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Nämnden för teknik, fritid och kultur 2020-04-23
Plats och tid:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00-20:23, ajournering 18:48-19:00, 19:52-19:59

Beslutande:

Bengt Sandell (S) Ordf.
Anders Mårtensson (C) 1:e v.ordf.
Tina Runhem (M) 2:e v.ordf. deltar på distans
Anton Granath (L)
Göran Nilsson (S)
Lars Sjöblom (M)
Mats Olofsson (M)
Anna-Lena Nordén (WP)
Stefan Åsblom (WP) deltar på distans
Karin Urbina Rutström (MP)
Curt-Åke Stefan (V)

Ersättare:
Övriga deltagare:

Hans Larsson, sbf §§ 16-20
Robert Klingvall, sbf §§ 16-20
André Hagberg, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

Sekreterare: ..................................................
Beata Rosvall

Ordförande: ..................................................
Bengt Sandell (S)

Justerande: ...................................................
Tina Runhem (M)

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum: 2020-04-23, §§ 16-27
Datum för anslagets uppsättande: 2020-04-28
Datum för anslagets nedtagande: 2020-05-20
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv
Underskrift: ..................................................
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Susanne Edén, sbf
Cecilia Jansson, klk
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Innehåll
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Justering och fastställande av föredragningslista
Marsutfall med helårsprognos
Förslag till riktlinjer för kommunal båtplatskö Vaxholms stad
Gågata på hamngatan under sommartid
Återrapport nyttjande av allmän platsmark
Återrapportering till nämnd kring uppföljning av privata utförare
Antagande av rutiner för underhållsplanering
Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler
Uppdrag om framtagande av internhyresmodell Socialförvaltningen
Redovisning av delegeringsbeslut per 2020-04-08
Utestående uppdrag 2020
Fråga till förste vice ordförande

……………………….
Ordförande
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§ 16 Justering och fastställande av föredragningslista
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Tina Runhem (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den
27 april 2020.
Föredragningslistan fastställs

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Tina Runhem (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 27 april 2020.
Mats Olofsson (M) yrkar att föredragningslistan fastställs med tillägget att en fråga ska ställas till Anders
Mårtensson (C) med anledning av facebookinlägg de senaste dagarna.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 17 Marsutfall med helårsprognos
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om utfall för mars samt prognos för resterande del av året.

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

Handlingar
Ekonomiutfall och marsprognos TFK 2020 2020-04-07
Ekonomiruta med prognos mars 2020.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Alexander Wahlstedt, SBF
Susanne Edén, SBF
Alexander Erichsen, KLK

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 18 Förslag till riktlinjer för kommunal båtplatskö Vaxholms stad
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Reviderade riktlinjer för Vaxholms stads båtplatskö godkänns.
Nya reviderade riktlinjer för Vaxholms stads båtplatskö ersätter alla tidigare rutiner och riktlinjer.
Förvaltningen ges i uppdrag att implementera miljöhänsyn i riktlinjerna inför nästa säsong.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten arbetar idag med båtplatskön efter de riktlinjer som är antagna i nämnden för teknik,
fritid och kultur, Änr TFK 2019/10.533 Rev. 2019-03-01.
Det är en liten omsättning av lediga båtplatser i kommunens småbåtshamnar samtidigt som efterfrågan
är stor. Vid varje erbjudande om ledig båtplats till sökande i båtplatskön ska erbjudandet alltid utgå från
den sökandes kötid samt att den sökandes storlek på båt ska tas i beaktande för den lediga platsen.
Varje erbjudande sparas i systemet och tekniska enheten har uppmärksammat att många av de sökande
som stått längst i kön tackar nej men önskar stå kvar i kön, alternativt inte svarar alls på erbjudandet.
Detta innebär att tiden för tilldelning varje vinter/vår tar väldigt lång tid då erbjudande som skickas till
sökande måste invänta en rimlig svarstid innan nya erbjudanden kan skickas till nästa sökande i kön.
Mycket administrativ tid behöver läggas ned innan ett erbjudande kan bli en tilldelning av båtplats.
Tekniska enheten önskar därför göra en revidering i punkten ”Tilldelning av kommunal båtplats” med ett
tillägg av två punkter i riktlinjerna för kommunal båtplatskö.



Medlem har möjlighet att tacka nej/inte ge något svar vid sammanlagt 3 (tre) erbjudanden om
båtplats, därefter förlorar medlemmen sin plats i kön
Medlem som förlorar sin plats i kön måste själv ansöka på nytt till den kommunala båtplatskön
via Vaxholm stads e-tjänst om ny köplats önskas

Övergång från tidigare riktlinjer:
 Alla tidigare erbjudanden nollställs från och med att de reviderade riktlinjerna godkänns
 Vid varje nytt erbjudande följer information med om revidering av riktlinjerna och att sökande har
möjlighet att tacka nej/inte ge något svar vid sammanlagt 3 (tre) erbjudanden om båtplats
 Till varje erbjudande läggs information med om hur många erbjudanden den sökande tidigare har
erhållit och hur många erbjudande den sökande har kvar

Yrkanden
Karin Urbina Rutström (MP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen
ges i uppdrag att implementera miljöhänsyn i riktlinjerna inför nästa säsong.
Curt-Åke Stefan (V) och Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande.
Ordföranden finner bifall till Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Riktlinjer för kommunal båtplatskö i Vaxholm stad, reviderad 2020-04-06
Riktlinjer för kommunal båtplatskö, reviderad 2020-04-06
……………………….
Ordförande
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..……………………..
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Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Hans Larsson, Fritidschef, Tekniska enheten

För kännedom:

Helena Åsberg, Verksamhetskoordinator, Tekniska enheten

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2020-04-23
Änr TFK 2020/61.311
1 av 2

§ 19 Gågata på hamngatan under sommartid
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Hamngatan mellan Rådhusgatan och Söderhamnen beslutas att årligen vara gågata mellan
den 1 juni och 31 augusti.
En testperiod ska genomföras under en säsong avseende trafiken vid in- och utfart till apoteket.
Förvaltningen uppdras återkomma med en utvärdering under hösten 2020.

Ärendebeskrivning
Nämnden för teknik, fritid och kultur har varje år sedan 2015 beslutat om försök med gågata på
sommaren. Det har gjorts flera utvärderingar och samtliga har varit övervägande positiva till gågatan.
Däremot upplever flera av de som är negativa till gågatan stora problem, vilket innebär att frågan är
starkt delad och oavsett om det blir gågata eller inte kommer människor som bor och verkar i
stadskärnan att påverkas av beslutet.

Yrkanden
Mats Olofsson (M) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag till förmån för eget yrkande i enlighet
med bilaga 1 till protokollet.
Anders Mårtensson (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att en testperiod ska
genomföras under en säsong avseende trafiken vid in- och utfart till apoteket. Förvaltningen uppdras
återkomma med en utvärdering under hösten 2020.
Curt-Åke Stefan (V), Karin Urbina Rutström (MP) instämmer i Anders Mårtenssons (C) yrkande.
Bengt Sandell (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på Mats Olofssons (M) yrkande mot förvaltningens beslutsförslag och
finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår.
Ordföranden ställer proposition på Anders Mårtenssons (C) tilläggsyrkande mot förvaltningens
beslutsförslag och finner bifall till Anders Mårtenssons (C) tilläggsyrkande.

Reservationer
Mats Olofsson anmäler för (M) reservation skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. (Bilaga
1 till protokollet)

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Gågata på Hamngatan sommartid, 2020-04-06
Bilaga 1 – Utvärdering av gågata

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Susanne Hall
……………………….
Ordförande
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För kännedom:

Mikaela Lodén, Karl Engström

……………………….
Ordförande
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§ 20 Återrapport nyttjande av allmän platsmark
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur den 14 november 2019 gav förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att ge tillstånd för upplåtande av allmän platsmark för en tidsperiod längre än sex månader.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-04-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Monica Okpe, sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
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§ 21 Återrapportering till nämnd kring uppföljning av privata utförare
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommungemensamt projekt pågår – beräknas klart i juni
Mål:
Att implementera programmet för att stärka uppföljning och insyn av privata utförare både på
förvaltningsnivå och på politisk nivå.
Gemensamt ramverk och gemensam struktur för hur kommunen förhåller sig och agerar vid
upphandling av privata utförare av kommunala angelägenheter
hur avtal följs upp och rapporteras till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
en starkare kvalitetssäkring av privata utförare och levererade tjänster.
Aktuell status:
Förteckning av privata utförare/avtal som berörs samt kommande avtal som kommer omfattas har
tagits fram
Arbete pågår med att bestämma kvalitetsfaktorer, lagkrav och ekonomiska krav att följa upp

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

Handlingar
Återrapportering till nämnd kring uppföljning av privata utförare 2020-04-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Michaela Bondeson, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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§ 22 Antagande av rutiner för underhållsplanering
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Rutiner för prioritering och planering av underhållsåtgärder antas.

Ärendebeskrivning
I KPMGs revisionsrapport ”Granskning av underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer (2019-1210)” pekar revisorerna på en del brister i nämndens arbete med underhållsplanering. En av de åtgärder
de rekommenderar i sin rapport är att ”Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och
prioritera underhåll, framförallt avseende fastigheter.”
Därav har fastighetsenheten tagit fram bifogat förslag på rutiner för underhållsplanering.

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

Handlingar
Antagande av rutiner för underhållsplanering – tjänsteutlåtande 2020-04-06
Rutiner för prioritering och planering av underhållsåtgärder – UTKAST 2020-04-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Raul Koger, sbf
Elisabeth Gustafsson, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Alexander Erichsen, klk

……………………….
Ordförande
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..……………………..
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§ 23 Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att anta riktlinjer för hantering av vakanta lokaler.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjerna för ideella och idéburna organisationers möjlighet att
hyra lokaler.

Ärendebeskrivning
En följdeffekt av beslut för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande blir att lokaler blir vakanta. För
att säkerställa en effektiv hantering av dessa efterfrågar förvaltningen beslut om riktlinjer för hantering
av vakanta lokaler.

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen ges i
uppdrag att se över riktlinjerna för ideella och idéburna organisationers möjlighet att hyra lokaler.
Ordföranden finner bifall till Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Antagande av riktlinjer för hantering av vakanta lokaler, 2020-03-18
Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler – Utkast

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Elisabeth Gustafsson, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

……………………….
Ordförande
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§ 24 Uppdrag om framtagande av internhyresmodell
Socialförvaltningen
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram internhyresmodell för socialförvaltningens lokal- och
bostadsbestånd, samt tar med utvärderingen av internhyresmodellen för utbildningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Fastighetsenheten förvaltar stadens lokal- och bostadsbestånd för att sedan upplåta till verksamheter.
Majoriteten av beståndet upplåtes internt till stadens verksamheter och finansieras med internhyra.
De olika interna upplåtelserna består av följande delar:
Utbildningsförvaltningens lokalbestånd är, från och med införandet av ny internhyresmodell, internt
uthyrt till respektive verksamhet.
Socialförvaltningens bestånd är uthyrt i en klumpsumma beräknad utifrån 2015 års nyttjande och består
av både bostäder och verksamhetslokaler. Bostäder består av biståndsbedömda boenden som hyrs ut
internt till socialförvaltningen och sedan upplåts i andra hand till hyresgäst enligt socialförvaltningens
riktlinjer.
Tekniska enhetens lokalbestånd består av idrottshallar, stadsbibliotekets lokaler och till en mindre del av
allmänna toaletter.
Gemensamma förvaltningslokaler är lokaler som nyttjas av samtliga kommunala förvaltningar och
innefattar kommunhuset samt rådhuset.
Under föregående år beslutades ny internhyresmodell för utbildningsförvaltningens del av
lokalbeståndet och det finns behov av att tydliggöra på samma sätt på socialförvaltningen.

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att man även tar med
utvärderingen av internhyresmodellen för utbildningsförvaltningen.
Ordföranden finner bifall till Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Uppdrag om framtagande av internhyresmodell socialförvaltningen, 2020-04-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Elisabeth Gustafsson, sbf
Alexander Erichsen, klk

För kännedom:

Koray Kahruman, klk
Marie Wiklund, klk
Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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§ 25 Redovisning av delegeringsbeslut per 2020-04-08
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
23 april 2020, §§ 3-29

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2020-04-08
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2020-04-08

……………………….
Ordförande
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§ 26 Utestående uppdrag 2020
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 eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2020-04-07
Sammanställning, utestående uppdrag 2020-04-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf

För kännedom:

Akt

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2020-04-23
Änr
1 av 1

§ 27 Fråga till förste vice ordförande
Mats Olofsson (M) ställer en fråga till Anders Mårtensson (C) angående ett inlägg på Facebook.
Frågan besvaras.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

