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§ 11 Justering och fastställande av föredragningslista

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Anna-Lena Nordén (WP) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 7 april 
2020.

Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 
- Ärende nummer 5  ”förvaltningen informerar” utgår. 
- Nytt ärende på initiativ av Anna-Lena Nordén (WP) ”initiativärende från Waxholmspartiet gällande 
sjömacken som drivs av arrendator Wikab Produkter AB” behandlas som ärende nummer 5. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anna-Lena Nordén (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 7 april 2020 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande 
revideringar: 

- Ärende nummer 5  ”förvaltningen informerar” utgår. 
- Nytt ärende på initiativ av Anna-Lena Nordén (WP) ”initiativärende från Waxholmspartiet gällande 
sjömacken som drivs av arrendator Wikab Produkter AB” behandlas som ärende nummer 5. 

 Ordföranden finner bifall till eget yrkande.  
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……………………….
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Justerare

§ 12 Upphandling infartsparkering Engarn 2020

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att anbudsgivare  tilldelas avtal för 
utbyggnad av infartsparkering Engarn.  har lämnat det mest fördelaktiga anbudet 
baserat på pris. 

Teknisk chef får i uppdrag att teckna avtal med tilldelad leverantör. 

Protokollsanteckning
Anna-Lena Nordén anmäler följande protokollsanteckning: 
Det noteras till protokollet att förvaltningen ska bevaka att det på den nya parkeringen förbereds med 
tomrör för laddplatser. 

Ärendebeskrivning
Förfrågningsunderlag gällande utbyggnad av infartsparkering Engarn publicerades 25 februari 2020, 
sista anbudsdag var 26 mars 2020. Öppning av anbud genomfördes 27 mars 2020. 

Flera anbud har inkommit. Utvärdering av dessa anbud har genomförts genom kontroll av krav ställda i 
förfrågningsunderlaget. Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och presenterar det lägsta priset 
är föreslagen för tilldelning av uppdraget.

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

Handlingar
Bilaga 1 Förslag till kontrakt, 2020-02-05

Tjänsteutlåtande, Sara Johansson, 2020-03-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sara Johansson, Sbf
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§ 13 Detaljbudget samt upphandlingsplan 2020 nämnden för teknik, 
fritid och kultur

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

Protokollsanteckning

Anna-Lena Nordén (WP) anmäler protokollsanteckning i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar detaljbudget samt upphandlingsplan för 2020. 
Förvaltningen håller det för troligt att investeringsutrymme gällande Tillgänglighetsanpassningar samt 
Lekplatsinsatser inte kommer hinna nyttjas under året. Förvaltningen kommer utreda båda satsningarna 
för att ta fram ett genomarbetat investeringsunderlag.

Samtidigt finns stora underhållsbehov inom fastighetsenhetens lokalbestånd. Mer information om de 
löpande investeringsprojekten presenteras vid ekonomiska avstämningar och prognoser under året.

Yrkanden
Anders Mårtensson (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande Detaljbudget samt upphandlingsplan 2020 nämnden för teknik fritid och kultur 2020-
02-05

Detaljbudget 2020 nämnden för teknik, fritid och kultur

Upphandlingsplan 2020 nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Erichsen, klk

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Camilla Adolfsson, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
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……………………….
Ordförande
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Justerare

§ 14 Ändrad delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och 
kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
1. Delgeringsordningen antas med följande revideringar: 

- Delegering för upplåtelse av offentlig mark (allmän plats/gatu- och vägmark) utökas från sex 
till åtta månader. 

- Fastighetschef får anta anbud och ingå avtal med konsulter, leverantörer, exploatörer och 
entreprenörer avseende ett kontraktsvärde upp till femhundratusen  (500 tkr) kronor. 

- I övrigt antas inga revideringar.  

2. Revideringarna träder ikraft den 7 april 2020, efter att protokollet har justerats. 

Ärendebeskrivning
Delegeringsordningen föreslås ändras av fyra skäl. 

För det första föreslås stadsbyggnadschefen ges delegation att fatta beslut i frågor inom tekniska 
chefens och fastighetschefens område vid dessas utevaro eller jäv. Detta för att undvika att sådana 
beslut annars behöver tas av nämnden eller nämndens ordförande. 

För det andra föreslås ansvarsområdena för tekniska chefen och fastighetschefen förtydligas så att 
dessa stämmer överens med det ansvar respektive enhet har. 

För det tredje bör beloppsgränsen för antagande av anbud och ingående av avtal med konsulter, 
leverantörer, exploatörer och entreprenörer avseende visst kontraktsvärde höjas. Nuvarande 
beloppsgräns ligger på ca 170 tkr. Anbud eller kontrakt som överstiger detta belopp behöver således 
idag beslutas av nämnden. Som en jämförelse ligger beloppsgränsen i delegeringsordningen från 
kommunstyrelsen på 1 miljon kr för enhetschefer och stadsbyggnadschef för driftsbudgeten medan den 
ligger på 2 miljoner kr inom beslutad investeringsram. Eftersom anbud och kontrakt ofta löper över flera 
år kommer även avtal och kontrakt på mindre belopp enkelt upp i höga värden. Det kan handla om 
exempelvis förlängning av drifts- och entreprenadavtal, beställningar av olika åtgärder såsom nytt staket 
runt Söderfjärdsskolan eller nedtagning och bortforsling av träd. För större effektivitet i arbetet och för 
mer lika delegation från stadens nämnder i syfte att underlätta det dagliga arbetet på förvaltningen 
föreslås därför att beloppsgränsen i delegeringsordningen för nämnden för teknik, fritid och kultur 
ändras till 1 miljon kr för stadsbyggnadschefen och till 500 000 kr för respektive teknisk chef och 
fastighetschefen. 

För det fjärde föreslås den gräns på sex månader för upplåtelse av offentlig plats utökas till åtta 
månader. Anledningen till detta förslag är att de företag som ansöker om upplåtelse, normalt handlar 
det om upplåtelse av plats för uteserveringar, ofta önskar göra detta redan tidigt under kalenderåret. 
Om beslutet från tekniska enheten då endast kan avse sex månader kan ytterligare tillståndståndsbeslut 
behöva fattas under samma år. Detta bör kunna undvikas om tekniska chefen ges möjlighet att upplåta 
plats på upp till åtta månader.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 maj 2020. 
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Vidaredelegeringen från chefer till tjänstepersoner ändras på tre punkter. För det första ändras 
vidaredelegeringen på grund av att titlar på enheten ändrats. I syfte att undvika kontinuerliga ändringar 
till följd av ändrade titlar har, där så bedömts lämpligt, olika titlar bytts mot uttrycket ”handläggande 
tjänstepereson” som omfattar alla handläggare oavsett titel. För det andra görs en följdändring 
avseende den tid under vilken upplåtelse av offentlig plats kan ges. Slutligen görs en följdändring 
avseende beloppsgräns för antagande av anbud och ingående av avtal så att beloppsgränsen för 
handläggande tjänsteperson motsvarar den gräns som finns för tekniska chefen respektive 
fastighetschefen.

Yrkanden
Tina Runhem (M) yrkar att delegering för upplåtelse av offentlig mark (allmän plats/gatu- och vägmark) 
utökas från sex till åtta månader med tillägget att förändringen gäller omgående när protokollet har 
justerats. 

Tina Runhem (M) yrkar i första hand att ärendet i övrigt återremitteras med motiveringen att det 
behövs en tydlig jämförelse med delegeringen för andra instanser samt en tydlig redogörelse för de 
olika ansvaren i delegeringsordningen. 

Tina Runhem (M) yrkar i andra hand på att resterande förslag på revideringar i delegeringsordningen 
avslås. 

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar i enlighet med Tina Runhems (M) yrkande att delegering för upplåtelse av 
offentlig mark (allmän plats/gatu- och vägmark) utökas från sex till åtta månader med tillägget att 
förändringen gäller omgående när protokollet har justerats. 

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar vidare att delegeringsordningen ska revideras avseende att fastighetschef 
får anta anbud och ingå avtal med konsulter, leverantörer, exploatörer och entreprenörer avseende ett 
kontraktsvärde upp till femhundratusen  (500 tkr) kronor, men att inga övriga revideringar godkänns. 

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:00-19:07.

Proposition 1

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger avseende utökad delegering för 
upplåtelse av offentlig mark (allmän plats/gatu- och vägmark) från sex till åtta månader.

Ordföranden finner bifall till beslutsförslaget. 

Ordföranden ställer sedan proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att nämnden för teknik- fritid och kultur beslutar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd. 
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Ja-röstar: den som vill att ärendet ska avgöras idag.
Bengt Sandell (S), Anders Mårtensson (C), Anton Granath (L), Göran Nilsson (S), Anna-Lena Nordén (WP), 
Karin Urbina Rutström (MP) 

Nej-röstar: den som vill att ärendet återremitteras. 
Tina Runhem (M), Lars Wessberg (M), Mats Olofsson (M), Lars Sjöblom (M) 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att nämnden för teknik- fritid och kultur med 6 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Proposition 2

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår. 

Anna-Lena Nordéns yrkande om att delegeringsordningen ska revideras avseende att fastighetschef får 
anta anbud och ingå avtal med konsulter, leverantörer, exploatörer och entreprenörer avseende ett 
kontraktsvärde upp till femhundratusen  (500 tkr) kronor, men att inga övriga revideringar godkänns 
samt Tina Runhems (M) andrahandsyrkande om att övriga revideringar avslås. 

Ordföranden ställer proposition på de både yrkandena var för sig och finner bifall till Anna-Lena Nordéns 
(WP) yrkande. 

 Reservationer
Tina Runhem (M) anmäler för moderaterna muntlig reservation till förmån för eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”Ändrad delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur 2020-04-01

Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur 2020 med ändringsmarkeringar, 2020-04-06

Vidaredelegering för nämnden för teknik, fritid och kultur 2020 med ändringsmarkeringar, 2020-04-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Adolfsson, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf 
Susanne Edén, sbf 

För kännedom: Beata Rosvall, klk
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§ 15 Nämndinitiativ Waxholmspartiet gällande sjömacken som drivs 
av arrendator Wikab Produkter AB

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Ärendet lämnas över till förvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Anna-Lena Nordén (WP) initieras vid dagens sammanträde rubricerat ärende i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet lämnas till förvaltningen för beredning och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Bilaga 2, initiativärende Waxholmspartiet, 2020-04-06 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Tekniska enheten 
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