan.
Framnäsparken rustas under våren och en större upprustning av lekplatsen på Lägret kommer att bli
klar under sommaren.
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Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
T1 2021

Målnivå
2021

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda
medborgare (%)

50 %

Skötsel av gång‐ och cykelvägar, andel
nöjda medborgare (%)

50 %

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker,
torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)

50 %

Skötsel av byggnader där kommunen har
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel
nöjda medborgare (%)

50 %

BM‐
värde
2020

Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har en från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ.
Därför saknas resultat från tidigare år.
Nöjdhet enligt SCBs medborgarundersökning kommer redovisas i årsbokslutet.

Nämndens mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i
idrottsaktiviteter
Agenda 2030
Jämställdhet

Analys
Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga
möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund
eller socioekonomiska förhållanden. För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter
samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och
hållbarhetsenheten.
Det nya boknings‐ och bidragssystemet kommer att underlätta för den som vill boka tid/lokal och
även förenkla administrationen gällande lokalbokningar. Systemet kommer även skapa tydlig
struktur för att planera, genomföra och följa upp föreningsbidrag. Genom det nya bokning‐ och
bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och jämföras med den statistik som finns genom
riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för analys och framtida aktiviteter.
Indikator
Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar,
andel (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

49%

47%

Utfall
T1 2021

Målnivå
2021

BM‐
värde
2020
43%

Resultat kommer att redovisas i årsbokslutet.
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Nämndens mål: Kommunen har energieffektiva lokaler.
Beskrivning
Statistik hämtas från E.on

Agenda 2030
Hållbar energi för alla

Analys
Fastighet
En relativt kall vår har resulterat i högre uttag av fjärrvärme jämfört med föregående år.
Arbeten med energibesparande åtgärder pågår inom flera områden. Bland annat ses
belysningsarmaturer på utomhusbelysningen över i samband med att enheten tillsammans med
tekniska enheten inventerar belysningsnätet utomhus.
Enheten förbereder för installation av solceller på Resarö skolas tak.
Ett projekt med inventering och optimering av elanslutningar pågår och antas kunna avrapporteras
under hösten.

Indikator

Utfall
2019

Energianvändning kWh/m2 i
kommunalägda lokaler

Utfall
2020

139

Utfall
T1 2021

147

Målnivå
2021

BM‐
värde
2020

150

Indikator för Energianvändning kWh/m2 i kommunägda lokaler, saknar jämförbart BM‐värde.

Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion

Analys
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har ett överskott på 1,2 mnkr vid bokslutet för april. På en
övergripande nivå består överskottet av ej använd budget för entreprenad och konsulter samt
kompensation för ökade avskrivningskostnader i samband med utökad investeringsbudget. Detta
vägs dock upp av ökade kostnader för löpande fastighetsservice, fjärrvärmekostnader och minskade
intäkter från idrottshallar.
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Verksamhetsspecifika avvikelser:
Fysisk och teknisk planering. Fler vägavgifter än budgeterat under perioden.
Turistverksamhet. Avser småbåtshamnar med intäkter som inkommer under maj ‐ juni.
Gator och vägar. Ej nyttjad budget för trafiksäkerhetsåtgärder vilket delvis vägs upp mot gatusidans
inventerings‐ och utredningskostnader för dagvattenbrunnar och broar.
Allmän fritidsverksamhet. Färre ansökningar om föreningsbidrag.
Allmän kulturverksamhet. Inställda evenemang och arbetar ej i budgeterad utsträckning.
Bibliotek. Till största del satsning för att kompensera för ökade kostnader i ny lokal.
Idrotts‐ och fritidsanläggning. Minskade intäkter för idrottshallar och ökade kostnader för planerat
underhåll.
Hamnverksamhet. Planerat underhåll som påbörjas under våren och intäkter i augusti samt
december.
Kommersiell verksamhet. Minskade lönekostnader för mark‐ och arrendeverksamhet på grund av
deltid
Fördelad gemensam verksamhet. Främst budget för planerade åtgärder som ej ännu använts.
Prognos för helåret är ett överskott på 1,5 mnkr vilket till största del består i bibliotekets uteblivna
satsning på ny lokal. Gatuverksamheten prognosticerar ett underskott för inventering och utredning
av dagvattenbrunnar och broar, detta kompenseras dock av något högre intäkter på parkering och ej
nyttjad budget för trafiksäkerhetsåtgärder. Kulturverksamheten räknar med att flera evenemang
kommer att ställas in men försöker genomföra desto fler digitalt. Idrotts‐ och friluftsanläggningar har
mindre intäkter för idrottshallar än föregående år vilket beräknas generera ett underskott.
Kommersiell verksamhet avser mark och arrende där kostnader för markförvaltande konsult och
vägavgifter beräknas ge ett underskott. Fastighetsenhetens kostnader för att avetablera förskolan
Båten och Rindö skolas paviljonger vägs upp av kompensationen som erhölls för att drifta den gamla
bibliotekslokalen vid flytt till ny lokal.
Utfallet för investeringsbudgeten ligger inom budgetramen för helåret och prognosen är att använda
medlen enligt budget.
Resultatavvikelsen uppgår till 6%.
Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

‐3,3%

5,8%

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel
och felavhjälpande underhåll (kr/kvm)

100,5

71,7

Utfall
T1 2021

Målnivå
2021

6%

0%
95

BM‐
värde
2020

88

5%

Vakansgrad lokaler (%)
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset
Fastighetsenheten
Enheten har inventerat uthyrningsbara lokaler och bedömt antalet personer som får vistas i dessa
utifrån pandemirekommendationer.
Upphandlade entreprenörer har under våren haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat en del tidsplaner
och utförande.
Tekniska enheten
Tekniska enheten planerar för att anordna tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning
kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städningen av
offentliga toaletter och tömning av papperskorgar.
På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många
avbokningar har gjorts av tider inklusive i ishallen. Allmänhetens åkning har varit inställd under
början av 2021.
Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud pågår samt framtagning av rutiner för
tillvägagångssätt och skyltning.
Stadsbiblioteket
Biblioteket var stängt fram till den 25 januari och har sedan dess haft öppet med maxantal besökare
och reducerade öppettider. Inga evenemang eller aktiviteter har kunnat genomföras. Det är en
utmaning att bedriva en verksamhet som är smittsäker både för personal och besökare. Det blir lätt
trångt på en del ställen i biblioteket. Inga klassbesök har genomförts. Ett fåtal pedagoger lånar eller
beställer ihopplockning av böcker, framför allt från förskolorna. Till största delen får barnen inte
tillgång till litteratur och läsning som normalt.
Kulturverksamhet
Alla fysiska evenemang har ställts in då maxantal publik är 8 personer. De evenemang som har hållits
har varit digitala. Det är svårt att planera framåt då det är osäkert med restriktioner kring
publikmängd.
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Driftbudget
Bokslut
jan‐april
2021

Budget
jan‐april
2021

Budget‐
avvikelse

Prognos
helår
2021

Prognos‐
avvikelse

Bokslut
jan‐april
2020

Nämnd‐ och styrelseverksamhet

‐0,1

‐0,1

0,0

‐0,3

‐0,3

0,0

‐0,1

Fysisk och teknisk planering

‐0,3

‐0,1

‐0,1

‐0,4

‐0,4

0,0

0,0

Turistverksamhet

‐0,2

‐0,1

‐0,1

‐0,2

‐0,2

0,0

0,0

Gator och vägar

‐4,1

‐4,4

0,4

‐10,5

‐10,6

0,2

‐4,6

Parker

‐1,4

‐1,4

0,0

‐5,6

‐5,6

0,0

‐1,4

Allmän Fritidsverksamhet

‐0,2

‐0,3

0,1

‐1,0

‐1,0

0,0

‐0,4

Allmän Kulturverksamhet, Övrig

‐0,2

‐0,4

0,2

‐0,9

‐1,1

0,2

‐0,2

Bibliotek, Extern Information

‐1,4

‐1,9

0,5

‐4,4

‐5,8

1,4

‐1,5

Idrotts‐ Och Fritidsanläggning

‐5,0

‐4,8

‐0,2

‐14,6

‐14,4

‐0,2

‐5,3

Hamnverksamhet

‐0,3

‐0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

‐0,1

Kommersiell verksamhet

0,2

0,0

0,2

‐0,1

0,0

‐0,1

‐0,2

Fördelade Lokalkostnader

‐4,6

‐4,6

0,0

‐9,5

‐9,5

0,0

‐4,1

Fördelad Gemensam Verksamhet

‐1,9

‐2,2

0,3

‐6,4

‐6,4

0,0

‐0,8

‐19,4

‐20,6

1,2

‐53,7

‐55,2

1,5

‐18,7

Verksamhet, (mnkr)

Periodens resultat
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Investeringar
Investeringar (mnkr)

Bokslut jan‐
april 2021

Prognos helår
2021

Budget helår
2021

Prognos‐
avvikelse

Gator och trafik

‐0,4

‐6,8

‐6,8

0,0

Fastighetsunderhåll och ombyggnad

‐2,7

‐15,0

‐15,0

0,0

Hamnar, kajer

‐0,1

‐1,0

‐1,0

0,0

Fritid

0,0

‐1,0

‐1,0

0,0

Park och mark

0,0

‐1,0

‐1,0

0,0

Klimatåtgärder

‐0,1

‐1,0

‐1,0

0,0

Infartsparkering

‐0,4

‐2,0

‐2,0

0,0

0,0

‐2,0

‐2,0

0,0

‐0,1

‐1,0

‐1,0

0,0

Mark scoutstuga och parkering

0,0

‐3,0

‐3,0

0,0

VAD och väg ÅVC

0,0

‐2,0

‐2,0

0,0

Nytt bibliotekssystem

0,0

‐0,3

‐0,3

0,0

Slöjdsalar Rindö skola

0,0

‐3,0

‐3,0

0,0

Vaxö skola interiör ombyggnad

0,0

‐3,5

‐3,5

0,0

Konstgräs

0,0

‐1,0

‐1,0

0,0

‐3,7

‐43,6

‐43,6

0,0

Lekplatsinsats
Bredband

Summa

Fastighetsenhetens planerade underhåll löper på enligt plan, Hembygdsgården är slutbesiktigad,
Resarö skolas tak skall vara färdigställt i början av juni. Fastighetsenheten avser att nyttja samtliga
avsatta medel under året.
Förberedande markåtgärder för Scoutstuga är påbörjade och projektering pågår.
Stadens åtgärder relaterat till ÅVC beräknas vara färdigställda innan Roslagsvatten påbörjar sina
åtgärder. Roslagsvatten är i slutskede av upphandling och har erhållit bygglov för sina åtgärder. De
kostnader som relaterar till dagvatten kommer faktureras staden i efterhand.
Nytt bibliotekssystem skall upphandlas och inväntar beslut från nämnd.
Slöjdsalar på Rindö skola projekteras och befintlig paviljong avetableras mellan den 28:e juni till 9:e
juli. Åtgärder för att återställa mark och skolgård planeras för att vara färdigställd inför skolstart.
Arbetet kommer enligt budgetoffert hålla sig inom ram.
Vaxö skolas interiöra ombyggnad utförs under sommaren och planeras vara färdigställd till skolstart.
Arbetet kommer enligt budgetoffert hålla sig inom ram.
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Nämndens nyckeltal 2021
Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Nämndens nyckeltal för uppföljning
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten.
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i
tertialuppföljningar och årsredovisning.
Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har en från och med 2021 en ny form
med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.
Nöjdhet enligt SCBs medborgarundersökning kommer redovisas i årsbokslutet.

Kvalitet
Mått

Utfall 2019

Andel barnbokslån (%)

Utfall 2020
45 %

Utfall T1 2021
40 %

BM 2020
-

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter,
andel nöjda medborgare (%)
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter,
andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter,
andel nöjda medborgare - män (%)
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel
nöjda medborgare (%)
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel
nöjda medborgare - kvinnor (%)
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel
nöjda medborgare - män (%)
Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar,
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel
nöjda medborgare (%)
Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar,
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel
nöjda medborgare - kvinnor (%)
Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar,
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel
nöjda medborgare - män (%)
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen,
andel nöjda medborgare (%)
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen,
andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen,
andel nöjda medborgare - män (%)
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Mått

Utfall 2019

Utfall 2020

78%

81%

Utfall T1 2021

BM 2020

Kommunens arbete för att främja det lokala
kulturlivet, andel nöjda medborgare (%)
Kommunens arbete för att främja det lokala
kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Kommunens arbete för att främja det lokala
kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%)
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda
medborgare (%)
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda
medborgare - män (%)
Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av
befolkning (%)

90%

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i
kommunen, andel nöjda medborgare (%)
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i
kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i
kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen,
andel nöjda medborgare (%)
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen,
andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen,
andel nöjda medborgare - män (%)
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel
nöjda medborgare (%)
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel
nöjda medborgare - kvinnor (%)
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel
nöjda medborgare - män (%)
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Livsmiljö
Mått

Utfall 2019

Utfall 2020

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel
(%)

Utfall T1 2021

BM 2020

49%

47%

43%

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda
lokaler

139

147

-

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg,
lekplatser, andel nöjda medborgare (%)
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg,
lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg,
lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%)
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda
medborgare (%)
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda
medborgare - män (%)
Skötsel av byggnader där kommunen har
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda
medborgare (%)
Skötsel av byggnader där kommunen har
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av byggnader där kommunen har
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda
medborgare - män (%)
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda
medborgare (%)
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda
medborgare - män (%)
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Mått

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall T1 2021

BM 2020

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda
medborgare (%)
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda
medborgare - män (%)
Skötsel av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc.,
andel nöjda medborgare (%)
Skötsel av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc.,
andel nöjda medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc.,
andel nöjda medborgare - män (%)
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda
medborgare (%)
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda
medborgare - män (%)
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda
medborgare (%)
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda
medborgare - män (%)
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda
medborgare (%)
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda
medborgare - kvinnor (%)
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda
medborgare - män (%)
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Ekonomi
Mått
Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och
felavhjälpande underhåll (kr/kvm)
Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Utfall 2019

Utfall 2020

100,5

71,7

-3,3%

5,8%

Utfall T1 2021

BM 2020
88

6%

Vakansgrad lokaler (%)
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De globala målen
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Driftredovisning - verksamhet (tkr)
Nämnd- Och Styrelseverksamhet

Bokslut
netto
jan-apr
-121

Budget BudgetBokslut
netto avvikelse 2020 jan- Årsprognos Årsbudget
jan-apr
jan-apr
apr
2021
2021 Avvikelse
-99
-23
-99
-296
-296
0

Fysisk och teknisk planering

-268

-132

-136

8

-396

-396

0

Turistverksamhet

-199

-63

-136

0

-190

-190

0

Gator och vägar

-4 055

-4 426

370

-4 551

-10 467

-10 642

175

Parker

-1 420

-1 402

-18

-1 359

-5 563

-5 563

0

Allmän Fritidsverksamhet

-195

-321

126

-416

-962

-962

0

Allmän Kulturverksamhet, Övrig

-193

-373

180

-210

-926

-1 126

200

Bibliotek, Extern Information

-1 392

-1 906

514

-1 497

-4 358

-5 758

1 400

Idrotts- Och Fritidsanläggning

-5 021

-4 792

-230

-5 318

-14 551

-14 375

-175

-278

-402

124

-135

-12

-13

0

172

12

160

-172

-63

37

-100

-4 563

-4 563

-1

-4 113

-9 547

-9 548

0

Hamnverksamhet
Kommersiell verksamhet
Fördelade Lokalkostnader
Fördelad Gemensam Verksamhet
Resultat

-1 857

-2 169

312

-805

-6 361

-6 361

0

-19 391

-20 634

1 243

-18 668

-53 692

-55 193

1 500

Intäkt
Driftredovisning - verksamhet (tkr)
Nämnd- Och Styrelseverksamhet
Fysisk och teknisk planering

Utfall
0

Kostnad

Budget Avvikelse
0
0

Internhandel

Utfall
-121

Budget
-99

Avvikelse
-23

Utfall
0

Budget
0

Avvikelse
0

0

-268

-132

-136

0

0

0

0

0

Gator och vägar

273

312

-39

-3 931

-4 337

406

-397

-400

4

Turistverksamhet

-51

115

-166

-140

-170

31

-8

-8

0

Parker

0

0

0

-1 379

-1 361

-18

-41

-41

0

Allmän Fritidsverksamhet

0

0

0

-195

-321

126

0

0

0

Allmän Kulturverksamhet, Övrig

0

0

0

-193

-373

180

0

0

0

Bibliotek, Extern Information

11

28

-17

-1 185

-1 437

251

-217

-497

280

Idrotts- Och Fritidsanläggning

300

387

-87

-2 110

-1 965

-145

-3 211

-3 213

2

6

121

-115

-192

-393

202

-93

-130

37

Hamnverksamhet
Kommersiell verksamhet
Fördelade Lokalkostnader
Fördelad Gemensam Verksamhet
Resultat

Driftredovisning - verksamhet (tkr)
3 Intäkter
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag
5 Kostnader För Arbetskraft

584

705

-120

-360

-672

312

-52

-21

-32

4 680

4 723

-42

-25 620

-25 669

49

16 376

16 384

-8

22

0

22

-3 137

-3 422

285

1 258

1 253

6

5 824

6 390

-565

-38 832

-40 350

1 519

13 616

13 327

289

Bokslut
netto
jan-apr
5 824
-7 313

Budget BudgetBokslut
netto avvikelse 2020 janjan-apr
jan-apr
apr
6 390
-565
5 603
-9 693

2 380

-8 829

-4 432

-4 158

-275

-3 791

6 Övriga Verksamhetskostnader

-14 167

-12 396

-1 771

-11 745

7 Övriga Verksamhetskostnader

-12 917

-14 098

1 181

-13 523

8 Finanseiella Intäkter/Kostnade
9 Internredovisning
Resultat

-2

-5

3

-1

13 616

13 327

289

13 619

-19 391

-20 634

1 243

-18 669

24

Resultatavvikelse TFK

6,0%

Avvikelse

1 243

Budget

-20 634
Bokslut
jan-mar
-372

Prognos
helår
-6 800

-2 710

-15 000

-15 000

0

-110

-1 000

-1 000

0

Fritid

0

-1 000

-1 000

0

Park och mark

0

-1 000

-1 000

0

Klimatåtgärder

-88

-1 000

-1 000

0

Infartsparkering

-354

-2 000

-2 000

0

0

-2 000

-2 000

0

-69

-1 000

-1 000

0

Mark scoutstuga och parkering

0

-3 000

-3 000

0

VAD och väg ÅVC

0

-2 000

-2 000

0

Nytt bibliotekssystem

0

-250

-250

0

Slöjdsalar Rindö skola

0

-3 000

-3 000

0

Vaxö skola interiör ombyggnad

0

-3 500

-3 500

0

Löpande investeringar (tkr)
Gator och trafik
Fastighetsunderhåll och ombyggnad
Hamnar, kajer

Lekplatsinsats
Bredband

Konstgräs
Summa

Budget Prognoshelår avvikelse
-6 800
0

0

-1 000

-1 000

0

-3 702

-43 550

-43 550

0
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Tjänsteutlåtande

2021-05-10
Änr TFK 2021/59.880
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Eva-Lena Granbacka
Bibliotekschef

Upphandling bibliotekssystem
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att:
1. Stadsbyggnadschef får i uppdrag att upphandla bibliotekssystem
2. Stadsbyggnadschef får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlag för upphandling av
bibliotekssystem
3. Stadsbyggnadschef får i uppdrag att besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende
leverantör av bibliotekssystem
4. Stadsbyggnadschef får i uppdrag att teckna avtal med tilldelad leverantör av bibliotekssystem

Ärendebeskrivning
Ett nytt bibliotekssystem upphandlas då det nuvarande avtalet behöver ersättas. Det nuvarande
bibliotekssystemet, BookIT, är ett gammalt system uppbyggt enligt hur man tidigare ställde upp
informationen i katalogposter. Stadsbiblioteket önskar möjlighet att köpa ett system som är anpassat
efter dagens behov. På sikt kommer dessutom BookIT att fasas ut. Systemet behöver också kunna
fungera ihop med ett modernare publikt gränssnitt än det som finns idag. Där kan man marknadsföra
böcker, tjänster, evenemang och aktiviteter.

Måluppfyllelse
Ett modernt bibliotekssystem underlättar kommunikationen med medborgarna. Det blir också lättare
att navigera mellan exempelvis böcker och e-böcker eller mellan olika språk. Det blir lättanvänt för
personalen samt för användare av biblioteket och bibliotekets tjänster.

Finansiering
Finansiering sker inom ram.

Förslagets konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser kan ses.
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Eva-Lena Granbacka, sbf
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Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till avtal om lägenhetsarrende med

godkänns.

Gatu- och parkchefen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tidigare föreslagit att nämnden ska godkänna det aktuella arrendeavtalet för brygga
vid Grönviken på Rindö. Nämnden beslutade den 22 april 2021 att återremittera ärendet till
förvaltningen för ytterligare utredning. Ärendet återremitterades tillsammans med ärende nr TFK
2021/39.261, som har samband med detta ärende. Med anledning av återremissen har förvaltningen
bl.a. utrett den kommunala likställighetsprincipen och hur den förhåller sig till frågan om arrende.
Slutsatsen är att arrendeavtalet inte strider mot likställighetsprincipen.
Sedan ärendet behandlades senast har upplåtelsetiden sänkts till tio år. Därutöver har vissa datum i
avtalet skjutits fram eftersom beslut i ärendet senarelagts. Slutligen har avtalets bilaga 2 justerats för att
förtydliga bryggans utbredning.

Bedömning
Likställighetsprincipen
I 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen innebär att medlemmar eller grupper av
medlemmar i samma situation ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv
grund. För att principen ska tillämpas krävs det att kommunen är i kontakt med sina medlemmar just i
deras egenskap av medlemmar (prop. 2016/17:171, s. 300).
Likställighetsprincipens närmare innebörd varierar från verksamhetsområde till verksamhetsområde.
Den omfattar områden där kommunen i egenskap av ett offentligrättsligt subjekt fattar beslut i
förhållande till kommunmedlemmarna. Det är då fråga om ärenden som innefattar myndighetsutövning
eller andra offentliga förvaltningsuppgifter. Utanför principens tillämpningsområde faller bl.a.
situationer då intresset och behovet av effektivitet i den ekonomiska förvaltningen samt intresset av
skydd för den kommunala förmögenheten motiverar att en kommun ska ha samma handlingsfrihet som
ett privaträttsligt subjekt. Exempel på sådana situationer är när en kommun köper och säljer fastigheter,
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anställer personal eller vidtar andra åtgärder för att sköta sin förmögenhetsförvaltning. Principen har i
och för sig ansetts tillämplig när kommunfullmäktige fastställt en modell för att bestämma priset på
tomträttsmark samt i fråga om kommunal båtplatskö (se RÅ 1995 ref. 7 och RÅ 1987 ref. 17). Principen
omfattar däremot inte situationer då kommunen uppträder som fastighetsägare i ett enskilt
avtalsförhållande.
I ett mål i Förvaltningsrätten i Göteborg 2019-02-21 (mål nr 2723-18) hävdade en privatperson att det
stred mot likställighetsprincipen att neka henne ett bryggarrende trots att det medgetts för en granne.
Förvaltningsrätten fann att eftersom det var fråga om arrende av mark var likställighetsprincipen inte
tillämplig på det överklagade beslutet.
Omständigheterna i det här fallet
Kommunen har upplåtit strandområdet vid Grönviken till
sedan 90-talet.
har uppfört bryggorna på platsen på egen bekostnad. Vid bryggorna har han dels upplåtit båtplatser för
att tillgodose kommunmedlemmars behov av båtplats, dels använt den mindre bryggan för egen del.
Omständigheterna skiljer sig därför från det fall att en person som inte tidigare haft en nyttjanderätt
önskar arrendera ett vattenområde för brygga. Upplåtelsen sker även som ett led i en överenskommelse
som gjorts i syfte att undvika en eventuell rättsprocess och samtidigt säkerställa att de båtägare som
hittills har hyrt plats vid den större bryggan ska ha fortsatt tillgång till båtplats.
Slutsats
Eftersom det i detta fall rör sig om ett avtalsförhållande där kommunen uppträder som fastighetsägare
och avtalspart bedöms den kommunala likställighetsprincipen inte göra sig gällande. Oaktat detta så
bedöms omständigheterna vara sådana att det finns sakliga och objektiva skäl som ger anledning att
godta arrendet i det här fallet.
I övrigt hänvisas till Tjänsteutlåtande 2021-03-30, tillhörande nämndens beslut § 27, 2021-04-22.

Handlingar i ärendet
Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken, Tjänsteutlåtande 2021-05-06
Avtal om lägenhetsarrende, Förslag 2021-05-06
Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken, Tjänsteutlåtande 2021-03-30, upprättat
2021-04-28
Beslut TFK 2021-04-22, Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken 2021-04-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Miranda Lymeus, sbf

För kännedom:

Maria Poutamo, sbf
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Avtal om lägenhetsarrende med Ramsö Grönviken bryggförening
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till avtal om lägenhetsarrende med Ramsö Grönviken bryggförening godkänns.
Gatu- och parkchefen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tidigare föreslagit att nämnden ska godkänna det aktuella arrendeavtalet med Ramsö
Grönviken bryggförening. Nämnden beslutade den 22 april 2021 att återremittera ärendet till
förvaltningen för ytterligare utredning. Ärendet återremitterades tillsammans med ärende nr TFK
2019/121.261, som har samband med detta ärende. Med anledning av återremissen har förvaltningen
bl.a. utrett den kommunala likställighetsprincipen och hur den förhåller sig till frågan om arrende.
Slutsatsen är att den lösning som förhandlats fram inte strider mot likställighetsprincipen.
Sedan ärendet behandlades senast har vissa datum i avtalet skjutits fram eftersom beslut i ärendet
senarelagts. Därutöver har avtalets bilaga 2 justerats för att förtydliga bryggans utbredning.

Bedömning
Likställighetsprincipen
I 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen innebär att medlemmar eller grupper av
medlemmar i samma situation ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv
grund. För att principen ska tillämpas krävs det att kommunen är i kontakt med sina medlemmar just i
deras egenskap av medlemmar (prop. 2016/17:171, s. 300).
Likställighetsprincipens närmare innebörd varierar från verksamhetsområde till verksamhetsområde.
Den omfattar områden där kommunen i egenskap av ett offentligrättsligt subjekt fattar beslut i
förhållande till kommunmedlemmarna. Det är då fråga om ärenden som innefattar myndighetsutövning
eller andra offentliga förvaltningsuppgifter. Utanför principens tillämpningsområde faller bl.a.
situationer då intresset och behovet av effektivitet i den ekonomiska förvaltningen samt intresset av
skydd för den kommunala förmögenheten motiverar att en kommun ska ha samma handlingsfrihet som
ett privaträttsligt subjekt. Exempel på sådana situationer är när en kommun köper och säljer fastigheter,
anställer personal eller vidtar andra åtgärder för att sköta sin förmögenhetsförvaltning. Principen har i
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Planerad ombyggnad av småbåtshamn, tolkning av villkor i gåvobrev
Förslag till beslut
Resarö båtklubbs planerade ändring av småbåtshamn, och arrendeavtalet som gäller mellan båtklubben
och Vaxholms stad, bedöms inte strida mot villkoren i det gåvobrev som gjort kommunen till ägare av
Överby 29:20.

Sammanfattning
Fastigheten Överby 29:20 har kommit i kommunens ägo genom gåvobrev år 1959. Enligt § 2 i
gåvobrevet får området endast användas för bad och som tilläggsplats för mindre båtar. Mellan
kommunen och Resarö båtklubb gäller ett avtal om lägenhetsarrende för småbåtshamn på Överby
29:20. Kommunen är bunden av avtalet. Samtidigt är kommunen skyldig att respektera villkoren i
gåvobrevet. Fråga har uppkommit om båtklubbens planerade ändringar och arrendeavtalet är förenliga
med villkoren i gåvobrevet.
Det kan konstateras att uttrycket ”tilläggsplats för mindre båtar” lämnar utrymme för tolkning. Det
skulle kunna vara så att det är småbåtshamn som avses. Arrendestället motsvarar det vattenområde
som planlagts för just småbåtshamn och båtklubbens planerade ändringar ryms inom arrendeställets
gränser. Genom detaljplanen är badplatsens fortsatta bestånd skyddad. Så länge området används som
småbåtshamn och det fortfarande finns tillräckligt utrymme för badplats inom fastigheten bedöms
användningen inte strida mot villkoren i gåvobrevet.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Överby 29:20 överläts till Österåkers kommun genom gåvobrev år 1959. Gåvogivare var fru
. Enligt § 2 i gåvobrevet får området, benämnt ”kommunal badplats”, endast användas för
bad och som tilläggsplats för mindre båtar. Till gåvobrevet bifogas även ett avtal som
dessförinnan slutit med Överby båtklubb avseende användning och påbyggnad av den gamla
ångbåtsbryggan med brygga för småbåtar. Enligt gåvobrevet förbinder sig kommunen att respektera
avtalet så länge klubben eller någon efterträdare till denna existerar. Fastigheten och gåvobrevet har nu
övergått till Vaxholms stad.
Det aktuella området omfattas av detaljplan för del av Överby, Lövudden m.m. (Dp 358), som vann laga
kraft 2008. För området där båtklubben håller till gäller användningsbestämmelsen ”småbåtshamn”. På

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

55

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-04-26
Änr TFK 2021/55.260
2 av 3

vattenområdet innanför detta får endast badbrygga anläggas och stranden intill är planlagd som
friluftsbad.
År 2016 ingick Nämnden för teknik, fritid och kultur ett avtal om lägenhetsarrende på Överby 29:20 med
Resarö båtklubb. Arrendeavtalet gäller till 2036. Arrendeställets gränser överensstämmer med
detaljplanens användningsgräns för småbåtshamn. Enligt avtalet får arrendestället användas till
småbåtshamn för fritidsbåtar samt båtuppläggning vintertid av småbåtar/fritidsbåtar. Inom
arrendestället har båtklubben rätt att anlägga bl.a. bryggor.
Under 2019 ansökte Resarö båtklubb om bygglov för ändring/nybyggnad av småbåtshamn på
fastigheten Överby 29:20. Tekniska enheten, som gavs möjlighet att yttra sig över ansökan, hade
erinringar mot bygglovet bl.a. eftersom man ansåg att det inte stämde överens med intentionerna och
villkoren i gåvobrevet. Båtklubben reviderade därefter sin ansökan och förminskade bryggan. Tekniska
enheten yttrade sig inte över det nya förslaget. Bygglov gavs i december 2019 och lovet vann laga kraft i
februari 2021. Båtklubben avser att genomföra ändringarna under innevarande år.
En person med släktband till gåvogivaren har nu begärt att nämnden ska ingripa mot båtklubbens planer
på grund av att ändringarna, liksom arrendeavtalet, strider mot villkoren i gåvobrevet. Frågan är därmed
hur gåvobrevet ska tolkas och om båtklubbens planerade ombyggnad och arrendeavtalet strider mot
villkoren i gåvobrevet.

Bedömning
I gåvobrevets § 2 anges att det aktuella området endast får användas på ett visst sätt, nämligen för bad
och som tilläggsplats för mindre båtar. Villkoren i gåvobrevet är bindande för den som tagit emot gåvan.
Kommunen har antagit en detaljplan enligt vilken området får användas för småbåtshamn. Kommunen
har även, med bindande verkan, upplåtit mark- och vattenområdet för detta ändamål.
Enligt Nationalencyklopedin är en småbåtshamn en hamn för mindre fritidsbåtar. En småbåtshamn är i
dagligt tal en brygga, kaj eller liknande med plats för flera mindre båtar. Båtarna kan vara fritidsbåtar,
båtar för yrkesfiske och båtar för sjötrafik (Boverket.se).
Enligt båtklubben kommer de största båtarna i småbåtshamnen vara åtta meter långa. Det finns fyra
platser vid bryggan som medger båtar av den storleken. Representanter för båtklubben har angett att
dessa båtar fyller en funktion genom att fungera som vågbrytare för övriga båtar. Utan dessa behöver
bryggan enligt båtklubben göras större för att uppnå samma vågbrytande effekt. De åtta meter långa
båtarna är befintliga, dvs. de ligger vid bryggan redan idag. Den största båten som ligger vid bryggan
idag, som är ca tio meter lång, kommer enligt båtklubben att flyttas bort från området.
Det finns ingen vedertagen definition av vad som utgör en mindre båt. Det går därför inte att med
säkerhet säga vad gåvogivarens avsikt har varit. Det skulle kunna vara så att uttrycket ”tilläggsplats för
mindre båtar” motsvarar det man kallar ”småbåtshamn”. Stadsbyggnadsnämnden har prövat ansökan
om bygglov för småbåtshamn och bedömt att anläggningen överensstämmer med detaljplanen. Detta
har även bekräftats av mark- och miljödomstolen vid överprövning av bygglovet.
Inom ramen för arbetet med detaljplanen har kommunen prövat hur stort område som ska reserveras
för friluftsbad/öppet vattenområde med badbrygga respektive småbåtshamn. Genom detaljplanen är
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badplatsens fortsatta bestånd skyddad. Planen, som antogs 2006, överklagades inte med avseende på
gåvobrevet och användningsgränsen för småbåtshamn.
Vidare kan det konstateras att gåvogivaren har slagit vakt om båtklubbens fortsatta verksamhet genom
hänvisningen i gåvobrevet till avtalet med Överby båtklubb.
Eftersom formuleringen i gåvobrevet är oklar måste det finnas utrymme för tolkning. Så länge området
används som småbåtshamn och det fortfarande finns tillräckligt utrymme för badplats inom fastigheten
kan användningen inte anses strida mot gåvobrevets villkor. Sammantaget bedöms alltså den planerade
ändringen respektive arrendeavtalet inte strida mot villkoren i gåvobrevet.

Handlingar i ärendet
Planerad ombyggnad av småbåtshamn, tolkning av villkor i gåvobrev, Tjänsteutlåtande 2021-04-26
Kopia av avtal Överby 29 20 Resarö båtklubb Lägenhetsarrende 2021-05-09
Gåvobrev Överby 29:20 2021-05-09
Gåvobrev sid 5 2021-05-09
Gåvobrev bilaga B 2021-05-09
Gåvobrev bilaga C 2021-05-09
Beslut om bygglov, protokoll 2019-12-18
Beslut om bygglov, tjut 2019-12-18
Beslut om bygglov, situationsplan 2019-12-18
Synpunkter angående gåvobrev 2020-06-22
Synpunkter med utlåtande av advokat 2021-04-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Miranda Lymeus, sbf

För kännedom:
Maria Poutamo, sbf
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Avtal driftteknisk fastighetsförvaltning
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokoll.

Ärendebeskrivning
Fastighetsenheten har utfört en upphandling av drifttekniks fastighetsförvaltning.
Roslagens energi och drift AB lämnade in det anbud som efter utvärdering vann upphandlingen.
Avtalsperioden är 3 år med möjlighet till förlängning i 1 +1 + 1 år, alternativt 2 + 1 år om inte annat
överenskommes mellan parterna beträffande förlängningen. Eventuell förlängning skall meddelas
senast 3 månader i förväg. Den totala avtalsperioden får maximalt vara 6 år.
Upphandlingen har genomförts elektroniskt i upphandlingssystemet e-avrop i enlighet med LOU och
publicerades 2021-01-08.
Sju (7) anbudsgivare har lämnat anbud varav två (2) diskvalificerades och fem (5) utvärderades.
Upphandlingen överklagades sedan av en av anbudsgivarna och ärendet ligger hos förvaltningsrätten för
avgörande.
Förvaltningen har valt att tillfälligt förlänga nuvarande avtal på samma villkor till dess att ärendet är
avgjort.

Finansiering
Ryms inom ram.

Uppföljning och utvärdering
Ärendet följs upp till hösten.

Handlingar i ärendet
Avtal driftteknisk fastighetsförvaltning, tjänsteutlåtande 2021-05-11
Utvärderingssammanställning_TFK_2020_115, 2021-04-22
Utvärderingsprotokoll, 2021-04-22
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Namn Namnsson, Exempelvägen 1, 12345 Vaxholm.
Namn.namnsson@kontakt.se.
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Förslag på internhyresmodell
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta att anta nedan beskriven
internhyresmodell för socialförvaltningens lokaler.
Nämnden beslutar också att skicka ärendet på remissförfarande till socialnämnden för att säkerställa att
deras synpunkter kommer fram inför kommunstyrelsens slutgiltiga beslut.

Sammanfattning
Enligt tidigare beslut har Fastighetsenheten tillsammans med Ekonomienheten och Socialförvaltningen
arbetat fram ett förslag till internhyra för Socialförvaltningens lokaler.
Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar:
- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens
övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter.
- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader och en
schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter.
- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den verksamheten
samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per
kvadratmeter.
Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga.

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut har Fastighetsenheten tillsammans med Ekonomienheten och Socialförvaltningen
arbetat fram ett förslag till internhyra för Socialförvaltningens lokaler.
Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar:
- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens
övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter.
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- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader och en
schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter.
- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den verksamheten
samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per
kvadratmeter.
Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga.

Två exempel på vad detta förslag skulle innebära konkret:
Hemtjänstens lokaler om ca 200 kvm hyrs in av en privat hyresvärd. Hyran till Socialförvaltningen följer
då hyreskostnaden inklusive indexuppräkningar enligt kontraktet med den privata hyresvärden plus
fastighetsenheten OH-kostnader. Dessa har hämtats ur ekonomisystemet och fördelas ut så att
snittkostnaden fås fram per verksamhet, och sedan fördelas per kvadratmeter, i detta fall ca 100 kronor
per kvm och år, dvs 20 000 per år. Hyran blir då avtalad hyreskostnad för inhyrd lokal plus 20 000 på
årsbasis.
SÄBO disponerar lokaler omfattande 8 025 kvm som ägs av Staden. Snittkostnaden för dessa per
kvadratmeter, beräknat genom jämförelse av utfall från 2018 -2020 är 1300 per kvadratmeter.
Fastighetsenhetens övergripande kostnader är i dessa fall något annorlunda än för de inhyrda objekten
då fler kostnader redan ingår i snittkostnaden. Undantaget är personalkostnader och vissa typer av
konsult och utvecklingstjänster. Genom att fördela ut dessa kostnader per kvm ges en summa om 50
kronor per kvadratmeter. Det skulle innebära att t.ex Borgmästargården som är 3 525 kvm skulle kosta 4
500 tkr plus 176 tkr i hyra på årsbasis.
Hyreskostnaden kommer att redovisas per objekt, och ett internhyresavtal kommer att upprättas för
alla objekt.
En relativt stor förändring är att bostäder för nyanlända kommer att flyttas över till internhyran. Det
innebär en förflyttning av kostnader från Fastighetsenheten till Socialförvaltningen, som tidigare inte
ingått i interhyran. Hyresintäkterna för dessa har också legat hos Fastighetsenheten och skall i den nya
modellen flyttas över så att Socialförvaltningen får intäkterna, på samma sätt som t.ex SÄBO och LSS
Det kommer att vara möjligt för Socialförvaltningen att säga upp kontrakt för lokaler de vill lämna. Om
lokalen hyrs in av privat hyresvärd skall uppsägningen följa uppsägningstider och kostnader enligt det
externa hyresavtalet. Om det är en lokal som ägs av Staden är kravet att lokalen som sägs upp är
uthyrningsbar ut till annan verksamhet i bemärkelsen att den är tydligt avskiljbar från lokaler som är
fortsatt förhyrda av Socialförvaltningen. Det kan innebära att lokaler står tomma om ingen annan
lämplig hyresgäst anmäler intresse. Sådana lokaler bör läggas i en lokalbank tillsammans med övriga
vakanta lokaler.
De övergripande kostnaderna (OH-kostnader) är kostnader som normalt inte delas ut på objekt, t.ex
personalkostnader, konsult -och utvecklingskostnader, IT-kostnader etc. För att visa att dessa kostnader
är relaterade till förvaltningen av de lokaler och byggnader som används av kommunens verksamheter
är det lämpligt att lägga dessa kostnader på internhyran.
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I förslaget ingår också att för tillkommande objekt, även de som byggs och ägs direkt av Staden, så ska
hyran alltid beräknas på de faktiska kostnaderna, inkl avskrivningskostnader. Detta för att inte driva upp
hyran för befintliga objekt på ett sätt som inte motsvarar standard, samt att inte skapa missvisande
kostnader för ett nytt objekt.
För att säkerställa utrymme för underhållsåtgärder samt pris och löneindex räknas internhyran upp i
enlighet med kommunens generella pris och löneuppräkning varje år.
Var femte år skall internhyresnivån räknas om för att säkerställa att internhyran ligger i fas med
kostnaderna.

Bedömning
Förslaget skulle innebära att fler kostnader som i dagsläget inte ingått i internhyran flyttas över, tex
modulbyggnadskostnader. Detsamma gäller intäkter avseende uthyrning av bostäder. I övrigt bedöms
förslaget vara genomförbart till budgetåret 2022.

Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs då det enbart handlar om en förflyttning av redan befintliga kostnader
och intäkter.

Förslagets konsekvenser
En väl genomarbetad internhyressättning bör leda till tydligare ansvarsfördelning och säkerställande av
effektivt nyttjandet av lokal- och bostadsbeståndet. En reglering av tilldelade rammedel måste göras
mellan Socialförvaltningen och Fastighetsenheten/Stadsbyggnadsförvaltningen.
Beslut måste också tas i Socialnämnden.

Uppföljning och utvärdering
Ärendet följs upp i samband med yttrande till mål och budget för 2022-2024.

Handlingar i ärendet
Förslag på internhyresmodell, tjänsteutlåtande 2021-05-10
Projektdirektiv framtagande av internhyresmodell för socialförvaltningen 2020-04-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Alexander Erichsen, klk

För kännedom:

Koray Kahruman, klk
Marie Wiklund, klk
Agneta Franzén, socialförvaltningen
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1. Projektägare
Alexander Wahlstedt

2. Bakgrund och förutsättningar
Nämnden för teknik, fritid och kultur har givit fastighetsenheten i uppdrag att ta fram en ny
internhyresmodell för socialförvaltningens lokal- och bostadsbestånd. Se beslut §2020/24-TFK

3. Syfte
Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hyresgäst (HG) och hyresvärd (HV) samt att
möjliggöra ett effektivt nyttjande av lokal- och bostadsbeståndet.

4. Mål och projektresultat
Målområden är både kvalitet och ekonomi.
Konkreta efterfrågade projektresultat:






Inventerade ytor per objekt
Beräknad självkostnad per kvm
Uppdaterad gränsdragningslista mellan HG och HV
Internhyresavtal med tydlig fördelning av HG-ansvar och villkor för uppsägning
Forum för protokollförd dialog mellan HG och HV

6. Projektorganisation och bemanning
Styrgrupp: Marie Wiklund, Agneta Franzén, Koray Kahruman, Alexander Wahlstedt
Projektgrupp: Elisabeth Gustafsson, Alexander Erichsen, Michael Holmström, Lorentz Ogebjer

7. Prioriteringar
Främsta prioritet är kvalitet och ett genomarbetat material. Tidsplan är lägre prioriterat och då arbetet
sköts av intern personal bör kostnaderna kunna hållas till ett minimum.

8. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt
Projektet omfattar hyresförhållandet mellan Fastighetsenheten och Socialförvaltningen.
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9. Tidplan och beslutsprocess
2020

April-24

TFK ger i uppdrag att ta fram ny modell

2021

Maj-27

Godkännande från TFK av modell

Juni 15

SN yttrar sig kring modellen

Sept 9

KS beslutar om implementering av ny modell

10. Resursbehov, budget och finansiering
Projektet tar enbart projektmedlemmarnas tid i anspråk, ingen annan finansiering krävs. Förändringar i
hyreskostnader medföra sannolikt behov av ramförändringar varför modellen måste implementeras i
samband med beslut av ram.

11. Kritiska framgångsfaktorer
Styrkan i projektet är att det finns beslut, tydlig ansvarsfördelning med utpekad projektgrupp, styrgrupp
och projektledare.
Svaghet kan vara för snabba beslut då modellen omfattar komplicerade processer vars effekter kan vara
svåra att överblicka.
En möjlighet är att det går att dra lärdomar från framtagande av internhyresmodell för
utbildningsförvaltningen. Dessutom har ett stort arbete med inventering av fastighetsbeståndet nyligen
utförts varför basdata finns framtagen.
Faran i projektet är att vissa principfrågor inte förankras tillräckligt tydligt i organisationen.
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Åtgärdsplan solgrottor Rindö
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokoll

Ärendebeskrivning
Nämnden för teknik, fritid och kultur gav förvaltningen i uppdrag att utreda och inventera samt ta fram
en kostnadskalkyl över solgrottorna på sydöstra Rindö, mellan färjeläget vid Oxdjupet och
Grönviksbadet.
En inventering och kostnadsuppskattning av solgrottorna har genomförts och godkänts av nämnd.
Grottorna är till största delen på kommunal mark som är allmänt tillgänglig. Bibehållna solgrottor ska
vara tillgängliga och säkra för allmänheten.
Förvaltningen har tagit fram en kostnadsuppskattning för de åtgärder som krävs för att uppfylla
säkerhet samt allmän tillgänglighet. Solgrottorna har även blivit klassade utifrån det kulturhistoriska
värdet.
Förslag på åtgärdsplan presenteras i bilaga.

Finansiering
Förvaltningen ser att det inte finns pengar i rambudget till 2021 till åtgärder enligt bilaga. Möjlighet till
bidrag ses över inför åtgärder planerade 2022 och 2023 samt utökad rambudget till 2022 och 2023.
Uppföljning och utvärdering
Åtgärderna följs upp löpande.

Handlingar i ärendet
Innevarande tjänsteutlåtande – Åtgärdsplan solgrottor Rindö
Bilaga åtgärdsplan

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Maria Poutamo, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
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Solgrottor Rindö
Inventering och åtgärdsförslag för 21 solgrottor
(nr 13 – 33)
Upprättad av tekniska enheten
2021-04-07
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Solgrotta 13 Rivs eller bevaras åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Kallmuren rivs men stenarna lämnas kvar
på platsen. Fällning av en björk som växer samman med stenmuren.

Uppskattad kostnad
25 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Fällning av en björk som växer samman med stenmuren
Byta ut stockmur mot miljövänligt material
Nytt staket
Ny trätrall
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

55 000 kr

- rivning av staket, stolpar, trätrall, fällning av träd
samt renovering av kallmur

Staket och trätrall
Stockmur
Möbler
Totalt

40 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
145 000 kr
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Solgrotta 14 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas
kvar på platsen

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny trätrall
Nytt staket
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

45 000 kr

- rivning av trätrall och staket samt renovering av kallmur

Staket och trätrall
Möbler
Totalt

30 000 kr
20 000 kr
95 000 kr
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Solgrotta 15 Rivs åtgärd 2021
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas
kvar på platsen. Fällning av två träd som växer samman med stenmuren.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Fällning av två träd som växer samman med stenmuren
Nytt staket
Ny trätrall
Påförande av grus
Rensning av ogräs
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder
- rivning av staket, trätrall, fällning av träd

60 000 kr

samt renovering av kallmur

Påförande av grus
Staket och trätrall
Möbler
Totalt

5 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
135 000 kr
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Solgrotta 16 Rivs åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial inklusive brygga och andra lösa föremål forslas bort från platsen. Marksten och
strandskoning rivs. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
25 000 kr
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Solgrotta 17 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial, murade grillar och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och
stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny trätrall
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- rivning av trätrall och murad grill samt renovering
av kallmur.

Trätrall
Möbler
Totalt

20 000 kr
20 000 kr
90 000 kr
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Solgrotta 18 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

30 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
55 000 kr
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Solgrotta 19 Rivs åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
15 000 kr
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Solgrotta 20 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Rester av brygga rivs. Stenmuren rivs och
stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny brygga
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

75 000 kr

- rivning av brygga och staket samt renovering av kallmur

Nytt staket
Brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

20 000 kr
75 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
195 000 kr

112

12

Solgrotta 21 Rivs eller bevaras 2023
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Betongplattor rivs och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet
lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
20 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny yta av betongplattor
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

60 000 kr

- rivning av plattor och staket samt
renovering av kallmur

Betongplattor
Påförande av grus
Möbler
Totalt

20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
105 000 kr

113

13

Solgrotta 22 Rivs åtgärd 2021
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

100 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
125 000 kr
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Solgrotta 23 Bevaras åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 1

Åtgärder rivning
Betongtrappor och trämaterial rivs och lösa föremål forslas bort från platsen. De lägre stenmurarna
rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen. Muren i bakkant av solgrottan bär upp
gångvägen/stigen ovanför solgrottan och kan därför inte rivas.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Nya trappor i betong
Upprustning av strandskoning
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

250 000 kr

- rivning av trappor samt återställande av
trappor och kallmur

Upprustning av strandskoning
Staket
Påförande av grus
Möbler
Totalt

75 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
370 000 kr
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Solgrotta 24 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. De lägre stenmurarna rivs och stenmaterialet lämnas kvar på
platsen. Muren i bakkant av solgrottan bär upp gångvägen/stigen ovanför solgrottan och kan därför
inte rivas.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
75 000 kr
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Solgrotta 25 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. De lägre stenmurarna rivs och stenmaterialet lämnas kvar på
platsen. Muren i bakkant av solgrottan bär upp gångvägen/stigen ovanför solgrottan och kan därför
inte rivas.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- renovering av kallmur

Möbler
Totalt

20 000 kr
75 000 kr
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Solgrotta 26 Rivs åtgärd 2021
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Rivning av trätrappor, staket, odlingslådor, skjul, grill och andra föremål samt bortforsling. Rivning av
murad grill samt stenmurar som är sammanfogade med betong. Rivning av brygga.

Uppskattad kostnad
35 000 kr
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Solgrotta 27 Bevaras åtgärd 2022
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Rivning av staket, skjul och lösa föremål samt borttransport. Rivning av murad trappa. Stenmuren rivs
och stenmaterialet forslas bort.

Uppskattad kostnad
20 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om stenmurar
Ny stentrappa
Nytt staket
Upprustning av strandskoning
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- rivning av trappa och staket samt
återställande av stenmurar

Ny stentrappa
Nytt staket
Upprustning av strandskoning
Påförande av grus
Möbler
Totalt

30 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
165 000 kr
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Solgrotta 28 Rivs åtgärd 2021
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Rivning av staket, strandskoning/gammal kaj och lösa föremål samt borttransport. Rivning av låg mur
av storgatsten.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Återuppbyggnad låg stenmur av storgatsten
Upprustning av strandskoning
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

100 000 kr

- rivning av staket och
återuppbyggnad av strandskoning/gammal kaj

Nytt staket
Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
130 000 kr
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Solgrotta 29 Rivs åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
10 000 kr
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Solgrotta 30 Bevaras åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Stenplattor och brygga rivs och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och
stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Återuppbyggnad stenmur
Ny brygga
Ny yta av stenplattor
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

40 000 kr

- rivning av brygga samt återuppbyggnad av stenmur

Ny yta av stenplattor
Ny brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

20 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
115 000 kr
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Solgrotta 31 Rivs åtgärd 2021
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Brygga och murad grill rivs och forslas bort, lös föremål forslas bort från platsen.

Uppskattad kostnad
20 000 kr
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Solgrotta 32 Rivs åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 1

Åtgärder rivning
Rivning av allt trämaterial inklusive mur av stockar och brygga och lösa föremål samt bortforsling.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Ny brygga
Ny mur av stockar i miljövänligt material
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

10 000 kr

- rivning av brygga, staket och metallföremål

Stockmur
Staket
Brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

30 000 kr
15 000 kr
75 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
155 000 kr
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Solgrotta 33 Bevaras åtgärd 2023
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Rivning av allt trämaterial och lösa föremål samt bortforsling. Låg stenmur av storgatsten rivs och
materialet forslas bort.

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Ny mur av storgatsten
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Mur av storgatsten (återanvändning av material)
Påförande av grus
Möbler
Totalt

30 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
55 000 kr
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Kostnadsuppskattning
Solgrotta
nr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kulturhistorisk
värde 1 – 4 där
högst värde är
4
3
4
4
4
4
4
2
4
3
4
4
4
2
3
3
3
3
3
2
1
2

Åtgärd år

2023
2022
2021
2023
2022
2022
2022
2022
2023
2021
2023
2022
2022
2021
2022
2021
2023
2023
2021
2023
2022

Uppskattad kostnad för
rivning av solgrotta

Uppskattad kostnad
för bevarande och
upprustning av
solgrotta
*25 000 kr
*145 000 kr
95 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
90 000 kr
55 000 kr
15 000 kr
195 000 kr
*20 000 kr
*105 000 kr
15 000 kr
370 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
35 000 kr
165 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
115 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
55 000 kr
*180 000/225 000 kr
*1 235 00/1 485 000
kr

2021 rivs 5 st. Solgrottor till en kostnad av 110 000 kr medel för detta kan behövs skjutas till
då det kan vara svårt att få in i budget.
2022 rivs 1 st. och renoveras 4 st. Solgrottor till en kostnad av 705 000 kr medel för detta
behövs skjutas till får ej rum i ordinarie budget. Eventuellt finns det att söka bidrag från
Länsstyrelsen för bevarande av kulturanläggningar. Detta söks innan oktober 2021.
2023 rivs 3-5 st. och renoveras 2-4 st. Solgrottor till en kostnad av *750 000 – 955 000 kr
medel för detta behövs skjutas till får ej rum i ordinarie budget. Eventuellt finns det att söka
bidrag från Länsstyrelsen för bevarande av kulturanläggningar. Detta söks innan oktober
2022
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2021-05-09
Änr TFK 2021/58.282
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utredningsuppdrag Morfarsstugan
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger förvaltningen i uppdrag att förhandla med Hav och Mat
Vaxholm AB för att på lång sikt upplåta den av staden ägda byggnad vid Tenöbadet kallad Morfarsstugan
och återkomma med avtalsförslag.

Sammanfattning
Staden innehar en byggnad på ofri grund vid Tenöbadet, fastighet Bogesund 1:1, husnummer 17.
Marken ägs av statens fastighetsverk och det intilliggande rekreationsområdet med badplats arrenderas
och sköts av staden.
Byggnaden har varit upplåten i omgångar men sedan brunnen som försörjer lokalen med vatten
bedömdes som otjänlig av SRMH har ingen verksamhet bedrivits på platsen.
Närliggande kommunala badplats är välbesökt, särskilt på sommaren och förvaltningen har vid flertalet
tillfällen fått in önskemål om att möjliggöra servering i Morfarsstugan.
Förvaltningen bedömer inte lokalen som aktuell för kommunens egen verksamhet varför upplåtelse på
öppen marknad är lämpligt.

Ärendebeskrivning
Morfarsstugan har som nämnts ovan varit upplåten i omgångar, generellt genom nyttjanderättsavtal
och i den senaste upplåtelse var avgiftsfri men överlät ansvar för skötsel på nyttjanderättshavaren.
För att säkerställa nyttjande av byggnaden krävs svar på följande frågor:
- Status på byggnad, underhållsbehov m.m.
- Status och möjligheter till bygglov för eventuell utveckling (området är ej detaljplanelagt).
- Möjlighet att ansluta sig till VA-nätet, krävs antagligen dragning av VA-ledningar samt avtal med
Roslagsvatten.
- Eventuella övriga åtgärder och tillstånd relaterat till tillagning och servering

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Då stadens resurser är begränsade och restaurang/café-verksamhet inte är kärnverksamhet föreslår
förvaltningen att låta tilltänkta nyttjanderättshavare utreda, bekosta och utföra ovanstående åtgärder.
Då Statens fastighetsverk är markägare kommer de hållas informerade under arbetets gång och ett
godkännande skall inhämtas från dem innan avtal tecknas.
Förvaltningen har fått in några förslag genom åren och har efter dialog med ordförande valt att lyfta
fram ett förslag som anses genomförbart och lämpligt som inkommit från Hav och Mat Vaxholm AB.
Förslaget är även avstämt med Statens fastighetsverk som ställer sig positiva.
För att möjliggöra en vidare utredning krävs nu en viljeriktning från nämnde.

Bedömning
Förvaltningen bedömer det som lämpligt att upplåta byggnaden till en verksamhet som kan ansvara för
de åtgärder som krävs för att möjliggöra verksamhet.

Måluppfyllelse
Uppdraget styr i första hand mot målet om att säkerställa att ekonomin är långsiktigt hållbar och att
hålla vakansgraden låg.

Finansiering
Ryms inom ram.

Förslagets konsekvenser
Uppdraget syftar till att säkerställa en långsiktig upplåtelse av morfarsstugan.

Uppföljning och utvärdering
Uppdraget följs upp under hösten 2021.

Handlingar i ärendet
Utredningsuppdrag Morfarsstugan, tjänsteutlåtande 2021-05-09
Affärsplan Hav och Mat, 2021-02-18
Handlingsplan Tenö Hav och Mat, 2021-02-18

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Mikaela Lodén, ks
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2021-05-09
Änr TFK 2018/225.287
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utredningsuppdrag ny Ishall
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur förslår kommunstyrelsen besluta att ge exploateringsenheten
uppstartsbeslut för utredning av ny Ishall.
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger fastighetsenheten i uppdrag att utreda finansiering av hallen
när den är i driftsatt.

Ärendebeskrivning
Efter att förvaltningen utrett möjligheterna att rusta upp befintlig Ishall har det framkommit att dess
ekonomiska och tekniska livslängd är slut. Befintlig hall byggdes ursprungligen mer som ett vindskydd
och har sedan byggts till i omgångar. Slutsatsen är att det inte går att rusta upp den och det krävs
nybyggnation för att möjliggöra förbättringar så som isolering m.m.
Ny ishall skall möta behoven för ishockey samt konståkning. Åtgärden finns budgeterad i stadens
långsiktiga investeringsplan, en kalkyl för projektet utifrån en programhandling bör tas fram och
jämföras med budgeten om 45 mkr vilket vid en första omvärldsjämförelse är låg.

Efter förvaltningens utredningsarbete har följande behov lyfts fram vid ombyggnation:
- Ny isolerad ishall för att möjliggöra förlängd säsong
- Ny ispist av betong (ger möjlighet till nyttjande även sommartid)
- Nytt kylsystem med värmeåtervinning
- Inrymma ismaskin i hallen samt se över möjlighet till smältgrop
- Möjlighet att inrymma alla omklädningsrum i hallen, idag finns 7 st, varav 4 i separat byggnad
- Ökad energieffektivitet
- Ökad tillgänglighet
- Övriga lokalytor för förråd, kansli, uppvärmning, slipning m.m

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57
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Måluppfyllelse
Uppdraget styr mot målen om att ha:
- Ett brett utbud av fritidsaktiviteter
- Jämställt deltagande i idrottsaktiviteter
- Energieffektiva lokaler

Finansiering
Finansiering finns under KS – PLU i mål och budget med en investeringsbudget om 45 mkr fördelat över
åren 2022-2023. Bedömningen från anläggningskommitén från Hockeyförbundet är att moderna hallar
har en genomsnittlig tekniska livslängd på ca. 40 år.

Handlingar i ärendet
Utredningsuppdrag ny ishall, tjänsteutlåtande 2021-05-09

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Richard Hallman, sbf

För kännedom:

Alexander Wahlstedt, sbf
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2021-05-09
Änr TFK 2020/112.456
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Godkännande av genomförandeavtal ÅVC
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att godkänna bifogat genomförandeavtal mellan
Vaxholms stad och Roslagsvatten AB samt ger fastighetschef i uppdrag att teckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under en längre period verkat för att säkerställa ny Återvinningscentral i samarbete
med Roslagsvatten AB.
Arrendeavtal mellan parterna godkändes under hösten 2020 och staden har utfört nödvändiga åtgärder
i syfte att ställa i ordning arrendeytan.
Roslagsvattens egna åtgärder är planerade att utföras mellan juni och december 2021, de kommer även
utföra åtgärder åt staden gällande VA och dagvatten. Dessa åtgärder skall belasta stadens budget och
finns budgeterade under tfks investeringsbudget.
Staden deltar aktivt i projektet och handlingar relaterat till VA och dagvatten granskas av tekniska
enheten. För att säkerställa gränsdragningen mellan staden och roslagsvatten i projektet har ett
genomförandeavtal tagits fram och godkännande av avtalet efterfrågas.

Finansiering
Finansiering finns beslutad inom tfks investeringsbudget och bedöms täcka de åtgärder som krävs.

Förslagets konsekvenser
Förbättrade förutsättningar för stadens medborgare till återvinning.

Uppföljning och utvärdering
Projektet följs upp när ny återvinningscentral är färdigställd.

Handlingar i ärendet
Godkännande av genomförandeavtal ÅVC, tjänsteutlåtande 2021-05-09
Genomförandeavtal ÅVC mellan Vaxholms stad och Roslagsvatten AB
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Aida Ericsson, Aida.Ericsson@roslagsvatten.se
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Vaxholms stad (org.nr. 212000–2908) nedan kallad Kommunen och Roslagsvatten AB
(org.nr. 556142–2394) nedan kallad ROSVAB har träffat följande avtal.

GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR RENOVERING AV
ÅTERVINNINGSCENTRALEN PÅ ERIKSÖ
1. Omfattning och syfte
Detta avtal omfattar renovering av den befintliga återvinningscentralen (ÅVC) på Eriksö, Vaxholms
stad.
Roslagsvatten AB investerar i upprustning och utveckling av den befintliga återvinningscentralen på
Eriksö med syfte att utforma morgondagens ÅVC. Kommunen behöver som fastighetsägare för denna
anläggning anpassa del av fastigheten Hammaren 3 som omfattas av ÅVC:en för dess behov. Avtalet
reglerar vilka åtgärder som ROSVAB respektive Kommunen ansvarar och bekostar för renoveringen
av ÅVC:n på Eriksö.
Bilaga 1 Arrendeyta ÅVC Vaxholms stad redovisar del av fastigheten Hammaren 3 som omfattas av
ROSVABs arrendeyta.
2. Allmänna förutsättningar
Den befintliga återvinningscentralen i Vaxholms stad är i behov av att byggas om för att förbättra
kundflödet på anläggningen, öka trafiksäkerheten och skapa en flexiblare anläggning som kan
anpassas efter kommunens behov.
Fastigheten Hammaren 3 är en industrifastighet på vilket tre olika verksamheter bedrivs.
Återvinningscentralen är stationerad mellan entreprenören T.I.A i öst och Brandstationen i väst.
Kommunen ansvarar i sin roll som fastighetsägare att säkerställa att infrastrukturen inom fastigheten
uppfyller gällande standard och hyresgästernas kapacitetsbehov. Detta gäller främst el, vatten, avlopp
och dagvatten.
Roslagsvatten ansvarar för att utforma och genomföra renoveringen av återvinningscentralen för
verksamhetens behov.
ROSVAB upphandlar, driver och genomför projektet renovering av ÅVC:en, där Kommunen bidrar
med teknisk expertis och kravställning för kommunens ansvarsområde samt deltar i projektet som
ansvarig fastighetsägare.
ROSVAB upphandlar entreprenaden enligt AB04 med framtagen mängdförteckning till vilket
Kommunens ansvarsområde omfattas.
ÄTOR som berör Kommunen ska skriftligen redovisas till och skriftligen godkännas av Kommunen
innan ROSVABs godkännande och beställning.
Båda parter ska närvara på byggmöten och aktivt delta i dialogen som rör respektive ansvarsområde.
Båda parterna skall deltaga på alla eventuella syner samt på slutbesiktningen.
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3. Ekonomi
Kostnaderna för ombyggnationen av återvinningscentralen på Eriksö fördelas enligt upprättad
mängdförteckning. Övriga kostnader faktureras enligt fördelning angiven nedan.
De gemensamma kostnaderna är baserade på en procentuell fördelning på omfattningen av respektive
parts ansvarsområde i förhållande till hela entreprenaden.
Kostnaden för dagvattenåtgärderna bekostas till 100% av Vaxholms stad i sin roll som fastighetsägare.
Planering, projektering och utbyggnad av dagvattenåtgärderna bedöms motsvara ca 10% av totala
projektets kostnader.
Gemensamt

ROSVAB

Kommunen

Projektering

90%

10%

Upphandling
Intern tid för framtagning av
handlingar
Etablering/Avetablering inkl
markåtgärder
Eventuella analyskostnader för
tippmassor
Kontrollant/byggledare

90%

10%

Besiktning

90%

Varje part står för sina kostnader
90%

10%

90%

10%

Varje part står för sina kostnader
10%

Tabell 1. Kostnadsfördelning mellan Kommunen och ROSVAB
Kommunen ansvarar för kostnader för att förbättra dagvattenhanteringen på den del av fastigheten
Hammaren 3 som omfattas av återvinningscentralen så att fastigheten uppfyller kravet att fördröja
dagvattnet inom fastigheten. Kommunen som fastighetsägare ansvarar också för att säkerställa att det
finns framdragen el efter det behov återvinningscentralen har. Kommunen ansvar omfattar också att
riva den del av befintlig industribyggnad som till viss del står inom arrendeytan.
Kommunen ansvarar för att renovera närliggande byggnad, fördetta ledningscentral, för att uppfylla
behovet av personalbyggnad för driftentreprenör.
ROSVABs ansvar omfattas av att anpassa samt utforma den för återvinningscentralen angivna ytan för
att kunna bedriva en anläggning som uppfyller de gällande kraven för ÅVC och som ligger utanför
Kommunens ansvarsområde.
ROSVAB omfattar i enlighet med mervärdesskattlagen av omvänd skattskyldighet vid utförande av
byggtjänster.
ROSVAB får alla fakturorna tillsammans med underlag från entreprenören, utan moms.
Kommunen faktureras tillsammans med underlag från entreprenören för den del som ska bekostas av
Vaxholms stad. På fakturorna skall moms redovisas.
Fakturan ställs till:
Vaxholm stad
Fakturor
Ref 514400
Box 1
185 21 Vaxholm
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4. Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller från och med detta avtals undertecknande till och med den tidpunkt då parterna
fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal vilken inträffar när slutbesiktningen är godkänd och
kostnaderna enligt detta avtal slutligen reglerats.
___________________________________________________________________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Vaxholm 2021-

Åkersberga 2021-

Vaxholms stad

Roslagsvatten AB

………………………………..……

……………………………………..
Christian Wiklund
VD Roslagsvatten AB

Bilagor:
1.

Arrendeyta ÅVC Vaxholms stad
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Bilaga 1. Arrendeyta ÅVC Vaxholms stad

Roslagsvattens Arrendeyta

Entreprenör T.I.A

Brandstation
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Tjänsteutlåtande
2021-05-10
Änr
1 av 2

Förvaltningsnamn
Maria Poutamo
Gatu- och parkchef

Skyltning parkering Söderhamnen
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger förvaltningen i uppdrag att skylta om öbo parkeringsplatserna i
Söderhamnen med tillstånd erfordras.
Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utföra omskyltningen på 20 platser som används idag
till öbo parkering.

Ärendebeskrivning
Staden har sålt parkeringsbiljetter för parkering under 24 och 48 timmar på allmänplatsmark på Vaxön
till företagare under flera år. I slutet av 202 togs dessa biljetter bort då det ej är lagligt att sälja dessa
biljetter på allmän platsmark.
Företagare och öbor har behov att i centrala Vaxholm få parkeringsplatser under längre tid.
I söderhamnen finns idag 20 platser som är reserverade för öbor då de tidigare har haft platser på kajen.
Dessa platser är på kvartersmark och kan då styras på ett annat sätt än allmänplatsmark.
Om skyltning av dessa platser till tillstånd erfordras medför att alla som köper tillstånd har tillåtelse att
stå på dessa parkeringar under längre tider i centrala Vaxön.

Bedömning
Förvaltningen bedömer det som lämpligt att skylta upp de 20 platser som idag används av öbor till
permanent skyltning med tillstånd erfordras.

Måluppfyllelse
Uppdraget medför att företagarna och övriga med tillstånd kan få fortsatt långtidsparkering i centrala
delarna av Vaxön.
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Finansiering
Ryms inom ram

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Maria Poutamo, sbf

För kännedom:

Mikaela Lodén, ks
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Förvaltningsnamn
Maria Poutamo
Gatu- och parkchef

Utreda försäljning tomträtt Repslagaren 22
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till försäljning
av tomträtten Repslagaren 22
Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på avtal och marknadsvärde
på fastigheten inför eventuell försäljning.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har blivit kontaktade av Brf Repslagaren för undersöka möjligheten att friköpa

tomträtten till fastigheten Repslagaren 22.

Ärendet var upp i nämnden 2015 men då fick inte Brf:en lån idag är det nya medlemmar som vill friköpa
tomträtten.

Bedömning
2008 togs det i nämnden att tomträtten Repslagaren 22 skulle aktualiseras för försäljning
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Finansiering
Ryms inom ramen

Förslagets konsekvenser
Obligatorisk underrubrik.
Här beskrivs förslagets övriga konsekvenser.

Handlingar i ärendet
Tekniska utskottets protokollsutdrag försäljning av tomträtter.

För åtgärd:

Maria Poutamo, sbf

För kännedom:
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2021-03-04
Änr TFK 2021/40.048
1 av 5
Stadsbyggnadsförvaltningen
Hans Larsson
Fritidschef

Svar på mittsamverkans fråga gällande kommunalt aktivitetsbidrag
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås besluta hur det kommunala aktivitetsbidraget ska fördelas
från den 1 januari 2022 enligt alternativ nedan.
Alternativ 1, nuvarande system bibehålls för kommunalt aktivitetsbidrag
Alternativ 2, fasta beloppet höjs för kommunalt aktivitetsbidrag
Alternativ 3, nuvarande fasta belopp behålls och rörlig del införs för kommunalt aktivitetsbidrag

Sammanfattning
Förvaltningen har fått ett nämndinitiativ av Mittsamverkan, via Anders Mårtensson (C), att återkomma
med förslag på hur det kommunala aktivitetsbidraget ska fördelas från och med 1 januari 2022.
Tekniska enheten har inhämtat uppgifter hos de närliggande grannkommunerna, gjort en genomgång av
Riksidrottsförbundets riktlinjer samt analyserat inlämnad statistik av aktiviteter från föreningar i
Vaxholms stad under åren 2019 och 2020.

Bakgrund
Mittsamverkan yrkar att förvaltningen vid TFKs nämndmöte i april ska återkomma med ett förslag på
hur det lokala aktivitetsstödet skall fördelas från 1 januari 2022.
Förslaget skall vara baserat på Riksidrottsförbundets (RF) upplägg och riktlinjer dvs det ska även finnas
en bidragsparameter där antalet deltagare på aktiviteten vägs in.
Förslaget skall innehålla en ekonomisk konsekvensanalys för vad en anpassning till RFs upplägg skulle
innebära.
Förslaget skall även titta på vilka krav föreningen skall leva upp till för att erhålla kommunala bidrag. En
jämförelse skall även göras gentemot närliggande kommuner.
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Ärendebeskrivning
I Vaxholms stad utgår idag det kommunala aktivitetsbidraget till bidragsberättigad förening/organisation
för aktiviteter som genomföres enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet.
Krav som idag ställs på föreningar för att erhålla kommunalt aktivitetsbidrag







Föreningen ska vara ideell och registrerad hos Vaxholms stad
Antalet bidragsberättigade medlemmar måste uppgå till minst 10 stycken
Lämna in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, uppgift om firmatecknare
samt lämna in plan för verksamheten under året omedelbart efter varje årsmöte
Bidragsberättigad sammankomst innebär en ledarledd sammankomst med minst fem (5)
deltagare i åldern 7 - 20 år
Verksamheten ska pågå under minst en (1) timme
Verksamheten ska vara av sådan art och inriktning att den enligt föreningens bestämmelser kan
definieras som ett verksamhetstillfälle

Riksidrottsförbundets riktlinjer för bidragsgivning gällande LOK-stöd
LOK-stöd, statligt lokalt aktivitetsstöd, kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de
specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år (för
funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).
LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Utbetalning av LOK-stöd för år 2021 (aktiviteter bedrivna från och med 2021-01-01):
Ledarstöd 21 kr
Extra ledarstöd 5 kr
Deltagarstöd 7 kr
Närliggande grannkommuners riktlinjer för kommunalt aktivitetsbidrag
Österåker
Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar i Österåker.
Aktivitetsbidraget är ett prestationsbaserat bidrag:
 För ungdomar i åldern 7–25 år
 Bidraget består av fast och rörlig del
o Fast del = 24 kr per sammankomst
o Rörlig del = 4 kr per deltagare
 Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per aktivitet
 Aktiviteten ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare
Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
o
Pågå
i
minst
60 minuter

 Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara
ansvarig för flera grupper samtidigt
 Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp
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Vallentuna
Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna.
Bidragsberättigad förening kan få aktivitetsbidrag enligt nedan:
 För ungdomar fr o m respektive t o m det kalenderår de fyller 7 respektive 20 år
o Mantalsskrivna i någon av UNO-kommunerna (Nordostkommunerna = Danderyd, Norrtälje,
Vallentuna, Vaxholm eller Österåker)
 Bidraget består av en fast och en rörlig del
o Fast del = 40 kr per sammankomst
o Rörlig del = 4 kr per deltagare 7 - 12år och 10 kr per deltagare 13 - 20år
o Extra för deltagare med funktionsnedsättning = 20 kr per deltagare
 Bidrag utgår för maximalt 20 deltagare (inklusive ledare)
 Aktiviteten ska omfatta minst 3 deltagare plus en ledare
o En ledare per sammankomst är bidragsberättigade oavsett ålder och mantalsskrivningsort
 Pågå i minst 60 minuter
 Varje grupp ska vara ledarledd. Gruppledaren ska närvara under hela sammankomsten och får
alltså inte, ur bidragssynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt
 Bidrag utbetalas en gång per dag och grupp. Den som deltar i fler än en sammankomst per dag i
samma lokalavdelning, får bara medräknas vid en av dessa. Ledaren kan dock räknas med i flera
sammankomster samma dag
Täby
Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun








För ungdomar i åldern 7–20 år, med undantag av specialidrottsföreningar för personer med
funktionsnedsättning, som kan få bidrag även för personer över 20 år.
o Medlemmar bosatta i Täby eller föreningar i Täby kommun med medlemmar bosatta i
någon av de övriga Nordostkommunerna (Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm eller
Österåker), men detta gäller högst en medlem per 10 medlemmar bosatta i Täby
Bidraget består av endast av en summa för deltagartillfällen och ingen fast summa per
sammankomst utgår
o Rörlig del = 8,50 kr per deltagare 7 - 12 år och minst 11 kr per deltagare 13 - 20 år per
deltagare (resterande pott beräknas på denna del, vilket ger ett utfall)
o Extra för deltagare med funktionsnedsättning = 17 kr per deltagare
Aktiviteten ska omfatta minst 5 bidragsberättigade deltagare
En ledare som är i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare 1 gång/dag
o
Pågå i minst 60 minuter
Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp
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Värmdö
Bidragsberättigad förening kan få aktivitetsbidrag enligt nedan:







För ungdomar i åldern 7–19 år
o Medlem ska vara folkbokförd i Värmdö kommun
Bidraget består av en fast och en rörlig del
o Fasta del = 10 kr per sammankomst
o Rörliga del = 6 kr per deltagare
Aktiviteten ska omfatta minst 3 deltagare plus Ledare/tränare (minimum 3 till maximalt 30
deltagare per sammankomst)
Pågå i minst 60 minuter
Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp

Statistik för Vaxholms stad för år 2019 och 2020
Nedan redovisat underlag, av föreningarnas inrapporterade verksamhetsaktiviteter och
deltagartillfällen, är framtagen inför en eventuell förändring av Vaxholms stads kommunala
aktivitetsbidrag anpassat till Riksidrottsförbundets riktlinjer och de närliggande kommunernas riktlinjer.
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
sammankomster sammankomster sammankomster sammankomster deltagartillfällen deltagartillfällen deltagartillfällen deltagartillfällen
VT-19
HT-19
VT-20
HT-20
VT-19
HT-19
VT-20
HT-20
Bogesundslandets Ryttare
300
378
464
470
2 035
2 715
3 170
3 104
Föreningen Idla
19
127
IFK Vaxholm
1 307
1 100
1 484
1 069
16 390
13 941
18 845
12 535
IK Vaxholm
295
447
357
289
3 893
5 563
4 471
3 482
KA 1 IF
70
124
119
892
857
907
Resarö Karateklubb
67
54
31
29
Waxholm konståkning
111
113
643
Vaxholms Budoklubb
82
1 147
Waxholms Golfklubb
Vaxholms Gymnastikförening
678
522
554
492
8 509
6 482
6 534
5 700
Waxholms Innebandyförening
600
430
526
583
7 544
9 233
6 392
7 377
Vaxholms Kanotsällskap
380
232
113
160
2 953
2 697
1 671
Waxholms Orienteringsklubb
113
1 101
Vaxholms Roddförening
50
43
48
48
391
313
316
204
Waxholms Scoutkår
205
215
176
231
1 151
1 179
1 343
Vaxholms Tennisklubb
255
306
372
322
1 514
1 534
1 731
1 482
4 308
3 962
4 320
3 783
46 577
45 186
42 560
37 805
Förening

* Ej inrapporterad verksamhet av förening markeras med streck (–)

Vaxholms stads bidragsberättigade föreningar uppgår i snitt till cirka 8 200 sammankomster på år, vilket
genererar ett årligt kommunalt aktivitetsbidrag på cirka 200 000kr med ett fast belopp på 25kr per
aktivitet.
Årligen genererar ovan sammankomster ett snitt med cirka 90 000 deltagartillfällen för samtliga
föreningar, vilket idag inte är bidragsgrundande.
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Bedömning
Tekniska enheten bedömer, mot bakgrund av idag gällande riktlinjer för Vaxholm stad samt analys av
Riksidrottsförbundets riktlinjer och riktlinjerna hos de närliggande kommunernas riktlinjer, att
bidragsgivning för kommunalt aktivitetsbidrag framöver kan ske på något av följande alternativ:
Alternativ 1 – nuvarande system bibehålls
Nuvarande bidragssystem för kommunalt aktivitetsbidrag med ett fast belopp på 25 kronor per
sammankomst bibehålls. Detta alternativ innebär oförändrad rambudget.
Alternativ 2 – fast belopp höjs
Fast belopp per sammankomst föreslås höjas till 50 kronor för det kommunala aktivitetsbidraget. Detta
alternativ innebär att rambudget för bidragshantering måste ökas med cirka 200 000 kronor.
Alternativ 3 – nuvarande fasta belopp behålls och rörlig del införs
Nuvarande bidragssystem för kommunalt aktivitetsbidrag med ett fast belopp på 25 kronor per
sammankomst bibehålls men en rörlig del införs med 5 kronor per deltagartillfälle. Detta alternativt
innebär att rambudget för bidragshantering måste ökas med cirka 450 000 kronor.

Finansiering
Alternativ 1 innebär en oförändrad rambudget för 2022 och alternativ 2 och 3 innebär en utökad
rambudget beroende på vilket alternativ nämnden beslutar.

Förslagets konsekvenser
Övriga kommunala bidrag får inte påverkas negativt om riktlinjerna för kommunalt aktivitetsbidrag
förändras enligt alternativ 2 eller 3.

Handlingar i ärendet
Anmälningsärende TFK 2021-02-18, Mittsamverkan, Anders Mårtensson (C)
Tjänsteutlåtande 2021-03-04, TFK 2021/40.048

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Hans Larsson, SBF

För kännedom:

Mittsamverkan, Anders Mårtensson (C)
Maria Poutamo, SBF
Akt
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Övriga bidrag förklaring
Underlag för lokalbidrag och hur räknas dessa fram?
Lokalbidraget ger en Idrotts- eller friluftsförening möjlighet att hyra en
egen lokal (kan hyras från privata aktörer) om kommunala lokaler och
anläggningar inte finns eller då särskilda skäl bedöms finnas.
Lokalbidrag kan också utgå till föreningar som har egna lokaler för sina
aktiviteter, när kommunala lokaler inte finns att tillgå. Föreningarna
redovisar sina utgifter för lokalen och de är berättigade 30 % av de
kostnaderna.

Kriterier för övriga bidrag och hur följs de upp?
Idrotts- och friluftsföreningar kan söka hur mycket pengar de vill och till
nästan vad som helst inom deras verksamhet. Enheten gör bedömning
av om och hur mycket som verkar rimligt i bidrag utifrån budgeten, och
i efterhand åker vi ut och tittar om föreningen har uppfyllt det de har
fått bidrag för. När lokalbidragen och det lokala aktivitetsstödet är
utbetalt så är det ungefär mellan 200 000-300 000 kr kvar till övriga
bidrag.
Är det en förening som söker mycket pengar låt oss säga 200 000 kr så
tar vi upp det i nämnden för beslut. Antingen skjuts det till pengar eller
så fördelar vi de pengar som finns kvar i budget för bidrag till endast
den föreningen.

Maria Poutamo
2021-05-10
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Svar på revisionens frågor angående arrendeavtal
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur antar svaret som sitt eget och överlämnar till Revisionen.

Sammanfattning
Nämnden har av revisionen blivit ombedda att svara på frågor kring ett lägenhetsarrende med
diarienummer 2017/44.255. Arrendeavtalet tecknades för fyra år sedan av tre parter.
I området finns ytterligare arrendator och efter långa förhandlingar med båda parter skrevs avtal med
lämpligt innehåll.
Efter avtalets tecknande togs avtalet aldrig upp till nämnd för beslut varför dess giltighet diskuterats.
Detta eftersom det är inskrivet i avtalet att det ska godkännas av nämnden.
Avtalet registrerades dock i förvaltningens hyressystem och förvaltningen började fakturera enligt
avtalet varför ett avtalsförhållande kan anses gälla i juridisk mening. Nämnden uppfattar avtalet som
giltigt men efterfrågar internkontrollmoment för att säkerställa att situationen inte återupprepas.
Nämnden anser även att avtalet bör omförhandlas och avgiften ses över till avtalets slut, uppsägning för
omförhandling måste ske senast juni 2022.

Ärendebeskrivning
Frågor från revisionens är numrerade nedan och besvaras av nämnden under respektive fråga.
1. Enligt punkten 19 i avtalet sägs att detta, för att vara giltigt förutsätter ett godkännande av Nämnden
för teknik, fritid och kultur i Vaxholms stad. Något sådant beslut om godkännande har emellertid inte
fattats av nämnden. Gör nämnden bedömningen att avtalet, trots att ett godkännande från nämnden
saknas, är giltigt?
Svar från nämnd: Principiellt anser nämnden att avtal som skall godkännas i nämnd skall ha ett
nämndbeslut för att vara giltigt. Eftersom betalning skett enligt avtalet utan att förvaltningen reagerat
uppfattar nämnden att avtalet trots detta med största säkerhet gäller.
2. Rubricerat avtal har tillämpats sedan 2017. Hur ser nämnden på förhållandet att avtalet började
tillämpas trots att detta inte hade godkänts av nämnden?
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Nämndens svar: Naturligtvis inte bra för att uttrycka det milt. Vi tar för givet att det vidtagits åtgärder på
förvaltningen för att detta inte ska upprepas. Förslagsvis tas detta upp som ett moment i
internkontrollplanen för att säkerställa nämnden insyn.
3. Bedömer nämnden att arrendeavgiften om 20 000 kronor per år är marknadsmässig mot bakgrund av
den verksamhet som bedrivs på den aktuella lägenheten samt dess läge i centrala staden? En icke
marknadsmässig arrendeavgift (underprissättning) riskerar att utgöra gynnande av enskild näringsidkare
(Kommunallagen 2 kap. 8§).
Nämndens svar: Nämnden bedömer inte att arrendeavgiften är marknadsmässig. Avtalet går ut 2022
och detta bör ses över då.
4. Har nämnden säkerställt att övriga arrendeavtal som staden har tecknat är hanterade på ett korrekt
sätt, exempelvis att de i, förekommande fall är godkända av Nämnden, att arrendeavgifterna är
marknadsmässiga, att upplåtelserna i övrigt ligger i linje med stadens bestämmelser, detaljplaner
etcetera? Vad är Nämndens egen bedömning av sin interna kontroll inom detta område?
Nämndens svar: Nämnden kan naturligtvis bara hantera avtal som inte redan är avtalade. Under
Mittsamverkan tid från 2019 har rutinerna skärpts för att undvika felaktigheter framöver.

Handlingar i ärendet
Svar på revisionens fråga angående arrendeavtal, 2021-05-10
Skrivelse till TFK från revisorerna gällande lägenhetsarrende Dnr 2017/44.255, 2021-03-15

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Maria Poutamo, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Anders Haglund, revisionen

157

Revisorerna
2021-03-15

Till
Nämnden för teknik, fritid och kultur
För kännedom
Kommunstyrelsen

Frågor rörande arrenden och specifikt, lägenhetsarrende Dnr 2017/44.255
Vaxholms stads revisorer har fått information om och tagit del av ett avtal om lägenhetsarrende
2017-06-14, Dnr 2017/44.255. Med anledning av detta avtal vill vi få svar på ett antal frågor från
Nämnden för teknik, fritid och kultur enligt följande:
1. Enligt punkten 19 i avtalet sägs att detta, för att vara giltigt förutsätter ett godkännande av
Nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholms stad. Något sådant beslut om godkännande
har emellertid inte fattats av nämnden. Gör nämnden bedömningen att avtalet, trots att ett
godkännande från nämnden saknas, är giltigt?
2. Rubricerat avtal har tillämpats sedan 2017. Hur ser nämnden på förhållandet att avtalet
började tillämpas trots att detta inte hade godkänts av nämnden?
3. Bedömer nämnden att arrendeavgiften om 20 000 kronor per år är marknadsmässig mot
bakgrund av den verksamhet som bedrivs på den aktuella lägenheten samt dess läge i
centrala staden? En icke marknadsmässig arrendeavgift (underprissättning) riskerar att
utgöra gynnande av enskild näringsidkare (Kommunallagen 2 kap. 8§).
4. Har nämnden säkerställt att övriga arrendeavtal som staden har tecknat är hanterade på ett
korrekt sätt, exempelvis att de i, förekommande fall är godkända av Nämnden, att
arrendeavgifterna är marknadsmässiga, att upplåtelserna i övrigt ligger i linje med stadens
bestämmelser, detaljplaner etcetera? Vad är Nämndens egen bedömning av sin interna
kontroll inom detta område?
Revisorerna vill ha nämndens svar på frågorna ovan senast den 26 april 2021
För Vaxholms stads revisorer

Anders Haglund
Ordförande
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Ändrad användning av Rådhuset entréplan
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att ändra användningen av rådhusets entréplan som är
avsedda för utställning till att nyttjas som projektkontor för Kajen-projektet.

Ärendebeskrivning
Fastighetsenheten har fått in en förfrågan från projektledare för Kajen-projektet om att få tillåtelse att
nyttja de för tillfället lediga rummen i entréplan i Rådhuset.
Rummen nyttjas i vanliga fall för att möjliggöra uthyrning för utställningar men har sedan pandemins
start inte nyttjats. Generellt har beläggningsgraden varit relativt låg även tidigare och förvaltningen har i
vissa fall tidigare år behövt betala tillbaka delar av avgiften då ventilationen i huset inte är
dimensionerad för den mängden besökare. Ett fåtal förfrågningar om att nyttja lokalen till sommaren
har inkommit, då möjligheterna att öppna upp för den typen av verksamhet fortsatt är oklar har
förvaltningen inte kunnat besvara dessa.
Ytan omfattar cirka 65 kvm och projektgruppen som är i behov av kontorslokaler under kajen-projektet
beräknas bli cirka 8-10 personer.
Kommunförvaltningen hade innan pandemin bekymmer med att inrymma egen personal i
kommunhuset och har sedan en tid tillbaka trängt ihop sig med två arbetsplatser per kontor samt
mindre ombyggnationer för att skapa öppna kontorslandskap.
Alternativet till lösningen är att leta på öppen marknad efter nya lokaler.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att omdisponera ytan till förmån för projektgruppen och därmed
besvara de som skickat in förfrågningar om nyttjande till sommaren att detta inte är aktuellt.

Bedömning
Förvaltningen bedömer det som ändamålsenligt att upplåta lokalerna till projektgruppen och det ligger i
linje med egna riktlinjer kring att säkerställa kommunens lokalbehov i första hand. Närheten till kajen
och möjligheten till förenklad medborgardialog ses som positiva aspekter. Behovet av lokaler för
projektgruppen ställs mot behovet av att möjliggöra konstutställning. Då det finns andra privata
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alternativ för de som vill ställa ut konst i Vaxholm, och då lokalerna inte är väl lämpade för detta anser
förvaltningen att projektgruppen lokalbehov väger tyngre.

Finansiering
Ur fastighetsenhetens perspektiv är förslaget en intäktsökning då internhyran för lokalerna överskrider
förväntade intäkter från konstutställningen. För staden som helhet skall intäktsbortfallet jämföras med
en alternativkostnad av att hyra in externa lokaler för projektgruppen, även denna jämförelse antas vara
gynnsam för staden som helhet om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Förslagets konsekvenser
Ändamålsenliga lokaler för ett av stadens större investeringsprojekt men minskad möjlighet att ställa ut
konst i Vaxholm.

Handlingar i ärendet
Ändrad användning av Rådhusets entréplan, 2021-05-10

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Josefin Sjöstedt Berggren, sbf
Alexander Erichsen, klk

För kännedom:

Robert Klingvall, sbf
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Avtal Eriksö Camping
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger fastighetschef i uppdrag att i samråd med presidiet
slutförhandla och teckna avtal med BXP om arrendeområdet för camping på Eriksö.

Ärendebeskrivning
Annons om arrendeområde enligt avtalet beslutat i tfks nämnd 2020-12-10 har legat ute på
Objektvision.
Det har till förvaltningen inkommit 9 intresseanmälningar med förslag på årlig arrendeavgift.
Dessa 9 intressenter har sedan erbjudits möjlighet att se lokalerna själva för att sedan lämna indikativa
bud på en köpeskilling för anläggningen.
Utvärdering skall enligt tidigare beslut baseras på erbjuden arrendeavgift, överlåtelsebelopp,
verksamhetsplan samt tidigare erfarenhet.
Den intressent som av förvaltningen bedöms bäst lämpad är BXP. De har liknande tidigare erfarenheter,
lämnat bland de högre arrendeavgifterna och lämnat högst erbjudande om köpeskilling. Utöver detta
har de gjort ett gediget arbete med att ta fram en realistisk verksamhetsplan utifrån anläggningens
förutsättningar.

Bedömning
Förvaltningen bedömer det som att flertalet av de intressenter som lämnat bud på arrendet är kapabla
att utföra ett gott arbete och säkerställa en bra campingverksamhet.

Måluppfyllelse
Förslaget antas leda till en högre nivå av både kvalité och livsmiljö för Vaxholms stad. En välskött
camping ger Vaxholms stad ett bättre rykte som turistmål samtidigt som det antas leda till en bättre
livsmiljö för samtliga som besöker området. Ekonomi har varit lägre rankat i avvägningarna och fokus
har varit på att säkerställa ett långsiktigt avtalsförhållande med en stadig avtalspart snarare än att
maximera avkastning.
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Finansiering
Ryms inom ram

Uppföljning och utvärdering
Avtalet följs upp en gång om året.

Handlingar i ärendet
Avtal Eriksö Camping, tjänsteutlåtande 2021-05-10
Sammanställning av intressenter

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:
För kännedom:

Alexander Wahlstedt, sbf
Mikaela Lodén, ks
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Tjänsteutlåtande

2021-05-11
Änr TFK 2021/63.261
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Arrendeavtal med för ny Scoutlokal
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla fram och
teckna arrendeavtal med Vaxholms Scoutkår om 25 år.

Ärendebeskrivning
Waxholms scoutkår, ger meningsfull sysselsättning åt ett 100-tal barn och ungdomar och är ett bra
alternativ till idrottsaktiviteter, har sedan länge behov av en ny lokal för verksamheten.
Behovet för att kunna bedriva en bra verksamhet är omkring 200 m2.
Lokalen nyttjas alla vardagskvällar och en del helger.
Vissa kvällar har mer än en avdelning inom kåren verksamhet parallellt.
Det behövs ledarutrymmen och förhållandevis mycket förråd för utrustning.
Diskussioner har förts med Vaxholms stad genom olika tjänstemän som har uttryckt förståelse för vårt
behov och menat att det inte ska vara något problem att disponera den del av fastighet på Eriksö som
anvisats.
Det har hela tiden varit scoutkårens avsikt att själva uppföra den byggnad som behövs, sannolikt genom
ett antal s.k. byggbodar som sammanfogas och förses med enhetlig fasad.
Kommunen har uttryckt vilja att stå för en del markarbeten, väganslutning och anslutningar för el,
vatten och avlopp.
Scoutkåren har för avsikt att under 2021 genomföra byggnationen på beskrivet sätt under förutsättning
att:
•

Arrendeavtal på 25-35 år för tomten kan tecknas.

•

Bygglovsansökan kan inges när sådant avtal föreligger.

•

Att kommunen hjälper till med ovan nämnda markarbeten och anslutningar
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Finansiering kommer i huvudsak ske genom av kåren fonderade medel men ytterligare medel kommer
att sökas från bl.a. Allmänna arvsfonden för vilken handläggningstiden varierar och kan vara lång.
Förvaltningen har genomfört ett startmöte i ärendet och processen är påbörjad. För att komma vidare i
frågan önskar förvaltningen få i uppdrag att teckna arrendeavtal med scoutkåren.
Arrendet ligger inom detaljplanerad mark varför längsta arrendetid är 25 år. Eftersom scoutkåren står
för egen byggnad bedöms ett långt arrendeavtal vara lämpligt. Arrendeavgiften föreslås möte
kommunens självkostnad för projektet.

Måluppfyllelse
Uppdraget styr mot målet om att det i kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Finansiering
Ryms inom ram, investeringsram finns beslutad i mål och budget.

Uppföljning och utvärdering
Ärendet följs upp löpande.

Handlingar i ärendet
Arrendeavtal för ny Scoutlokal, tjänsteutlåtande 2021-05-11

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Hantering av nuvarande lokalvårdsavtal
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att låta fastighetschef teckna nödvändiga
direktupphandlingsavtal och tilläggsavtal för att säkerställa lokalvård till nytt upphandlat avtal är
upprättat.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen upphandlade nytt lokalvårdsavtal för 3 år sedan, avtal tecknades med löptid om 2 år med
möjlighet till förlängning 2 gånger om 1 år i taget.
Avtalet förlängdes sommaren 2020 från 2020-06-16 till 2021-06-16 men på grund av
samarbetssvårigheter har förvaltningen valt att inte förlänga avtalsförhållandet.
Detta innebär att staden saknar avtal för lokalvård fram till att ett nytt avtal upphandlats, arbete med
framtagande av förfrågningsunderlag pågår och är beslutat i både tfks samt KS. Preliminär tidsplan pekar
på avtalstecknande under senhösten. Förvaltningens förslag är att direktupphandla samt ta in
underleverantörer för att täcka in det tillfällig glapp som uppstår i avtalsförhållandet.
En underlättande faktor är att skolans och delar av förskolans verksamhet har uppehåll under
sommaren samt att distansarbete minskar behovet av städning inom vissa lokaler.

Bedömning
Förvaltningen bedömer åtgärden som det minst dåliga alternativet i en svår situation. Bedömningen är
dock att föreslagen väg ger bästa utfall för verksamheterna som är beroende av fungerande lokalvård.

Måluppfyllelse
Uppdraget styr mot att säkerställa att den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.

Finansiering
Ryms inom ram.

Förslagets konsekvenser
Fungerande lokalvård.
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Uppföljning och utvärdering
Ärendet följs upp löpande under hösten.

Handlingar i ärendet
Hantering av lokalvårdsbehov, tjänsteutlåtande 2021-05-11

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Kamrul Islam, ks
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2020-10-28
Änr TFK 2020/41.004
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-05-27
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-05-27
Sammanställning, utestående uppdrag 2021-05-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, SBF
Maria Poutamo, SBF

För kännedom:

Susanne Edén, SBF
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Nämnden för teknik, fritid och kultur
Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten

Nr.* Rubrik*

Beskrivning*

Senast uppdaterad: 20210508

Beslutsdatum*

Status*

Förvaltningens kommentar

Förvaltning

Handläggare

Uppskattad
tidsåtgång (intern)

Uppskattade externa
kostnader

Klart senast* Ansvarig

enhet

1 Belysningsplan dnr.
50/2014.317

Förvaltningen har uppdrag att påbörja arbetet 2015 med att stegvis 2014-08-28§54
byta ut kvicksilverlampor i stadens gatubelysning med inriktning mot
en framtidssäker och energisnål lösning i dagsläget, LED armatur.
Kostnaderna läggs in i mål- och budgetarbetet från 2015 och
framöver. Föraltningen får i uppdrag att lägga en genomföraneplan
för utbyte av armatur med tidsplan och kostnader.

Pågående

Utbytet påbörjades 2016. Nästa etapp att
påbörja är bl a Petersberg och Rindö.

SBF

2015-2022

TE

2 Strategi för kultur- och
fritidsaktiviteter

Uppdrag från KF §69. Hur fördelar vi pengarna? Det behövs ett
2014-12-15
nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets
2017-11-16
roll?
Utredningsuppdrag ges avseende lämplig disposition av Hammaren 2015-03-12§22
3 med intilliggande område avseende markbehov och -nyttjande för
kommunens driftsentreprenör som ett resultat av förslag till ny
utformning av ÅVC.

Pågående

Utkast till Idrottsstrategi framtagen

SBF

2020

TE

Pågående

Stadens åtgärder färdigstäldla,
Roslagsvattens åtgärder beräknad byggstart
Juni 2021, genomförandeavtal skall beslutas
av nämnd

SBF

2020

FE

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Pågående

Byggstart etapp 3 beräknas till HT 21

SBF

2019-2021

TE

Pågående

Pågår i projektgrupp med UF, nya
upphämtningsplatser klart under 2021, ny
infart till Söderfjärdsskolan planeras

2022

TE/FE

Pågående

Byggstart börjar i Maj

2021

TE

ev 2020

FE

2020-2021

TE

VT 2021

FE

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

4 Uppdrag GC-väg Rindö

2017/130.311

5 Kommunstyrelsen ger För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi KS 2018/144.059
nämnden för teknik,
har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet
fritid och kultur i
av skolskjuts framöver.
uppdrag att genomföra
åtgärder för att
säkerställa säkra
skolvägar.
6 Utökad infartsparkering
TFK 2015/78.269
Engarn
7 Utredning av
användning bergrum

Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av
användning planeras.

2017/179.299

8 Fiber till kommunala
fastigheter

Fiber i egen regi, installation, drift och skötsel, ska upphandlas

TFK 2019/94.380

9 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde

Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga upplåtelseavtal på
TFK 2019/138.261
Eriksö friluftsområde Vaxön 1:38 samt återkomma med avtalsförsalg

10 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell
11 Upphandling av
driftteknisk
Uppdrag om att uppföra
anläggning för solenergi
12 fastighetsförvaltning

Vilande

Pågående

Pågående

Tar fram internhyresmodell för socialförvaltningen, i samband med 2020-04-23 §2020/24Pågående
beslut om ny modell skall återrapport av implementerad modell för TFK
BUN rapporteras.
Fastighetsenheten har fått i uppdrag att ta fram
2020-12-10 §2020/69-TFK
Pågående
upphandlingsunderlag för ny upphandling av tjänsten driftteknisk
fastighetsförvaltning.
Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utrett alternativ för
2020-12-10 §2020/75-TFK
Pågående
på
Resaröom
skola
Uppdrag
översyn av placering av anläggning för solenergi och föreslagit Resarö skola,
nämnden har sedanhar
givit
enheten
i uppdrag
att utföra
åtgärden.
Fastighetsenheten
fått
i uppdrag
att se över
riklinjerna
för
13 riktlinjer för
2020-12-12 §2020/77-TFK
Pågående
seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna
seniorbostadskö
skall skickas på remissförfarande till PRO och SPF.

Önskemål om att byta lokal finns från SSBF,
övrigt nyttjande av berggrum ligger vilande.

SBF

Kortsiktigt avtal klart. Förberedelser för
SBF
upphandling klart, viss oklarhet kring rådighet
återstår
Föreningarnas avtal förhandlas, avtal för
SBF
camping inväntar beslut

Utkast klart, behöver lyftas i tfk, sf samt upp
till KS för slutgiltigt beslut
Upphandling överklagad, inväntar svar från
förvaltningsrätten, innevarande driftavtal
förlängs till svar inkommit.
Fastighetsenheten
är Resarö skola och
planerar att anlägga solpaneler. Arbete i
utredningsskede
Förslag
på nya riklinjer tas fram och kommer
under våren skickas till PRO och SPF för
yttrande. Projektet är för tillfället
nedprioriterat, målsättning om att lyfta
förslag till hösten.
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SBF

VT 2021
FE
VT 2021

FE

2021

FE

VT 2021

FE

Bevakningslista andra nämnder
Nr. Rubrik*
*

Beskrivning*

Beslut

Status*

1

Underhålls- och
investeringsplaner

BUN 2018/§101, KS
2019/20.162 §12

Pågående

2

Trafiksituationen vid
Kronängsskolan/Söderfj
ärdsskolan/Resarö skola

BUN 2019/§32,
2019/§48, KS
2019/123.512 §85

Pågående

3

Behov av ny lokal för
daglig verksamhet LSS

SN 2019/47.012, KS
2019/116.734, §72

Pågående

Förvaltningen har fått i uppdag att utreda möjlig placering och
utformning av lokal för en daglig verksamhet

Förvaltningens kommentar
Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade
underhållsplaner kommer ligga till grund för
M&B 2021
Pågår utredning under 2021 samt några
mindre insatser större delen planeras till
2022
Förvaltningen har fört dialog med
verksamheten och kartlagt behov. Inga
vakanta lokaler finns att tillgå på Vaxön och
inga utpekade medel finns
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Förvaltning
BUN

Klart
ht 2020

Ansvarig enhet
FE

Uppdrag TFK

TE/FE

SOC

FE

-8 Eriksö
camping utredning
suppdrag,
Dnr
43/2014.0
59,

Uppdrag att ta fram ett
investeringsunderlag och en
etappindelning med målbilden att
uppfylla Svensk Campings
standardbedömning för 3-stjärnig
anläggning.

-7 Utredning Utreda risk för skador eller ras
suppdrag
vägbank
kolerakyrk
ogården

-6 Annat
uppdrag (i
samband
med
markavtal
med Sv
Infrastrukt
ur)

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n

2014-0410§23
2014-0610§42
2015-0521§43

Avslutas Underlag framtaget, SBF/FE
vissa åtgärder
utförda. Nytt
uppdrag se Änr:
2019/138.261

2018/188.311
Avslutas Pågående,
TFK
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken.

2019

FE

20202021

TE

Enheten får i uppdrag att ta fram 2014-12generella riktlinjer för schakt- och 04§77
ledningsarbeten i stadens
mark/Teknisk handbok

Avslutas Riktlinjer för schakt SBF
och ledning klart.
(Karl E) Tekniska
handbok ej lämpligt
pga.
organisationsens
storlek, hänvisar till
andra kommuners
handbäcker vid
beställning

2020

TE

Tekniska enheten utreder
möjligheten att införa gågata på
Hamngatan delen RådhusgatanKaptensgatan

Avslutas Permanent gågata
beslutad,
utvärdering av
ändrad funktion
pågår

2020

TE

2015-0219§10
2020-0423§19
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SBF

-4 Resarö
bollplan,
Dnr
59/2014.8
21,

2014-04-10§26
Avslutas
Uppdrag:
- att ta fram ett
investeringsunderlag för
konstgräs på Resarö Bollplan.
- att undersöka möjligheter och
kostnad för att utöka bollplanen
till godkända
mått för matchspel.
- att ta fram förslag på enklare
omklädningsrum och förråd som
ska kunna betjäna både bollplan
och andra motionärer i området.

-3 Nämndinit Verksamhetsanpassning av
iativ 1
Resarö skolas idrottshall - Sätta
2020-08- upp spegel
27
-2 Nämndinit Ta fram förslag på arrendeavtal
iativ 2
med verksamhetsutövare på
2020-08- Resarö bollplan
27
-1
Uppdrag
om
utredning
av
ishallens
upprustni
ngsbehov

SBF
Geoteknisk
utredning/dagvatte
nutredning
färdigställd och
återrapporterad till
nämnd

2020

TE

Utfört

FE

Avtal skrivet

TE

Avslutas

Avslutas

2021
2018-1213
218§50/T
FK

Avslutas

Utredningsuppdrag
bör lyftas på PLU
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Tjänsteutlåtande

2021-05-11
Änr TFK 2021/34.002
1 av 1
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut per 2021-05-11
Förslag till beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den
27 maj 2021 §§ 12-22.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2021-05-11
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2021-05-11
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-05-11

Utskriven av:

Beata Rosvall

Diarieenhet:

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Sammanträdesdatum: 2021-05-27
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

156520

A544.706/2020 2020te1475 &1476

Monica Okpe §12/2021

2021-04-09

Stockholms Medical Office AB

Monica Okpe

TFK 2021/3.310

Ansökan allmän platsmark 2021

TFK del.

Monica Okpe
156531

A191.417/2021 2021te653

Monica Okpe §13/2021

2021-04-09

Winbergs Bar(n) AB

Monica Okpe

TFK 2021/3.310

Ansökan allmän platsmark 2021

TFK del.

Monica Okpe
156654

Ordförandebeslut ±Förlängning av
förhållningsregler i kommunala idrottsanläggningar
på grund av covid-19

2021-04-14
TFK 2021/54.821

Hans Larsson §14/2021

Hans Larsson
Förlängning av förhållningsregler i kommunala
idrottsanläggningar på grund av covid-19

TFK del.
Hans Larsson

2021.224

Kulturbidrag till Kulturum 2021

Susanne Edén §15/2021

2021-04-15

Kulturum i Vaxholm

Susanne Edén

TFK 2021/16.857

Kulturbidrag 2021

TFK del.
Christina Nilsson

2021.225

Kulturbidrag till Pirr form och innehåll

Susanne Edén §16/2021

2021-04-15

Pirr form och innehåll

Susanne Edén

TFK 2021/16.857

Kulturbidrag 2021

TFK del.
Christina Nilsson

2021.226

Avslag kulturbidrag Sweetspot Redutten

Susanne Edén §17/2021

2021-04-15

Sweetspot

Susanne Edén

TFK 2021/16.857

Kulturbidrag 2021

TFK del.
Christina Nilsson
Sidan 1 av 2
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.227

Kulturbidrag till Vaxholms äldreboende

Susanne Edén §18/2021

2021-04-15

Vaxholms äldreboende

Susanne Edén

TFK 2021/16.857

Kulturbidrag 2021

TFK del.
Christina Nilsson

2021.228

Kulturbidrag till StinaIina pysselklubb

Susanne Edén §19/2021

2021-04-15

Stinalina pysselklubb

Susanne Edén

TFK 2021/16.857

Kulturbidrag 2021

TFK del.
Christina Nilsson

2021.229

Avslag kulturbidrag

Susanne Edén §20/2021

2021-04-15
TFK 2021/16.857

Susanne Edén
Kulturbidrag 2021

TFK del.
Christina Nilsson

156971

Godkännande av markupplåtelseavtal E.On

2021-04-23
TFK 2020/112.456

Alexander Wahlstedt
§21/2021
Alexander Wahlstedt

Genomförande ny återvinningscentral

TFK del.
Alexander Wahlstedt

156975

Försäljning Söderhamnsplan Posttorget

Monica Okpe §22/2021

2021-04-23

Vaxholms torget

Monica Okpe

TFK 2021/3.310

Ansökan allmän platsmark 2021

TFK del.

Monica Okpe
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