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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-08-22

Änr  
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§ 29 Justering och fastställande av föredragningslista

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

Föredragningslistan fastställs.

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

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 30 Juni utfall 2019

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om halvårsutfall för nämnden för teknik fritid och kultur.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiutfall juni 2019 TFK, 2019-08-06

Ekonomiruta juniutfall TFK 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Jeanette Kävrestad Jonsson

För kännedom: Alexander Erichsen, klk
Susanne Edén, sbf
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Änr TFK 2017/196.245
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 31 Överklagande gällande servitut för körväg

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämndens överklagande av Mark- och miljödomstolens dom gällande körväg till text borttagen 
med hänsyn till dataskydd vidhålles.

Ärendebeskrivning
Nämndens ordförande har 2019-06-13 reservationsvis överklagat Mark- och miljödomstolens dom i 
väntan på beslut på nämndsammanträdet i augusti. 

Förvaltningen vidhåller, vilket framfördes i lantmäteriförrättningen, att ett område för gångändamål 
samt en parkeringsplats kan upplåtas.

Yrkanden
Bengt Sandell (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Curt-Åke Stefan (V) yrkar att nämnden ska återta sin överklagan av Mark- och miljödomstolens dom 
med hänvisning till den argumentation som finns i den befintliga domen. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Reservationer
Curt-Åke Stefan (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1 till 
protokollet). 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Överklagande gällande servitut för körväg 2019-08-08

Lantmäteriets beslutsprotokoll, 2018-12-13

Mark- och miljödomstolens dom, 2019-05-28 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jeanette Kävrestad Jonsson, SBF

Monica Okpe, SBF
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-08-22

Änr TFK 2019/94.380
1 av 1

……………………….
Ordförande
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Justerare

§ 32 Fiber till kommunala fastigheter på Vaxön från 2020

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Tekniska enheten och fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram förslag till långsiktiga mark- och 
lokalhyresavtal med Eco Fibre. 

Tekniska enheten får i uppdrag att, om möjligt, ta fram förslag till kortsiktigt nyttjanderättsavtal med 
Eco Fibre. 

Tekniska enheten får vidare i uppdrag att omgående upphandla fiberdragning och grävning.  

Ärendebeskrivning
Stadens interna fibernät mellan dess verksamheter på Vaxön hyrs idag av bolaget Eco Fibre AB. Avtalet 
utgår i mars 2020. Det tidigare avtalet gick ut på att Staden fritt fått nyttja fibernätet för eget bruk om 
bolaget får tillåtelse att nedlägga värme och fiberledningar i Stadens mark. 

Bolaget innehar 3 olika avtal med staden som alla berör deras ledningsnät: Nyttjanderättsavtal, 
Markavtal och Lokalhyresavtal. Under förhandlingar med bolaget har dessa avtal setts över. De är 
skrivna vid olika tillfällen och bör förnyas för att få tydligare avtalsförhållanden. 

Tekniska enheten har sett över de möjligheter som finns för framtida bruk av detta nät. 

Nämnden för teknik fritid och kultur bör ta beslut om att förnya mark- och lokalhyresavtal med Eco 
Fibre. Nämnden bör ta beslut om fortsatta förhandlingar med Eco Fibre för att, om möjligt, teckna 12 
månaders avtal med Eco Fibre.  

Yrkanden
Lars Röckert (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att upphandlingen av 
fiberdragning och grävning ska starta omgående. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Lars Röckerts (M) tilläggsyrkande.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:02 – 19:12.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Fiber till kommunala fastigheter på Vaxön från 2020, 2019-07-09
Markavtal Ecoheating
Lokalhyresavtal Ecofiber, del av undercentral Bävern 1
Nyttjanderättsavtal Ecofibre
Karta över gemensamma ledningar Ecofibre 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Niclas Plahn, SBF

Jeanette Kävrestad Jonsson, SBF

För kännedom: Susanne Edén, SBF
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-08-22

Änr TFK 2019/49.004
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 33 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 2019-08-22

Sammanställning, utestående uppdrag 2019-08-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, SBF

Jeanette Kävrestad Jonsson, SBF
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-08-22

Änr TFK 2019/30.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 34 Redovisning av delegeringsbeslut per 2019-08-08

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 
22 augusti 2019, §§ 38-51.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Redovisning av delegeringsbeslut per 2019-08-08
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2019-08-08
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