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§ 35

Godkännande av föredragningslistan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med följande ändringar godkänna föredragningslistan:



Ärende 5 på dagordningen Information om offentligt konstverk utgår.
Ärende 6 och 7 på föredragningslistan hanteras bakom stängda dörrar.

__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr KFN 2014/58

Översyn av kultur- och idrottsföreningarnas bidrag i Trosa
kommun
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta reviderade bidragsregler för 2016 med följande tillägg under allmänna
regler för erhållande av bidrag:
10. Följande föreningar undantas från bidragsgivning i Trosa kommun:
Politisk förening

_________
Ärende
Bidragsutredningen har genomförts för att underlätta såväl ansökan som
handläggning av föreningsbidrag samt för att öka möjligheterna att söka rätt
sorts bidrag för olika ändamål. Bidragsrevisionen är ett led i arbetet med att öka
nöjdheten med hanteringen av ärenden på Kultur- och fritidskontoret, vilket
även finns som verksamhetsmål för enheterna Allmän kultur och Fritid. De
föreningar vi har samtalat med inför revisionen har välkomnat initiativet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse 2015-06-10, Claes-Urban Boström, produktionschef och Sara
Fältskog Eldros, kulturkonsulent och Petter Björkman, fritidschef.
– Förslag till bidragsregler 2016
– Bidragsregler 2015

Kopia till
kultur- och fritidskontoret
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr KFN 2015/56

Bildande av ny förening, -BRY, Barnens rättsskydd
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Barns rättsskydd (BRY), registreras som bidragsberättigad förening i Trosa
kommun fr.o.m. 2015.
_________
Ärende
BRY är en politiskt och religiöst obunden förening och insamlingsstiftelse som
verkar lokalt och regionalt. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål och
dess främsta syfte är att verka för ökad rättssäkerhet för barn i Sverige som är
utsatta för allvarliga brott, t.ex. misshandel, vanvård och fysiska eller psykiska
övergrepp.
Rörelsen har två verksamhetsgrenar: att inspirera folk att agera vid misstanke
om barns utsatthet samt att påverka opinionen kring frågor om bl.a. mobbning
och tillämpning av FN:s Barnkonvention.
På lokal nivå kan föreningens verksamhet omfatta t.ex. stöd till utsatta barn och
familjer samt samarbete med skolor kring kartläggning av mobbning.

Ärendets beredning
- Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Johan Eklind, kulturchef och Sara Fältskog Eldros,
kulturkonsulent.

Kopia till
BRY, Barnens rättsskydd
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

KFN 2015/59

Ekonomisk månadsrapport per 2015-05-31
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna månadsrapporten.
__________

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har per 2015-05-31 ett överskott med 3 336 tkr.
Ekonomin inom nämndens verksamhetsområde är i flera fall kopplat till
verksamheter med ojämnt kostnadsflöde vilket gör att det skiftar och just nu
finns ett, tillfälligt, kraftigt överskott. Under sommaren kommer åtgärder vidtas
inom anläggningssidan och vi har redan fått intäkter för båtplatser som var
budgeterat till något senare i sommar.
Safirens kapitaltjänstkostnader faller inte ut förrän i april vilket gör det stora
överskottet på 2 000 tkr vilket vi också räknar med ska vara resultatet på
årsbasis tillsammans med nämndens buffert på 100 tkr.
Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse 2015-06-10 från Claes-Urban Boström, produktionschef och
Monica Andersson, ekonom.

Kopia till
Ekonom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

KFN 2015/11

Tjänstekoncession Gästhamnen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta anbudsgivare nr 4, Trosa gästhamn AB som driftentreprenör för
gästhamnen.
att uppdra till produktionschefen att teckna erforderliga avtal.

__________

Ärendet
Det nuvarande avtalet för gästhamnen går ut 2015-12-31 och 2014-05-08
beslutade kultur- och fritidsnämnden att genomföra upphandling för Trosa
gästhamn som en tjänstekoncession.
En tjänstekoncession skiljer sig från traditionell offentlig upphandling bl.a.
genom att entreprenören som utför uppdraget får tillgodogöra sig
verksamhetens intäkter och bär den affärsmässiga risken för uppdraget.
Kommunen framställer vissa krav på hur verksamheten ska bedrivas och vilka
tjänster som ska erbjudas och vad entreprenören får betala till kommunen.
Utöver det ges entreprenören möjlighet att bestämma på vilket sätt uppdraget
ska utföras. Claes-Urban Boström, produktionschef informerar om att i de nya
direktiven för upphandlingar i EU så stärks tjänstekoncessioner som
upphandlingsform.
2015-02-26 beslutade nämnden att anta de förslag till förfrågningsunderlag som
förvaltningen arbetat fram och underlaget låg sedan ute för besvarande fram till
den 30 april 2015. Under maj månad har förvaltningen utvärderat de inkomna
anbuden och presenterar sedan anbuden som är kompletta för kultur- och
fritidsnämnden 2015-06-16 varefter nämnden beslutar om vinnande förslag.
Skäl för beslutet
Förvaltningen har i sin utvärdering gått igenom och sammanställt samtliga
förslag och utvecklingsidéer som entrepenörerna lämnat i sina anbud. Vid
sammanträdet presenterar förvaltningen utvärderingen för nämnden. Nämnden
diskuterar de olika förslagen och kommer i enighet fram till att kandidat nr 4,
Trosa Gästhamn AB är den starkaste kandidaten. Entreprenören upplevs vara
trovärdig baserat på ekonomi, förmåga, kunskap och idéer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ajournering
Mötet ajourneras från kl. 19.30 till 20.00 efter att förvaltningen presenterat sin
sammanställning av inkomna förslag.
Protokollsanteckning
Daniel Tukia (MP) lägger följande anteckning till protokollet:
”Sverige har fått upprepad kritik från EU-kommissionen för dålig insyn och
bristande överklagansmöjligheter när det gäller tjänstekoncessioner. I dagsläget
är en skadeståndsprocess den enda tillgängliga vägen för en leverantör som vill
överklaga en kontraktstilldelning, vilket troligen bryter mot principen om
effektivt domstolsskydd för en individs rättigheter.
Min inställning är därför att tjänstekoncessioner inte bör användas som
upphandlingsform förrän bristen på effektiva rättsmedel är åtgärdad eller EU:s
upphandlingsdirektiv har implementerats i svensk lagstiftning, troligen våren
2016. Tills dess bör upphandlingar ske i enlighet med lagen om offentlig
upphandling.
Däremot ska redan igångsatta tjänstekoncessionsärenden naturligtvis fullföljas
och jag har därför inget att invända mot beslutet i detta ärende.”
Ärendets beredning
– Sammanställning av inkomna förslag, 2015-06-11 från Claes-Urban Boström,
produktionschef.

Kopia till
Anbudsgivarna
Kultur- och fritidskontoret
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

KFN 2015/63

Tjänstekoncession Kråmö
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta anbudsgivare nr 3, Trosa Rederi AB som driftentreprenör för Kråmö.
att uppdra till produktionschefen att teckna erforderliga avtal.
__________
Ärendet
Det nuvarande avtalet för Kråmö går ut 2016-02-10 och 2014-05-08 beslutade
kultur- och fritidsnämnden att genomföra upphandling för Kråmö som en
tjänstekoncession.
En tjänstekoncession skiljer sig från traditionell offentlig upphandling bl.a.
genom att entreprenören som utför uppdraget får tillgodogöra sig
verksamhetens intäkter och bär den affärsmässiga risken för uppdraget.
Kommunen framställer vissa krav på hur verksamheten ska bedrivas och vilka
tjänster som ska erbjudas och vad entreprenören får betala till kommunen.
Utöver det ges entreprenören möjlighet att bestämma på vilket sätt uppdraget
ska utföras. Claes-Urban Boström, produktionschef informerar om att i de nya
direktiven för upphandlingar i EU så stärks tjänstekoncessioner som
upphandlingsform.
2015-02-26 beslutade nämnden att anta de förslag till förfrågningsunderlag som
förvaltningen arbetat fram och underlaget låg sedan ute för besvarande fram till
den 30 april 2015. Under maj månad har förvaltningen utvärderat de inkomna
anbuden och presenterar sedan anbuden för kultur- och fritidsnämnden 201506-16 varefter nämnden beslutar om vinnande förslag.
Skäl för beslutet
Förvaltningen har i sin utvärdering gått igenom och sammanställt samtliga
förslag och utvecklingsidéer som leverantörerna lämnat i sina anbud. Vid
sammanträdet presenterar förvaltningen utvärderingen för nämnden. Nämnden
diskuterar de olika förslagen och kommer i enighet fram till att anbudsgivare 3,
Trosa Rederi AB, är den starkaste kandidaten med de bästa idéerna för att
bevara och utveckla Kråmö utifrån dess förutsättningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Daniel Tukia (MP) lägger följande anteckning till protokollet:
”Sverige har fått upprepad kritik från EU-kommissionen för dålig insyn och
bristande överklagansmöjligheter när det gäller tjänstekoncessioner. I dagsläget
är en skadeståndsprocess den enda tillgängliga vägen för en leverantör som vill
överklaga en kontraktstilldelning, vilket troligen bryter mot principen om
effektivt domstolsskydd för en individs rättigheter.
Min inställning är därför att tjänstekoncessioner inte bör användas som
upphandlingsform förrän bristen på effektiva rättsmedel är åtgärdad eller EU:s
upphandlingsdirektiv har implementerats i svensk lagstiftning, troligen våren
2016. Tills dess bör upphandlingar ske i enlighet med lagen om offentlig
upphandling.
Däremot ska redan igångsatta tjänstekoncessionsärenden naturligtvis fullföljas
och jag har därför inget att invända mot beslutet i detta ärende.”
Ärendets beredning
– Sammanställning av inkomna förslag, 2015-06-11 från Claes-Urban Boström,
produktionschef.
Kopia till
Anbudsgivarna
Kultur- och fritidskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr KFN 2015/1

Anmälan av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
__________
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden tar del av beslut fattade med stöd av delegering.
Period: mars-april 2015
Delegat: Petter Björklund
Löpnr./

Punkt i

Diarienr.

delegerings-

Ärende och beslut

Datum för

Delegat

beslut

ordningen
3.6

Biblioteken har börjat sälja

15-05-01

Johan Eklind

15-06-08

Sara Fältskog

utgallrade CD-skivor
4.3

Arrangemangsbidrag till
Trosa frisksportklubb för

Eldros

midsommarfirande på
Stensunds fhsk, 5 000 kr
4.2

Aktivitetsstöd o

15-05-08

Petter Björkman

15-06-08

Sara Fältskog

anläggningsbidrag till
Västerljungs IF, 35 918 kr
4.3

Bidrag till Finska föreningen
för arrangemang på Mors

Eldros

dag, betalas ut inom ramen
för finskt
förvaltningsområde
Handläggares underskrift

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr KFN 2015/2

Övriga anmälningsärenden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna

__________
Ärendet
Inga övriga anmälningsärenden har inkommit till nämndsekreterare datum som
ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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