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Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2021-08-26 

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Meddela närvaro: Meddela närvaro till johanna.frunck@vaxholm.se. 
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är 
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om  
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet. 

  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

1 Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden  

2 B  Tillgänglighetsanpassning Seniorbostäder Josefin Sjöstedt Berggren  

3 B  Ekonomiskt utfall Alexander Wahlstedt  

4 B  Information inför yttrande till mål och budget Alexander Wahlstedt 

5 A Oskar Fredriksborg tillgänglighet solgrottorna Maria Poutamo 

6 B  Förslag på Kommunalt aktivitetsstöd 2022 Maria Poutamo 

7 B Byggprojektledare 2021 Maria Poutamo 

8 A Utestående uppdrag 2021 Alexander Wahlstedt, Maria 
Poutamo 

9 A Redovisning av delegeringsbeslut 2021 Johanna Frunck  

10 B  Förvaltningen informerar Alexander Wahlstedt, Maria 
Poutamo 

 
 

Bengt Sandell (S)  Johanna Frunck 
Ordförande  Sekreterare
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Löpande tillgänglighetsanpassning av seniorbostäder 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att fördela investeringsmedel om 1,5 mkr över 3 år till att 
tillgänglighetsanpassa staden seniorbostadsbestånd.  

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens handläggare av bostadsanpassningsbidrag har under en längre tid fått in flertalet 
ansökningar om anpassningar av nivåskillnader mellan bostad och balkong. De möjliga anpassningar 
som kan beviljas tar så pass mycket boendeyta i anspråk att de är svåra att motivera. Dessutom är 
anpassningarna en tillfällig åtgärd som tas bort när ny hyresgäst flyttar in.  

Seniorbostadskön är endast tillgänglig för de som har fyllt 65 år och väntetiden är i genomsnitt ca. 10 år. 
Detta innebär att majoriteten av de som flyttar in är som yngst 75 år. 

Efter dialog med socialförvaltningen har fastighetsenheten därför som förslag att permanent åtgärda 
samtliga höga trösklar, främst mot balkonger för att öka tillgängligheten i beståndet.  

Förslaget innebär att fastighetsenheten vid varje renovering av en lägenhet utför åtgärden som är 
beräknad att kosta cirka 28 000 kr per åtgärd.  
 
Eftersom beståndet innefattar 53 lägenheter, 43 lägenheter på Torggatan 19-21 samt 32-34 och 10 
lägenheter på Västra Ekuddsgatan 17, omfattar förslaget cirka 1,5 mkr. Bedömningen är att majoriteten 
kommer kunna utföras över en 3års period. Några åtgärder antas kunna utföras även när bostäderna 
inte är tomställda där behovet är som störst.  

Bedömning 
Bedömningen är att åtgärden ökar tillgängligheten i beståndet och eftersom den genomsnittliga åldern 
är hög hos de boende kan det tänkas krävas förr eller senare. 

Måluppfyllelse 
Förslaget styr mot målet om att den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Josefin Sjöstedt Berggren 
Fastighetsförvaltare 
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Finansiering 
Förslaget kräver uppskattningsvis cirka 500 tkr i investeringsmedel per år över 3 år. Antingen omfördelas 
detta från underhållsbudgeten vilket försenar arbetet med att komma ikapp underhållsskulden eller så 
tilldelas en egen budgetpost för denna åtgärd. Givet att inga egna budgetmedel kan ges för åtgärden 
finns en stor risk att åtgärden kommer behöva prioriteras ned i förhållande till mer prioriterade 
underhållsåtgärder.  

Förslagets konsekvenser 
Förslaget antas leda till en ökad kvalité och livsmiljö för de boende i stadens seniorbostäder.  

Uppföljning och utvärdering 
Antal utförda åtgärder avrapporteras löpande i årsbokslut. 

Handlingar i ärendet 
Löpande tillgänglighetsanpassning – Tjänsteutlåtande 2021-08-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Josefin Sjöstedt Berggren, sbf 

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf    
 Marianne Fredriksson, sf
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Ekonomiutfall halvår 2021 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall för första halvåret 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Ekonomiutfall halvår 2021, 2021-08-12 

Ekonomiruta halvår 2021 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf  

För kännedom:  Eva-Lena Granbacka, sbf   
 Maria Poutamo, sbf    
 Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt, fastighetschef 
Eva-Lena Granbacka, bibliotekschef 
Maria Poutamo, gatu- och parkchef 
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Information inför yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och 
avgifter 2022 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning 
Förvaltningen återrapporterar på arbetet med mål och internkontroll efter strategidagen, ger en 
beskrivning utifrån ramärendet. 

Ärendebeskrivning 
Strategidagen 

Strategidagen genomfördes den 27 maj som en del i mål- och budgetprocessen för att ge tillfälle till 
dialog om Vaxholms stad och verksamhetens utveckling. Temat för dagen var tillitsbaserad styrning och 
huvudpunkterna var att gå igenom tjänstepersonsorganisationen, ramarna för nämndens och 
tjänstepersonernas ansvar samt nämndens styrmedel.  

Förvaltningen presenterade avslutningsvis förslag på nya och förändrade mål inom målstyrningen samt 
nya risker att utvärdera inom ramen för internkontroll. 

Utvärderingen som genomfördes i direkt anslutning till mötet pekar på att det var uppskattat att gå 
igenom reglemente och uppdrag, särskilt då många i nämnden är nya ledamöter. Det som ansågs kunna 
förbättras till nästa tillfälle, utöver en förhoppning om att kunna träffas på riktigt, var att fördjupa sig i 
och diskutera strategiska frågor. Förvaltningen tar till sig denna önskan inför nästkommande 
strategidag.   

Mål och internkontroll 

Sammanställning av de mål, indikatorer, nyckeltal och risker som ligger till grund för yttrandet finns 
presenterade i ”Bilaga information om mål, indikatorer, nyckeltal och risker 2022-2024”. 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt, fastighetschef 
Eva-Lena Granbacka, bibliotekschef 
Maria Poutamo, gatu- och parkchef 
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Förutsättningar utifrån ramen  

Den 6 maj tog Kommunstyrelsen beslut om ramärende 2022-2024 som ligger till underlag för nämndens 
arbete att utforma yttrande till Mål och budget 2022-2024.  

I ramärendet finns utöver den generella pris- och löneuppräkningen medräknat att förvaltningen under 
TFK får ramförändring för följande punkter:  

 Avetableringskostnader för paviljonger 
 Engarn infartsparkering (investeringsbudget) 
 Ökade kostnader för personalomkostnadspålägget PO 

 
På slutrevisionen samt som medskick till ramärendet har förvaltningen påpekat behov inom:  

 Behov av samordning inom stadsbyggnadsförvaltningen: Projektorganisation 
 Bristande kompetens: Markanläggning/eldragning/bredbandsdragning/belysning 

 

Personalläge 

Tekniska enheten har under flera år succesivt tagit över drift av allmänna ytor i samband med 
färdigställande av exploateringsprojekt men inte blivit kompenserade fullt ut med driftanslag vilket 
resulterat i en kvalitetssänkning. Ny Gatu- och parkchef arbetar med en anpassning av organisationen 
utifrån dagens förutsättningar men vissa ansvarsområden är svåra att bemanna med befintlig personal. I 
dagsläget hanteras exempelvis belysningsansvaret av en tillfällig projektanställd samtidigt som en 
omfattande upphandling av området behöver utföras i närtid.  

Fastighetsenheten har gjort mindre organisatoriska anpassningar med ökat fokus på administration med 
en delad tjänst mellan fastighet, tekniska samt bibliotek och kultur. Den tidigare ekonomiska 
fastighetsförvaltartjänsten har omvandlats till en fastighetsadministratör för att möta krav om bättre 
uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning. 
Bemanningen räcker till för att säkerställa drift och förvaltningsuppdrag men byggprojektledare som 
generellt lånas in från exploateringsenheten räcker inte till för att bemanna samtliga stora projekt hos 
fastighet samt exploatering.  

Investeringsram 

För närvarande räcker investeringsbudgeten för att löpande åtgärda underhållsskulden inom gata och 
fastighet enligt plan. Övriga anläggningsområden är inte ännu fullt ut inventerade och 
kostnadsbedömda.  

Projektet med att anlägga parkering samt utföra förberedande markarbeten för ny Scoutstuga måste 
eventuellt flyttas till nästkommande år. Projektet pågår men är beroende av bygglovsprocessen och 
Scouterna arbetar med att ta fram en bygglovsansökan.  

Investeringsutrymme för åtgärder på Solgrottorna krävs men omfattningen av projektet är beroende av 
nämndens beslut.  
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Två av tre etapper av Rindö trafiksäkerhetshöjande åtgärder ligger högre än budgeterat och 
förvaltningen bedömer inte att den sista etappen ryms inom exploateringsbidraget. 
Investeringsprojektet är delegerat från KS till TFK varför ett godkännande från KS krävs för att gå vidare 
med sista etappen.  

Avslutningsvis bör nämnas att kostnader för material, maskiner och personal ökat kraftigt inom mark, 
bygg och anläggning under året. Ökningen är markant högre än KPI och måste tas höjd för i samtliga 
prognostiserade projektbudgetar.  

Taxor (Tekniska enheten) 

Taxeförslag är under omarbetning och taxorna relaterat till markförvaltning kommer behöva förändras 
mest.  

Reglemente (Fastighetsenheten) 

TFK:s reglemente bör ses över för att tydligare spegla ansvarsfördelningen mellan tekniska enheten, 
fastighetsenheten samt Bibliotek och kultur. Enheten saknar egen kompetens för detta arbete.  

Handlingar i ärendet 
Information inför yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022  

Bilaga information om mål, indikatorer, nyckeltal och risker 2022-2024  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom:  Eva-Lena Granbacka, sbf   
 Maria Poutamo, sbf    
 Susanne Edén, sbf     
 Anna Holm , sbf
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Holm, verskamhetscontroller 
 

Information om mål, indikatorer, nyckeltal och risker 2022-2024 

Mål och indikatorer  
Nämndens mål utgår från Vaxholms stads vision och de tre målområdena kvalitet, livsmiljö och 
ekonomi. Till varje målområde fastställer nämnden 1-3 nämndmål med 1-3 indikatorer vardera, med 
fastställda målnivåer. Indikatorerna ska i första hand vara externt jämförbara och målvärdena vara 
realistiska att uppnå. Kommunfullmäktige fattar beslut om målen i mål- och budgetärendet. 

Flertalet av nämndens indikatorer och nyckeltal mäts via SCB:s (Statistikmyndighetens) 
medborgarundersökningar. Resultatet för året redovisas i december varje år. Från 2021 omformuleras 
de indikatorer som kan hämtas från undersökningen och de första benchmarkingvärdena kommer att 
finnas tillgängliga i december 2021.  

Inför 2022 föreslås följande mål, indikatorer och målnivåer: 

Kvalitet 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

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

  50 %  

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

  60 %  

I kommunen finns ett brett 
utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 

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

  50 %  

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

Tillgång till bredband om minst 
100 mbit, andel av befolkning (%) 81% 83% 85% 90% 

Lokalerna har god fysisk 
miljö och service 

NKI-Fastighet   57 57 
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Livsmiljö 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

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 %  

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

  38  

Vaxholms stad främjar 
idrottsaktiviteter för alla 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 147  150  

Kommunen ska främja 
hushållningen med energi 

     

 

Ekonomi 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 5,8% 6% 0%  

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

71,7  95 88 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Vakansgrad lokaler (%)   5 %  

 

  

9



Bilaga till tjänsteutlåtande 
2021-08-09 

Änr TFK 2021/80.040 
3 av 5 

 

Nyckeltal  
Målstyrningen ovan kompletteras med nyckeltal som följs upp parallellt med målstyrningen på 
nämndnivå och syftar till kvalitetssäkring av grunduppdraget.  

Kvalitet 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall T1 2021  BM 2020 

Andel barnbokslån (%)  45 % 40 %  - 

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

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. 
bokklubbar, författarbesök, sagostunder, 
utbildning), andel nöjda medborgare (%) 

     

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare (%)      

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus 
i kommunen, andel nöjda medborgare (%)      

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%)      

Utbudet av friluftsområden i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%)      

 
Livsmiljö 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall T1 2021  BM 2020 

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, 
andel (%) 49% 47%   43% 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel 
nöjda medborgare (%)      

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

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar 
etc., andel nöjda medborgare (%) 

     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare (%)      

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

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel 
nöjda medborgare (%)      

 

För de indikatorer och nyckeltal som det finns statistik redovisat man/kvinna kommer även dessa att 
rapporteras som nyckeltal. 
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Under strategidagen framkom önskemål om ett ekonomiskt nyckeltal kopplat till idrottsaktivieter, t.ex.  
kostnad/individ/kön. Utformning av, och underlag till, ett sådant nyckeltal väger in många olika 
parametrar och förutsättningar. Detta kräver kompetens och resurser för att utreda och skapa relevant 
information för uppföljning. I nuläget föreslår förvaltningen att befintliga resurser prioriterar och säkrar 
grunduppdraget och arbetet mot ovan föreslagna målområden.  
 

Riskanalys internkontroll 
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.  

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys och i riskanalysen görs en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras 
förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) 
görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.  

Nedan presenteras riskanalysen inför 2022. Internkontrollplanen i sin helhet presenteras inför beslut om 
internkontrollplan 2022. 
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Process Nr Risk 

1  Mark med restriktioner 

2  Tidsbegränsade bygglov 

3  Besiktningar ej genomförs i rätt tid 

4  Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader 

Bygga samhälle 

5  Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling 

10 5 4

14 1 2 6

15 16

9 17 7 8 11

12 13

3
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Process Nr Risk 

Bereda och fatta 
politiska beslut 

6  Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

7  Låg avtalstrohet 

8  Otillåtna direktupphandlingar 

9  Bristande dokumentation vid direktupphandlingar 

Upphandla och 
köpa in 

10  Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

11  Attestreglerna efterlevs inte 

12  Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 
Administrera 
ekonomi 

13  Felaktigheter kundfakturering 

14  Inträffad personuppgiftsincident Hantera allmänna 
handlingar och 
arkiv 15  Bristande diarieföring och arkivering 

Informera och 
kommunicera 

16  Brister i tillgänglighet till invånare 

Främja kultur och 
fritid 

17  Tilldelning och uppföljning av bidrag och stipendier 
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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 omfördelar pengar  för att riva 5 solgrottor i rambudget 2021  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 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Maria Poutamo 
Gatu- och parkchef 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Maria Poutamo, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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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   40 000 kr 
Stockmur    30 000 kr  
Möbler    20 000 kr 
Totalt                           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   30 000 kr 
Möbler    20 000 kr 
Totalt    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    60 000 kr 
- rivning av staket, trätrall, fällning av träd  
  samt renovering av kallmur 

Påförande av grus      5 000 kr 
Staket och trätrall    50 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt    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    20 000 kr 
Möbler    20 000 kr 
Totalt    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      5 000 kr 
Möbler    20 000 kr 
Totalt    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     20 000 kr 
Brygga     75 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt    195 000 kr 
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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     20 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt     105 000 kr 
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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      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt    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   75 000 kr 
Staket     20 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt     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      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt     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     20 000 kr 
Totalt      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     30 000 kr 
Nytt staket     10 000 kr 
Upprustning av strandskoning   50 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt    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       5 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt    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    20 000 kr 
Ny brygga     30 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



23 

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     30 000 kr   
Staket     15 000 kr 
Brygga     75 000 kr 
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt    155 000 kr 
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Solgrotta 33 Bevaras åtgärd 2022 
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)  30 000 kr   
Påförande av grus      5 000 kr 
Möbler     20 000 kr 
Totalt     55 000 kr 
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Kostnadsuppskattning 
 

Solgrotta 
nr 

Kulturhistorisk 
värde 1 – 4 där 
högst värde är 
4 

Åtgärd år Uppskattad kostnad för 
rivning av solgrotta 

Uppskattad kostnad 
för bevarande och 
upprustning av 
solgrotta 

13 3 2023 *25 000 kr *145 000 kr 
14 4 2022  95 000 kr 
15 4 2021 25 000 kr  
16 4 2023 25 000 kr  
17 4 2022  90 000 kr 
18 4 2022  55 000 kr 
19 2 2022 15 000 kr  
20 4 2022  195 000 kr 
21 3 2023 *20 000 kr *105 000 kr 
22 4 2021 15 000 kr  
23 4 2023  370 000 kr 
24 4 2022  75 000 kr 
25 2 2022  75 000 kr 
26 3 2021 35 000 kr  
27 3 2022  165 000 kr 
28 3 2021 15 000 kr  
29 3 2023 10 000 kr  
30 3 2023  115 000 kr 
31 2 2021 20 000 kr  
32 1 2023 20 000 kr  
33 2 2022  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 omfördelas i budget 
då solgrottorna är i så dåligt skick. 

2022 rivs 1 st. och renoveras 8 st. Solgrottor till en kostnad av 820 000 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 4-5 st. och renoveras 2-3 st. Solgrottor till en kostnad av *585 000 – 790 000 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 
 
Möblering på Solgrottorna som ska bevaras uppgår till 240 000 kr och kan halveras om man 
sätter upp enklare bänkar.  
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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 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

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 

Alternativ 4, nuvarande fasta belopp behålls och rörlig del på 2 kr införs för kommunalt aktivitetsbidrag 
samt att övriga bidrag tas bort och avtalet med IP Skogen sägs upp 

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.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Hans Larsson 
Fritidschef 

41



Tjänsteutlåtande 
2021-08-12 

Änr TFK 2021/40.048 
2 av 5 

 
 

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 

o Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare 
 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 
o En ledare som är i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare 1 gång/dag 

 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. 

 

* 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. 

Förening
Antal 
sammankomster 
VT-19

Antal 
sammankomster 
HT-19

Antal 
sammankomster 
VT-20

Antal 
sammankomster 
HT-20

Antal 
deltagartillfällen 
VT-19

Antal 
deltagartillfällen 
HT-19

Antal 
deltagartillfällen 
VT-20

Antal 
deltagartillfällen 
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
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Tjänsteutlåtande 
2021-08-12 

Änr TFK 2021/40.048 
5 av 5 

 
 

 

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. 

Alternativ 4 – nuvarande fasta belopp behålls och rörlig del med 2 kr införs 

Nuvarande bidragssystem för kommunalt aktivitetsbidrag med ett fast belopp på 25 kronor per 
sammankomst bibehålls men en rörlig del införs med 2 kronor per deltagartillfälle. Övriga bidrag tas 
bort samt så sägs avtalet med IP Skogen upp. Detta alternativt innebär att rambudget är oförändrad. 

Finansiering 
Alternativ 1 och 4 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. I alternativ 4 påverkas övriga bidrag negativt då det tas bort för att 
finansiera den rörliga biten. 

Handlingar i ärendet 
Anmälningsärende TFK 2021-02-18, Mittsamverkan, Anders Mårtensson (C) 
Tjänsteutlåtande 2021-08-12, TFK 2021/40.048 
Bilaga 2 2021-05-27 
Övriga bidrag förklaring 2021-06-01 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Hans Larsson, SBF 

För kännedom: Mittsamverkan, Anders Mårtensson (C) 
Maria Poutamo, SBF 
Akt 
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1 (1) 

 

 

 

Anmälningsärende TFK 2021-02-18 

 

Mittsamverkans förslag till beslut 

Vi 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.  

 

 

För Mittsamverkan för Vaxholm 

 

__________________________ 

Anders Mårtensson (C) 
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Yrkande avseende föreningsbidragen i Vaxholm 
 
Nuläge 
 
I dagsläget finns det 5 olika verksamhetsbidrag. 
 
1. Aktivitetsbidrag 
2. Lokalbidrag 
3. Övriga bidrag 
4. Driftbidrag 
5. IP Skogen 
 
Under 2020 utbetalades 763.523 SEK i verksamhetsbidrag. 
 
Någon som helst redovisning av hur dessa bidrag har fördelats förekom inte i 
TFK. Här är det stor skillnad om man tex jämför med redovisningen och 
beslutsgången i Socialnämnden (se tex kallelse Socialnämnden 2021-04-27). 
 
Aktivitetsbidragen 
Föreningarna får 25 kronor per aktivitet man genomför. Däremot tas ingen 
hänsyn till hur många som deltar i aktiviteterna. Detta är ett ganska märkligt 
upplägg som inte följer Riksidrottsförbundets modell och som inte är vanligt 
förekommande i andra kommuner. Summan för aktivitetsbidragen uppgick 2020 
till 208.300 SEK 
 
Lokalbidrag 
Bidraget utbetalades till fem föreningar under 2020. Sammanlagt belopp var 
120.130 SEK. Jag har fått besked om att föreningarna skickar in sina kostnader 
för den lokalen de använder (kan vara en privat lokal eller en lokal som 
föreningen äger själva) och de får 30 % av de kostnader som föreningen har 
redovisat. Vanligt i andra kommuner är att lokalbidraget är kopplat till antalet 
utövare. Jag har efterfrågat vilka som äger de lokaler som de fem berörda 
föreningarna använder och hur kostnaden för dessa lokaler tagits fram. Någon 
redovisning av lokalbidragen har så vitt jag minns inte skett till TFK under den 
tid jag suttit i nämnden dvs från januari 2019. 
 
Övriga bidrag 
270.093 SEK utbetalade 2020. Här kan föreningar söka pengar för speciella 
ändamål. Under 2020 har det betalats ut från 5000 -155.093 SEK till sökande. 
Endast 6 sökande har delat på pengarna. Någon som helst redovisning av detta 
har inte skett i nämnden.   
 
Driftbidrag 
Det betalades ut 100.000 SEK till Tynningö IF för drift av Marenbadet 2020. Jag 
förmodar att beslut om det bidraget har tagits av nämnden före min tid, dvs före 
2019. Bidraget har inte redovisats i TFK under den tid jag suttit i nämnden. 
 
IP Skogen 
Tanken med IP Skogen är ha en mobil idrotts-och friluftsanläggning som kan 
lånas ut utan extra kostnad till bidragsberättigade föreningar i Norrort. Enligt 
uppgift har ett antal kommuner lämnat samarbetet under senare år. Kostnaden 
för Vaxholm var 65.000 SEK under 2020. Nyttjandegraden av föreningarna i 
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Vaxholm är låg. Bidraget har inte redovisats i TFK under den tid jag suttit i 
nämnden dvs från januari 2019. 
 
Riksidrottsförbundets riktlinjer 
 
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. 
Riksidrottsförbundet betalar 2021 ut LOK-stöd enligt följande: 
 
Ledarstöd (kan jämställas med Vaxholms stöd för sammankomster): 21 SEK 
Extra ledarstöd: 5 SEK 
Deltagarstöd: 7 SEK/deltagare 
 
Den största skillnaden mellan Riksidrottsförbundets riktlinjer är att Vaxholm 
betalar ut bidrag per sammankomst, oberoende av hur många deltagare 
sammankomsten har, medan RF även betalar ut bidrag för antalet deltagare 
(deltagarstöd). Med Vaxholmsmodellen betalas alltså samma bidrag ut 
oberoende av om du har 5 eller 40 barn/ungdomar på aktiviteten. 
 
Målsättning 
 

• Hur kommunens bidrag utbetalas, och vilka kriterier som gäller för dessa, 
skall vara klart och tydligt för alla. 

• Verksamheter med fler deltagare skall ha möjlighet till större del av 
bidragsbudgeten. 

• För att få möjlighet till bidrag skall RFs riktlinjer och bestämmelser följas. 
• Föreningsbidragen skall endast utbetalas för barn-ungdomsverksamhet 

enligt RFs riktlinjer 
 
Finansiering 
 
Förvaltningen har räknat ut att bibehållet bidrag för sammankomster och en 
rörlig del (antalet deltagare på sammankomsten) på 5 SEK skulle innebära att 
rambudgeten behöver utökas med 450.000 SEK 
 
Det innebär att om den rörliga delen istället ökar med 4 SEK behöver 
rambudgeten utökas med 360.000 SEK 
 
3 SEK – 270.000 SEK 
2 SEK – 180.000 SEK 
1 SEK – 90.000 SEK 
 
Om vi utgår från 2020 års resultat så kostade samtliga bidrag 763.523 SEK 
 
155.093 SEK av dessa var bidrag till Rindöborna under ”Övriga bidrag”. Denna 
budgetpost ligger framöver hos BUN.  
 
Om vi lämnar aktivitetsbidraget oförändrat på 25 SEK per sammankomst ligger 
kostnaden för detta på 208.300 SEK. 
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Lokalbidragen och formen kring dessa bör ses över men vi tar detta i ett senare 
steg. Det mest logiska är förmodligen att göra som en del andra kommuner och 
koppla lokalbidraget till antalet deltagare och aktiviteter. Resultat 2020 var en 
kostnad på 120.130 SEK.  
 
Driftbidraget Tynninge IF på 100.000 SEK har vi inte fått information om men 
det kan behandlas som lokalbidragen dvs tas upp senare. 
 
IP Skogen och Övriga bidrag slopas helt. 155.093 SEK flyttas till BUN. Då har 
180.000 SEK kvar i budget. Då kan vi enligt förvaltningens beräkningar betala ut 
ett deltagarstöd på 2 SEK per tillfälle. 
 
Det innebär att det föreslagna systemet inte får någon budgetpåverkan. Sedan 
kan vi arbeta för en ökad budget som kan höja den rörliga delen av bidraget 
ytterligare. Förslaget innebär inte heller någon försämring för föreningarna. 
 
Övriga kommunala föreningsbidrag 
Kommunens övriga föreningsbidrag (som utbetalas via TFK, SOC samt BUN) 
behöver också ses över och anpassas efter varandra. En målsättning bör vara att 
detta ska ske under 2022. 
 
 
 
Yrkande 
 
Jag yrkar på  
 

• att förvaltningen får i uppdrag att till nämndmötet i augusti ta fram ett 
tjänsteutlåtande för föreningsbidrag som ska gälla från 1 januari 2022. 

• att tjänsteutlåtandet ska innehålla en rörlig bidragsdel enligt 
förvaltningens beräkningar på minst 2 SEK per deltagartillfälle. 

• att ”Övriga bidrag” slopas från 1 januari 2022. 
• Att avtalet med IP Skogen sägs upp omgående 

 
 
 
 
Vaxholm 2021-05-27 
 
 
 
 
Anders Mårtensson (c)  
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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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Information projektanställning byggprojektledare Vaxholms 
kajer/Tekniska enheten 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om förslag till kompetensförsörjning för en byggprojektledare till Kajen 
projektet samt motprestationer från Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 
I vår nuvarande kompetensförsörjningsplan skall Vaxholms kajer handla upp två byggledare (konsulter) 
på 30% vardera inom mark och ledningssamordning. Anledningen till att vi tar in två konsulter på 30% 
beror på att de bästa byggledarna är väldigt uppbokade och därför inte kan ta sig an uppdrag på mer än 
50%.  

På Tekniska ser vi även att det kommer att behövas en projektledare för att kunna hantera den ökade 
investeringsbudgeten som har ökat med 25 miljoner på bara något år samt motprestationerna från 
Trafikverket för bidraget till kajprojektet. 

Tekniska enhetens förslag är att projektanställa en byggledare/projektledare på heltid i kajprojektet. 
Detta är billigare än att ha konsulter på 60% av en anställning.  Kostnader för att anställa en 
projektledare med en månadslön på 46 000 kr/månad blir ca 800 000 kr per år. Att ha konsulter inne på 
ca 60 % kostar kajprojektet ca 1 -1,5 miljoner kr per år.  

Om vi projektanställer kan vi lägga över ansvar och uppföljning av motprestationer som vi lovat 
trafikverket på samma tjänst. Då har vi inom kajen kontroll på både projektet samt kommunens löften 
utanför projektet. Tekniska har i dags läget ingen som kan driva dessa motprestationer framåt och en 
konsult måste tas in med ytterligare kostnader. 

Projektanställer vi en person så avslutas den anställningen när kajen projektet är klart. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Maria Poutamo 
Gatu- och parkchef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-08-11 

Änr TFK 2021/93.012 
2 av 2 

 
 

Både kajen och Tekniska ser en fördel med att projektanställa då vi får behålla en bra kompetens under 
en längre tid och får en helhet i kajen och motprestationerna samt att vi sparar in på kostnader i både 
kajen projektet och åt Tekniska enheten. 

 

Handlingar i ärendet 
Information projektanställning Byggprojektledare Vaxholms kajer/ Tekniska enheten 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Maria Poutamo, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf    
 Marie Wiklund,            
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Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-08-26 

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 2021-08-26 

Sammanställning, utestående uppdrag 2021-08-11 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, SBF    

 Maria Poutamo, SBF 

För kännedom: Susanne Edén, SBF 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur
Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten Senast uppdaterad: 20210508

Nr.* Rubrik* Beskrivning* 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
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.

2014-08-28§54 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
nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets
roll?

2014-12-15
2017-11-16

Pågående Utkast till Idrottsstrategi framtagen SBF 2020 TE

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

Utredningsuppdrag ges avseende lämplig disposition av Hammaren
3 med intilliggande område avseende markbehov och -nyttjande för
kommunens driftsentreprenör som ett resultat av förslag till ny
utformning av ÅVC.

2015-03-12§22 Pågående Stadens åtgärder färdigstäldla,
Roslagsvattens åtgärder pågående, beräknad
invigning i december 2021,
genomförandeavtal beslutat av nämnd

SBF 2021 dec FE

4 Uppdrag GC-väg Rindö Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 2017/130.311 Pågående Byggstart etapp 3 beräknas till HT 21,
upphandling inväntar godkännande

SBF 2019-2021 TE

5 Kommunstyrelsen ger
nämnden för teknik,
fritid och kultur i
uppdrag att genomföra
åtgärder för att
säkerställa säkra
skolvägar.

För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi
har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet
av skolskjuts framöver.

KS 2018/144.059 Pågående Pågår i projektgrupp med UF, nya
upphämtningsplatser klart under 2021, ny
infart till Söderfjärdsskolan planeras

2022 TE/FE

6 Utökad infartsparkering
Engarn

TFK 2015/78.269 Pågående Besiktning sker i aug/sept 2021 TE

7 Utredning av
användning bergrum

Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av
användning planeras.

2017/179.299 Vilande Önskemål om att byta lokal finns från SSBF,
övrigt nyttjande av berggrum ligger vilande.

SBF ev 2020 FE

8 Fiber till kommunala
fastigheter

Fiber i egen regi, installation, drift och skötsel, ska upphandlas TFK 2019/94.380 Pågående Kortsiktigt avtal klart. Förberedelser för
upphandling klart, viss oklarhet kring rådighet
återstår

SBF 2020-2021 TE

9 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde

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

TFK 2019/138.261 Pågående Föreningarnas avtal förhandlas, tillfälligt
nyttjanderättsavtal på plats och nytt
långsiktigt avtal slutförhandlas

SBF VT 2021 FE

10 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell

Tar fram internhyresmodell för socialförvaltningen, i samband med
beslut om ny modell skall återrapport av implementerad modell för
BUN rapporteras.

2020-04-23 §2020/24-
TFK Pågående

Beslutat av tfk, SN samt KS skall besluta
under hösten

SBF VT 2021
FE

11 Upphandling av
driftteknisk
fastighetsförvaltning

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag för ny upphandling av tjänsten driftteknisk
fastighetsförvaltning.

2020-12-10 §2020/69-TFKAvslutas Staden fick rätt i domstol efter överklagan,
avtal tecknat och ny avtalsstart är 2021-09-01

SBF VT 2021 FE

12
Uppdrag om att uppföra
anläggning för solenergi
på Resarö skola

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utrett alternativ för
placering av anläggning för solenergi och föreslagit Resarö skola,
nämnden har sedan givit enheten i uppdrag att utföra åtgärden.

2020-12-10 §2020/75-TFKPågående
Fastighetsenheten är Resarö skola och
planerar att anlägga solpaneler. Arbete i
utredningsskede

SBF 2021 FE

13
Uppdrag om översyn av
riktlinjer för
seniorbostadskö

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över riklinjerna för
seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna
skall skickas på remissförfarande till PRO och SPF.

2020-12-12 §2020/77-TFKPågående
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.

SBF VT 2021 FE

14 Morfarsstugan
Tenöbadet

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att
bedriva verksamhet samt återkomma med förslag på upplåtelseavtal

2021-05-27 §2021/43-TFKPågående Arbetet pågår, kontakt med roslagsvatten
och SRMH påbörjad

SBF HT 2021 FE

15
Ny Scoutlokal

Fastighetseheten har fått i uppdrag att förhandla fram och teckna
arrendeavtal om 25 år med Scouterna

2021-05-27 §2021/51-TFKPågående
Arbete pågår, Scoutföreningen arbetar med
underlag till bygglov, förvaltningen har tagit
fram nybyggnadskarta

SBF HT 2021 FE
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Bevakningslista andra nämnder
Nr.
*

Rubrik* Beskrivning* Beslut Status* Förvaltningens kommentar Förvaltning Klart Ansvarig enhet

1 Underhålls- och
investeringsplaner

BUN 2018/§101, KS
2019/20.162 §12

Pågående Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade
underhållsplaner kommer ligga till grund för

M&B 2021

BUN ht 2020 FE

2 Trafiksituationen vid
Kronängsskolan/Söderfj
ärdsskolan/Resarö skola

BUN 2019/§32,
2019/§48, KS

2019/123.512 §85

Pågående Pågår utredning  under 2021  samt några
mindre insatser större delen planeras till

2022

Uppdrag TFK TE/FE

3 Behov av ny lokal för
daglig verksamhet LSS

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

SN 2019/47.012, KS
2019/116.734, §72

Pågående Förvaltningen har fört dialog med
verksamheten och kartlagt behov. Inga

vakanta lokaler finns att tillgå på Vaxön och
inga utpekade medel finns

SOC FE
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-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.

2014-04-
10§23
2014-06-
10§42
2015-05-
21§43

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

SBF/FE 2019 FE

-7 Utredning
suppdrag
vägbank
kolerakyrk
ogården

Utreda risk för skador eller ras 2018/188.311Avslutas Pågående,
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken.

TFK 2020-
2021

TE

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

Enheten får i uppdrag att ta fram
generella riktlinjer för schakt- och
ledningsarbeten i stadens
mark/Teknisk handbok

2014-12-
04§77

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

SBF 2020 TE

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n

Tekniska enheten utreder
möjligheten att införa gågata på
Hamngatan delen Rådhusgatan-
Kaptensgatan

2015-02-
19§10
2020-04-
23§19

Avslutas Permanent gågata
beslutad,
utvärdering av
ändrad funktion
pågår

SBF 2020 TE

-4  Resarö
bollplan,
Dnr
59/2014.8
21,

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.

2014-04-10§26Avslutas Geoteknisk
utredning/dagvatte
nutredning
färdigställd och
återrapporterad till
nämnd

SBF 2020 TE
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-3 Nämndinit
iativ 1
2020-08-
27

Verksamhetsanpassning av
Resarö skolas idrottshall - Sätta
upp spegel

Avslutas

Utfört FE

-2 Nämndinit
iativ 2
2020-08-
27

Ta fram förslag på arrendeavtal
med verksamhetsutövare på
Resarö bollplan

Avslutas

Avtal skrivet TE

-1 Uppdrag
om
utredning
av
ishallens
upprustni
ngsbehov

2018-12-
13
218§50/T
FK

Avslutas
Utredningsuppdrag
bör lyftas på PLU

2021

FE
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Tjänsteutlåtande 
2021-08-09 

Änr TFK 2021/31.002 
1 av 1 

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Frunck 
Nämndsekreterare/utredare 

Redovisning av delegeringsbeslut till 2021-08-26 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den 
26 augusti 2021 §§ 23-44. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-09 
Rapport över fattade delegeringsbeslut §§ 23-44, utskriven 2021-08-12 
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johfru
Textruta
s.62-65 undantagna publicering på hemsidan med hänvisning till dataskydd. 
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