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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Tjänstgörande ledamöter

24 januari 2023

Stadshuset, Kreativiteten, kl 13:00-16:15

Vicki Skure-Eriksson (C), Ordförande 
Hawar Asaiesh (V), 1 :e vice ordförande 
Håkan Lindberg (M), 2:e vice ordförande 
Anny Bustos Teljebäck (S) 
Karder Saeed Foad (S) 
Eric Söderberg (KD) 
Håkan Ampellindh (M) 
Patrik Kalander (M) 
Daniel Jonsson (SD)

Vid protokollet

Justeras

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
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Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
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§18 Dnr NIF 2023/00027-7.4.1

Beslut- Hyresoffert gällande inventarier och knapplift för 
Vedbobacken

Beslut
Nämnden godkänner hyresoffert gällande inventarier och knapplift för 
Vedbobacken.

Nämnden ger direktören i uppdrag att underteckna offerten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Som ett led i handlingsplan för Vedbobacken, antagen av FN den 2021-11- 
23, 2017/00049-3.3.5, har nu driften upphandlats som en tjänstekoncession 
och beslut om tilldelning samt avtalstecknande, se beslut i NIFF 2022/00117, 
2022-08-30. För att staden enligt avtal och upphandling skall ha rådighet 
över alla för driften ingående delar har nu ett köpeavtal tecknats mellan 
staden och Vedbobacken ekonomiska förening och vinner lagakraft efter 
beslut i FN, under förutsättning att FN beslutar enligt förslag. I och med 
detta så är nu sista delen i hantering av driften av Vedbobacken verkställd 
och staden har nu rådigheten över de förutsättningar som krävs för 
verksamhetsdriften. Detta medför också att staden har samlat ägandet av 
byggnader, lift och inventarier på ett ställe och stadens lokalhyresmodell tar 
vid för att reglera mellanhavanden mellan KIFF och TFF.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden godkänner hyresoffert gällande inventarier och knapplift för 
Vedbobacken.

Nämnden ger direktören i uppdrag att underteckna offerten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Hawar Asaiesh (V) och Anny Bustos Teljebäck 
(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
F astighetsförvaltningen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


