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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Justering och fastställande av föredragningslista

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Lars Wessberg (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 
26 februari 2019.

Närvaro för Karl Engström/trainee vid stadsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lars Wessberg (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 26 februari 2019.

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Karl Engström/trainee vid stadsbyggnadsförvaltningen 
godkänns samt att föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden finner bifall till egna yrkanden.
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2018/196.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Detaljbudget 2019

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

Ärendebeskrivning
Detaljbudget samt upphandlingsplan för 2019 återfinns i bifogade dokument och redovisas på nämnd.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Detaljbudget samt upphandlingsplan 2019 TFK” 2019-02-06

Detaljbudget 2019 nämnden för teknik, fritid och kultur

Upphandlingsplan 2019 nämnden för teknik, fritid och kultur 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Erichsen, klk

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2018/113.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Bokslut 2018

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om bokslut för tertial 3 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Bokslut 2018 nämnden för teknik, fritid och kultur” 2018-09-06
Årsbokslut 2018 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2017/178.012
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 6 Internkontrollplan 2018 TFK

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Uppföljning av internkontroll 2018 överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2018. Uppföljningen utgår från de 
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2018. Enligt Vaxholms stads riktlinjer 
ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Uppföljning internkontrollplan TFK 2018” 2019-02-06
Uppföljning av internkontroll 2018 Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Alexander Wahlstedt, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2019/10.533
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Riktlinjer för kommunal båtplatskö Vaxholms stad

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Riktlinjer för Vaxholms stads båtplatskö godkänns med redaktionell ändring.

Nya riktlinjer för Vaxholms stads båtplatskö ersätter alla tidigare rutiner och riktlinjer.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har ansvaret att mottaga och registrera ansökan samt tilldela kommunal båtplats till 
sökande som står i den kommunala båtplatskön. Det har under lång tid varit otydligt och funnits 
oklarheter, både bland sökande och för tjänstemän på tekniska enheten, över vem som har rätt att 
ansöka om kommunal båtplats hos Vaxholms stad. Därför har riktlinjer samt nya båtplatskontrakt tagits 
fram för att förtydliga kriterier vid ansökan, regler vid och efter tilldelning samt vilket ansvar som 
respektive part har.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg avseende en redaktionell ändring i 
riktlinjen och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Riktlinjer för kommunal båtplatskö Vaxholms stad”, 2019-01-24
Riktlinjer kommunal båtplatskö, 2019-01-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Hans Larsson, sbf

För kännedom: Anna Jansson, sbf
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2019/9.261
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Kullöns bryggförening ekonomisk förening - lägenhetsarrende för
brygga

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Två avtal om lägenhetsarrende för småbåtshamnar, båda belägna inom del av fastighet Kullö 1:2, 
godkänns.

Tekniska enhetens markförvaltare får i uppdrag att underteckna två avtal om lägenhetsarrende med 
Kullöns Bryggförening Ekonomisk Förening. 

Ärendebeskrivning
Kullöns bryggförening har under flera år arrenderat två områden på Kullön för att bedriva två 
småbåtshamnar. Båtklubben äger och underhåller samtliga bryggor och andra anläggningar inom 
arrendeområdena. 

De nuvarande avtalen löpte 2004-01-01—2008-12-31 respektive 2007-01-01—2011-12-31, vartefter de 
förlängs med ett år i taget så länge avtalen inte sägs upp. För att säkerställa framtiden för Kullöns 
Bryggförening behöver de långsiktiga avtal med staden. Avtalsförslagen är på femton år vardera med 
förlängning på två år om avtalen inte sägs upp.  

Översiktskarta Kullön, arrendeområdena är belägna inom de röda markeringarna.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-01-22, Avtal om lägenhetsarrenden, Kullöns bryggförening

Utkast 2019-01-22, Kullöns Bryggförening Uddhagsbryggan

Utkast 2019-01-22, Kullöns Bryggförening Gamla bryggan

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sara Lagerfelt, sbf
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Protokoll
2019-02-21

2 av 2

Nämnden för teknik, fritid och kultur

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kullöns bryggförening ekonomisk föreningFör kännedom: 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2018/223.315
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 9 Utredningsuppdrag om förslag på betalningslösningar

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar om nyinstallation av två P-automater, en vid korsningen 
Rådhusgatan/Hamngatan i vår samt ytterligare en vid Lägergatan i samband med nybyggnation av 
parkering.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har tagit del av redovisning av betalningslösning för parkering.

Ärendebeskrivning
Under de senaste två åren och speciellt de sista två somrarna har parkeringssituationen varit ansträngd i 
de centrala delarna av Vaxholm. Detta har berott på flera olika faktorer:

1. Ovanan att betala. Under vinterhalvåret är de flesta parkeringar inom gaturummet avgiftsfria.
Detta förändras den 1 maj då kommunen börjar ta betalt på platserna som tidigare varit
avgiftsfria.

2. Svårigheten att erbjuda alla ett smidigt betalningsalternativ. Antalet turister och besökare i
staden har varit stort och varierat (många som kommer från olika länder). För att det ska
fungera för dessa besökare ställs särskilda krav på Vaxholms stad både vid de fasta
betalningsstationerna samt den digitala plattformen.

3. Antalet parkeringsplatser är begränsat. Vaxholms stads befolkning växer, vilket troligen (och
förhoppningsvis) ökar besöken i stadskärnan. Samtidigt arbetas för att öka antalet turister som
besöker Vaxholm under alla årstider. Sammantaget innebär det ökad efterfrågan på möjlighet
att parkera, i första hand under sommarsäsongen. Ett sätt att möta efterfrågan är att öka
ruljangsen av bilarna i de centrala delarna av staden.

För att bättre förstå varför situationen ser ut på det sätt den gör, samt kunna förbättra den till 
sommaren 2019 kommer en beskrivning av vad som har gjorts samt övergripande  beskrivning.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Redovisning av betalningslösning för parkering” 2019-01-29
Beslut TFK 2018-12-13 Utredningsuppdrag om förslag på betalningslösningar för parkering

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Andriy Kachur, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2019/28.206
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 10 Taxa i samband med uthyrning av Kronängsskolans aula

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att taxa 1 ska vara gällande för text borttagen med hänsyn 
till dataskydd.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten ansvar för bokning av kommunens lokaler och ska följa debitering enligt 
Kommunfullmäktiges fastställda taxadokument:

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, 
pensionärsföreningar och vigsel. 

För övriga ideella verksamheter i Vaxholms stad fattar nämnden särskilt beslut om Taxa 2 ska vara 
gällande.

Text borttagen med hänsyn till dataskydd.

Yrkanden
Lars Wessberg (M) yrkar att taxa 1 ska vara gällande. 

Curt-Åke Stefan (V) yrkar att taxa 2 ska vara gällande. 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Lars Wessbergs (M) 
yrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden:

Ja = röstar den som bifaller Lars Wessbergs (M) yrkande.

Nej = röstar den som bifaller Curt-Åke Stefan (V) yrkande.
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Protokoll
2019-02-21

2 av 2

Nämnden för teknik, fritid och kultur

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Omröstningsresultat
Ja = Bengt Sandell (S), Anders Mårtensson (C), Henrik Thunell (M), Louise Yngström Valdre (L), Göran 
Nilsson (S), Lars Wessberg (M), Mats Olofsson (M).

Nej = Ingemar Wemmenhög (WP), Stefan Åsblom (WP), Donald Sundström (WP), Curt-Åke Stefan (V).

Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller 
Lars Wessbergs (M) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-02-04, Taxa i samband med uthyrning av Kronängsskolans aula

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

För kännedom:

Lisa And, sbf

Text borttagen med 

hänsyn till dataskydd. 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2019/29.000
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 11 Uppföljning av kunskapstest GDPR november 2018

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

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation, EU 2016/679) gäller i 
hela EU och trädde i kraft den 25 maj 2018. Den kom till för att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är varje 
upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Dataskyddsombudets roll är att övervaka att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom 
att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Under hösten 2018 har dataskyddsombuden 
valt att följa upp medarbetares och chefers kunskap om dataskydd och interna rutiner. 

Resultatet från uppföljningen visar att kunskap om dataskyddsfrågor och interna rutiner finns bland de 
medarbetare och chefer som svarat, men att kunskaperna i vissa avseenden måste stärkas. Det är av 
yttersta vikt att säkerställa en god kunskap i dataskyddsfrågor då även små avvikelser kan leda till stora 
konsekvenser för de registrerade och för staden. Mot bakgrund av resultatet rekommenderar 
dataskyddsombud att chefer och medarbetare stöttas med utbildning i dataskydd. 

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

Handlingar
Beata Östergren, Tjänsteutlåtande ”Rapport från uppföljning av kunskapstest GDPR november 2018”, 
2019-02-06
Beata Östergren, Uppföljning GDPR medarbetare TFK SBN med bilaga, 2019-01-25

13



Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2019/30.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 12 Redovisning av delegeringsbeslut per 2019-02-06

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 
21 februari 2019, §§ 1-5/2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Beata Östergren, 2019-02-06
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2019-02-06
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-02-21

Änr TFK 2019/31.004
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Utestående uppdrag 2019

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

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

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Utestående uppdrag redovisning till nämnd 2018-02-21”, 2019-02-06.

Redovisning utestående uppdrag 2019-02-06.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf
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