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§ 21 Justering och fastställande av föredragningslista

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Lars Röckert (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 
27 maj 2019.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lars Röckert (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 27 maj 2019 samt att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till egna yrkanden.
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§ 22 Tertialbokslut 1 TFK

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om bokslut för tertial 1 2019 samt prognos för resterande del av året.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut 1 2019 teknik, fritid och kultur, 2019-05-08
Tertialbokslut 1 2019 tfk

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 23 Lägenhetsarrende Uddens båtklubb

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Avtal om lägenhetsarrende för småbåtshamn, belägen inom del av fastighet Vaxön 1:14, godkänns.

Tekniska enhetens markförvaltare får i uppdrag att underteckna avtal om lägenhetsarrende med 
Uddens båtklubb. 

Ärendebeskrivning
Uddens båtklubb har under lång tid arrenderat ett område på Vaxön för att bedriva en småbåtshamn. 
Båtklubben äger och underhåller samtliga bryggor och andra anläggningar inom arrendeområdet.

Det nuvarande arrendeavtalet med Uddens båtklubb tecknades 2003 och löpte ut 2007-12-31, vartefter 
det förlängs med ett år i taget så länge avtalet inte sägs upp. För att säkerställa framtiden för Uddens 
båtklubb behöver de ett långsiktigt avtal med staden. Avtalsförslaget är på femton år med en 
förlängning på två år om avtalet inte sägs upp. 

Översiktskarta Vaxön, arrendeområdet är beläget inom röd markering. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-08, avtal om lägenhetsarrende, Uddens båtklubb

Utkast 2019-05-08, Lägenhetsarrende 

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

För kännedom:

Monica Okpe, Stadsbyggnadsförvaltningen
Uddens båtklubb
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§ 24 Utredning av ishallens upprustningsbehov

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

Ärendebeskrivning
Efter utredning av ishallens behov har följande punkter framkommit:

- Maskinparken installerades 1978 och dess tekniska livslängd är slut. Renoveringar har utförts 
kontinuerligt har för att förlänga livslängden men i dagsläget krävs årligen stora åtgärder för att 
säkerställa driften. 

- Behov av investering i bottenplatta/pist, i dagsläget läggs isen på grusbädd. För att förlänga 
säsongen krävs en pist i form av betongplatta, detta är även en energibesparingsåtgärd 
samtidigt som det eventuellt möjliggör användning av lokalen när isen inte ligger.

- Isolering av hallen, energibesparingsåtgärd samt förbättrad inomhusmiljö för idrottsutövare i 
lokalen. Befintlig konstruktion har ej tillräcklig bärighet för att klara av isolering.

Åtgärderna kan eventuellt delas upp men för att säkerställa en energieffektiv lokal bör hela arbetet 
planeras innan eventuella investeringar påbörjas. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Utredning av ishallen upprustningsbehov 2019-05-08

Beslut, Uppdrag om utredning av ishallens upprustningsbehov 2018-12-08

PM-k Ishallen 2019-05-08

Konstruktionsdokumentation Ishallen 2019-05-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Per Blinck, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Hans Larsson, sbf
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§ 25 Ansökan övrigt bidrag 2019 Waxholms brukshundsklubb

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Waxholms Brukshundklubb erhåller ett bidrag om 75000 kronor för att möjliggöra fortsatt arbete med 
en förbättring av belysningen på sin appelplan ute på Tenö. 

Ärendebeskrivning
Waxholms Brukshundklubb ansöker i sin ansökan övriga bidrag daterad 2019-04-18 om ett belopp för 
komplettering av belysning vid sin apellplan om totalt 256440 kr.

Waxholms Brukshundklubb är välskött förening med tyngdpunkten i verksamheten lagd på utbildning 
för sina medlemmar. Då verksamheten bedrivs även den mörka delen av året har man sedan några år 
tillbaka varit tvungen begränsa sin verksamhet på såväl träning som tävling på grund av den dåliga 
belysningen som appellplanen idag har. Tekniska enheten bedömer att ett bidrag skulle vara tills stor 
nytta i en väl fungerande verksamhet. Föreningens ansökan är dock av den storleken att i nuvarande 
budget saknas det medel för bidragsgivning av hela beloppet. Ett bidrag om 75 000 kronor skulle dock 
kunna inrymmas.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ansökan övrigt bidrag Waxholms Brukshundsklubb, 2019-05-02

Ansökan med bifogade bilagor.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

För kännedom:

Hans Larsson tekniska enheten

Waxholms Brukshundklubb 
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§ 26 Ansökan övrigt bidrag 2019 Waxholms Vattenskidklubb

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Waxholms Vattenskidklubb erhåller ett bidrag om 75000 kronor för att möjliggöra inköp av diverse 
sjöredskap till sin nya kabelbana vid Söderkullasundet Norrgärdet Eriksö.

Ärendebeskrivning
Waxholms Vattenskidklubb ansöker om övriga bidrag till ett belopp om totalt 150000 kr för inköp av 
redskap till sin verksamhet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ansökan övrigt bidrag Waxholms Vattenskidklubb, 2019-04-30

Ansökan övrigt bidrag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Hans Larsson tekniska enheten

Waxholms Vattenskidklubb   För kännedom: 
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§ 27 Redovisning av delegeringsbeslut per 2019-05-09

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 
23 maj 2019, §§ 25-26, 32-37/2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Redovisning av delegeringsbeslut per 2019-05-09

Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 20190509
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 28 Utestående uppdrag 2019

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

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

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2019-05-23

Sammanställning, Utestående uppdrag 2019-05-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, SBF

Jeanette Kävrestad Jonsson, SBF

För kännedom: Akt
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