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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

1. Val av justerare

2

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

2. Fastställande av dagordning

3

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning

Verksamheten informerar om följande:
 Presentation av fritidskonsulent – uppdrag och prioriterade
satsningar
 Presentation av KP-dagens dragning
 Nuläge badplats vid Vallentunasjön
 Dagsläge Nova
 Össeby IP etapp II
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

5 (13)

2018-05-03

4. Information till fritidsnämnden angående Vallentuna 4H-gård (FN 2017.045)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

För att stötta Vallentuna 4H i den akuta problematiken kring visningsgården har
förvaltningen sedan hösten 2017 hjälpt föreningen med det praktiska arbetet kring
drift och underhåll. En gemensam utvecklingsgrupp har skapats för att stötta
föreningen med att utveckla sin verksamhet. Föreningen betalar i dagsläget heller
ingen hyra till fritidsförvaltningen för Vallentuna 4H-gård. Det rådande avtalet gäller
fram till och med 30 juni, 2018. Arbetet med att ta fram nytt underlag till ett
kommande avtal, som ska starta 1 januari 2019, pågår i samverkan mellan
förvaltningen och föreningen. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för
föreningen att bedriva en bra verksamhet och säkerställa en god arbetsmiljö. Under
hösten perioden 1 juli – 31 december, 2018 stöttar förvaltningen föreningen
ekonomiskt inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-06
Expedieras till

Akten

5

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

5. Ansökan om bidrag för speciella ändamål, Vallentuna 4H (FN 2017.047)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar avslag på ansökan från Vallentuna 4h. Då det finns ett avtal
mellan Fritidsförvaltningen och Vallentuna 4H för drift av visningsgård så kan,
enligt gällande bidragsregler, inget bidrag enligt ansökan beviljas.
Ärendebeskrivning

Vallentuna 4H har under våren 2017 haft högre kostnader än planerat för djur och
underhåll av gården. Kostnader för veterinärsbesök och avlivning av flera av djuren,
efter bedömning av veterinär, har belastat föreningens ekonomi hårt. Föreningen
ansöker om bidrag för att täcka kostnader för oförutsedda utgifter samt bidrag för
fysiska förbättringar av kaninburarna och gris hagen. Det ansökta bidraget uppgår till
42 200kr. Fritidsförvaltningen föreslår avslag av föreningens ansökan med
hänvisning till gällande bidragsregler där det under övriga allmänna bestämmelser
står skrivet att en förening som bedriver verksamhet på uppdrag av någon kommunal
förvaltning inte kan få bidrag för densamma. Då det finns ett avtal mellan
Fritidsförvaltningen och Vallentuna 4H för drift av visningsgård så kan inget bidrag
enligt ansökan beviljas. Förvaltningen har sedan ansökan kommit in haft en
regelbunden dialog med föreningen om både en kortsiktig och långsiktig lösning för
gården. Det arbetet är fortfarande pågående och förslag om lösningar presenteras i
specifikt ärende angående Vallentuna 4H.
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-06
Expedieras till

Akten Vallentuna 4H
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

6. Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (FN
2018.035)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige 0,5 MSEK avseende investering
förstudie elljusspår Kristineberg. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
fatta genomförandebeslut.
Ärendebeskrivning

Investeringsmedel finns avsatta för fritidsnämnden i kommunplan 2018-2020
gällande förstudie elljusspår Kristineberg. Investeringen finns även beskriven i
lokalresursplanen med genomförande under 2018. Syftet med förstudien är att få
fram korrekt investeringskostnad för ett elljusspår i området.
Beslutsunderlag

1. Tjänstskrivelse 2018-04-03
2. Lokalresursplan 2018-2027
Expedieras till

Akten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

7. Utegym Össeby IP (FN 2018.034)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden uppdrar åt fritidsförvaltningen att under våren 2018 uppföra ett
utegym på Össeby IP enligt förvaltningens förslag, med finansiering från årligt
anslag.
Ärendebeskrivning

Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym på Össeby IP, i direkt
anslutning till de friidrottsytor som iordningsställs under våren 2018. Finansiering av
detta utegym föreslås bli årligt anslag, ”investeringsmiljon”, som fritidsnämnden har
till förfogande på årlig basis. Kostnaden för utegym och markarbete beräknas bli 500
tkr.
Beslutsunderlag

1. Utegym Össeby IP
Expedieras till

AKTEN
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

8. Månadsuppföljning februari 2018 (FN 2018.025)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning

Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och rapporteras vid sex
tillfällen under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter
är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som
verksamhet.
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-02-19, Månadsuppföljning Februari 2018
2. Månadsuppföljning januari-februari, Fritidsnämnden
Expedieras till

Akten Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

9. Ansökan om bidrag för särskilda ändamål, Lära med Djur (FN 2018.038)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Lära med Djur ett särskilt hyresbidrag
på 35 000kr, enligt riktlinjerna för speciella ändamål, att belasta budgeten för 2018.
Ärendebeskrivning

Lära med Djur är en ideell förening som vänder sig till barn, ungdomar och unga
vuxna med funktionsvariationer, främst utvecklingsstörning och/eller
autismspektrumstörning. I föreningen Lära med Djur läggs stort fokus på att höja
deltagarnas självförtroende och självbild genom att de får delta i gårdsarbete,
djurskötsel och ridning. Ridlektioner hålls för målgruppen i små grupper om
maximalt tre elever. På dessa lektioner läggs fokus på att förutom att lära sig rida att
utveckla sitt samspel med andra människor och djur på gården samt att öva upp sina
motoriska förmågor. Stort fokus läggs på att kunna erbjuda en värdefull och
utvecklande fritid för personer inom målgruppen. Föreningen Lära med Djur ansöker
om driftsbidrag för verksamheten så att de fortsatt ska kunna behålla en god kvalitét
och att deltagarnas avgifter ska hållas på en så låg nivå som bara är möjligt. Ansökan
är på totalt 378 000kr per år. Fritidsförvaltningen har under en längre tid sett en brist
i fritidsverksamhet riktad till personer med funktionsvariation i Vallentuna kommun.
Att föreningen Lära med Djur startat i Vallentuna och med framgång bedriver
verksamhet ses som mycket positivt. Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen
dryga 10 % av det ansökta beloppet, minus hyra för lastmaskin, baserat på antalet
medlemmar i föreningen boende i Vallentuna kommun.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tjänsteskrivelse 2018-04-05
Ansökan om bidrag för speciella ändamål, lära med djur
Bilaga till ansökan, hyresavtal för lokal
Bilaga till ansökan, hyresavi
Årsredovisning 2017 Lära med Djur
Årsberättelse 2017, Lära med Djur

Expedieras till

Akten Lära med Djur
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

10. Ansökan om bidrag för speciella ändamål, Frösunda SK (FN 2018.002)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att bevilja Frösunda SK bidrag enligt ansökan, 90 000kr, att
belasta budgeten för bidrag för speciella ändamål budgetår 2018.
Ärendebeskrivning

Frösunda SK har efter kontakt med fritidsförvaltningen och efterföljande träff
inkommit med en ansökan om bidrag till deras planer att tillgänglighetsanpassa och
utveckla Björkvallen. Föreningen ser ett stort behov av att utveckla anläggningen
med ett mer tillgängligt klubbhus och vill börja med ett altandäck med tak. Ansökan
är på 90 000kr vilket är halva beloppet av den planerade förbättringen.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

Tjänsteskrivelse 2018-02-16
Email med ansökan om bidrag från Frösunda SK
Minnesanteckningar Träff med Frösunda SK
Offert utbyggnad Frösunda SK klubbhus 2018, bilaga till ansökan
Skiss av utbyggnad av Frösunda SK klubbhus

Expedieras till

Akten Frösunda SK
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

11. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Fritidsnämnden tar del av anmälningslistan för perioden 2018-02-01 till 2018-04-26
och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Varje möte tar fritidsfövaltningen del av en lista med anmälda protokoll och
skrivelser.

Anmälningar

1.
Protokoll KS 2018-02-19 §5
Protokoll KS 2018-02-19 §24
2.
3. FN 2018.032-1 Verksamhetsberättelse 2017, Vallentuna
tyngdlyftningsklubb
4. FN 2017.062-4 Protokoll kommunfulllmäktige taxor och avgifter för
Kvarnbadet 2018
5.
Protokoll kommunstyrelsen, Riktlinjer sociala medier
6.
Protokoll kommunstyrelsen, Kommunens verksamhet i förhållande
till Agenda 2030 och hållbarhetsmål
7. FN 2018.032-4 Årsredovisning för Vallentuna Tennisklub 2017
8. FN 2018.032-5 Verksamhetsberättelse 2017, Korpen
9. FN 2018.032-6 Verksamhetsberättelse 2017, Angarns Ryttare
10. FN 2018.032-8 Protokoll konstituerandestyrelsemöte 2018,
Angarns Ryttare
11. FN 2018.032-7 Styrelsemedlemmar 2018 Angarns Ryttare
12. FN 2018.032-9 Verksamhetsberättelse FUB i Södra Roslagen 2017
13. FN 2018.032-10 Verksamhetsberättelse Vallentuna-Össeby OL 2017
14. FN 2018.032-11 Rapport från verksamhetsåret 2017, Täby galopps
ponnyklubb
15. §90 Protokoll för KS 2018-04-09
16. §82 Protokoll för KS 2018-04-09

12

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

2018-05-03

12. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Fritdsnämnden tar del av delegationsbesluten för perioden 2018-02-01 till 2018-0426 och lägger dem till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Varje möte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut.
Delegationsbeslut
1. FN 2018.001-5 Delegationsbeslut enligt 3.8, tilldelningsbeslut Säkerhetsbesiktning av sporthallar
2. FN 2018.036-2 Delegationsbeslut enligt 11.1, beslut om registrering av lotteri
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