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§ 21 Justering och fastställande av föredragningslista

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 30 maj 2018.

Närvaro för Niclas Plahn/trainee vid stadsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast 30 maj 2018.

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Niclas Plahn/trainee vid stadsbyggnadsförvaltningen godkänns 
samt att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 22 Tertialbokslut 1 2018 nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om bokslut för tertial 1 2018 samt prognos för resterande del av året.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-05-07, Tertialbokslut 1 2018 teknik, fritid och kultur
Tertialbokslut 1 2018 tfk

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 23 Utnämning av dataskyddsombud för nämnden för teknik, fritid 
och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Johan Holmgren utses till dataskyddsombud för nämnden för teknik, fritid och kultur 
från och med 25 maj 2018.

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning1 i kraft. Dataskyddsförordningen ersätter den 
svenska Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) och föreslås kompletteras med en ny svensk 
dataskyddslag2.

Dataskyddsförordningen ställer upp en rad nya krav på personuppgiftsansvariga organisationen, bland 
annat införs en ny roll i organisationen; Dataskyddsombudet. Ur förordningstexten framgår att det för 
vissa organisationer är frivilligt att utse dataskyddsombud, medan det för samtliga myndigheter som 
behandlar personuppgifter är obligatoriskt. 

Dataskyddsombudet ska vara en fysisk person och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer 
och i synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd, samt förmågan att fullgöra 
de uppgifter som beskrivs i förordningen. En stor uppgift för ombudet är att ge stöd och råd till 
organisationen i frågor om dataskydd. Ombudet ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor som 
uppkommer i det dagliga arbetet från medarbetare i organisationen, men även som ett stöd och en väg 
in för de registrerade och allmänheten. Dataskyddsombudet ska även självständigt utföra tillsyn av 
verksamhetens arbete med personuppgifter för att säkerställa efterlevnaden av relevant lagstiftning, 
lyfta eventuella problem, påpeka brister i system eller arbetssätt och överhuvudtaget tillse att relevant 
lagstiftning följs.

Förvaltningen har tagit utgångspunkt i de rekommendationer gällande utnämning av dataskyddsombud 
som framgår i bland annat dataskyddsförordningen och vägledning från Datainspektionen och SKL och 
gör bedömningen att Johan Holmgren har rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdraget som 
dataskyddsombud.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2018-04-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, TFK

För kännedom: Johan Holmgren, sbf

1 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
2 Lag med kompletterande bestämmelse till EU:s dataskyddsförordning, se Prop. 2017/18:105
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§ 24 Lägenhetsarrende Vegabackens båtklubb

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Arrendeavtal för småbåtshamn för delar av fastigheterna Rindö 3:35, 3:43, 3:44 och 3:48 godkänns. 

Tekniska enhetens markförvaltare får i uppdrag att underteckna arrendeavtal med Vegabeckens 
båtklubb.

Ärendebeskrivning
Vegabackens båtklubb har under lång tid arrenderat ett område vid Vegabacken för att bedriva en 
småbåtshamn. Båtklubben äger och underhåller samtliga bryggor och andra anläggningar inom 
arrendeområdet och båtklubben ska i första hand verka för att täcka kommunmedlemmars behov av 
båtplats.

Det nuvarande arrendeavtal med Vegabackens båtklubb tecknades 1997 och löpte ut 2017-04-30, 
vartefter det förlängs med tre år i taget så länge avtalet inte sägs upp. För att möjliggöra för 
Vegabackens båtklubb att göra investeringar i anläggningen behöver de ett långsiktigt avtal med staden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-05-07, Lägenhetsarrende Vegabackens båtklubb
Vegabackens båtklubb, avtalsförslag 2018-05-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sara Lagerfelt, Sbf

För kännedom: Vegabackens båtklubb Att: Anders Holmberg, Vegabacken 25, 185 41 Vaxholm                                                                                                               
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§ 25 Lägenhetsarrende Norrfjärdens båtklubb

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Arrendeavtal för småbåtshamn för del av fastigheten Vaxön 1:81 godkänns. 

Tekniska enhetens markförvaltare får i uppdrag att underteckna arrendeavtal med 
Norrfjärdens båtklubb.

Jäv
Annicka Hörnsten Blommé (M) och Göran Nilsson (S) anmäler jäv och närvarar inte vid handläggning 
och nämndens beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Norrfjärdens båtklubb är en allmännyttig och ideell förening och de har under lång tid arrenderat ett 
område vid Estlandsvägen för att bedriva en småbåtshamn. Båtklubben äger och underhåller samtliga 
bryggor och andra anläggningar inom arrendeområdet och de ska i första hand verka för att täcka 
kommunmedlemmars behov av båtplats.

Det nuvarande arrendeavtal med Norrfjärdens båtklubb tecknades 2011 och löpte ut 2015-12-31, 
vartefter det förlängs med ett år i taget så länge avtalet inte sägs upp. För att möjliggöra för 
Norrfjärdens båtklubb att göra investeringar i anläggningen behöver de ett långsiktigt avtal med staden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-05-07, Lägenhetsarrende Norrfjärdens båtklubb
Norrfjärdens båtklubb avtalsförslag, 2018-05-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sara Lagerfelt, sbf

För kännedom: Norrfjärdens båtklubb, Att Tore Nilsson, Skutvikshagen 8, 185 34 Vaxholm, 
toni.nilsson@telia.com 
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§ 26 Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2018-05-24

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Genomgång/rapportering av utestående uppdrag ska göras vid nästkommande sammanträde 
i augusti 2018.

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

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om att genomgång/rapportering 
av utestående uppdrag ska göras vid nästkommande sammanträde i augusti 2018. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-05-08, Utestående uppdrag redovisning till nämnd 2018-05-24
Redovisning utestående uppdrag 2018-05-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf
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§ 27 Redovisning av delegeringsbeslut 2018-05-24

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde 
den 24 maj 2018, §§ 42-48/2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2018-05-07
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2018-05-07
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