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Vallentuna IP-råd, minnesanteckningar
2015-04-15
Deltagande
Anna Åhr-Evertson, Vallentuna Friidrottsklubb
Jimmy Engblom, Bällsta FF
Ulrika Skarin, Korpen
Joachim Nelin, Vallentuna BK Damfotboll
Lasse Lundkvist, Vallentuna BK
Lars Carlsson, fritidsnämnden (C)
Frida Ekberg, fritidsnämnden (S)
Ingela Jansson
Åsa Borglund

1.

Föregående anteckningar (godkänns)

2. Årshjulet
Korrigerade datum för inlämning av intern tidsfördelning utomhustider, men
saknar praktisk betydelse för årets huvudsäsong.
Mail skickas ut när uppdatering sker.
3. Övriga frågor
a) Uppföljning/ återkoppling/ status vad gäller

Belysning planer, har haft maildialoger, inspekterat etc, finns sedan en tid
blanketter för felanmälan och särskilda ritningar att markera på utanför
vaktmästardörren. Trasiga lampor byts självklart. Okulär besiktning etc har
gjorts, ligger nu också i det planerade underhållet att byta armaturer vart
fjärde år. Ang. annat fel så har det också felsökts.
Bänkar, är nu levererade. Är placeringen bra? VBK Herr och dam vill ha
dem i slänten. OK, då ser vi till att de kommer upp där när det är mindre
sankt i marken.
Handikapptoaletten är nästan alltid låst. Den ska vara upplåst och
det är vaktmästarna som ska låsa upp den. IJ tar med sig detta tillbaka.
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Matchklocka västra, IoF tittar på nya lösningar för teknik (det trådlösa
funkar inte) och drar om en kabel. Kommer vara nytt till nästa säsong; helt ny
anläggning i planerat underhåll 2016.
Åtgärdsplan bokningen- vad görs/gjorts för att föregående års
hantering inte upprepas; syftar på återkoppling av inomhustiderna, och
att fördelningsmöten inte hållits.
Fotbollsföreningarna saknar fördelningsmöten med förvaltningen, för att
komma överens om tider. IoF har endast haft möten på det sättet med
fotbollsföreningarna. Diskussion på mötet om för- och nackdelar med sådana
möten, och det är kommunens uppfattning att fördelningen av
utomhustiderna ska ske på samma sätt som fördelningen av inomhustiderna.
Ansökan görs på avsedd blankett där föreningen förklarar vad man önskar
och varför, och förvaltningen gör sedan en tilldelning av tider enligt gällande
fördelningsprinciper. I grund och botten handlar frågan om kommunens
fördelningsprinciper; dessa ses över just nu, och med tydliga principer slipper
vi förhoppningsvis den senaste tidens diskussioner.
Diskussion förekom även om föreningarnas behov av fler träningstimmar
inomhus. IJ redogjorde för de ansökningar om tider som nu kommit in inför
kommande inomhussäsong. Det finns inte en enda förening som inte har
önskat en tid mellan 18.30-20.30 må-tors i en stor sporthall. Sett bara till
inomhusidrotter, finns det gott om tider i kommunens befintliga sporthallar.
Bristen på tider uppstår först då även utomhusidrotterna vill ”kliva in” för att
bedriva sin kompletteringsträning från och med vecka 41 och ca 16 veckor
framåt. Förvaltningen förstår föreningarnas svårigheter att kunna nyttja tider
kl. 16-17 och fredagar, men om kommunen ska bygga fler hallar för att alla
kan få tider kl 18.30-20.30 måndag till torsdag är en politisk fråga.
Statistikuppföljning (utvärdering + validering) Information om den
nyttjandegradsundersökning av sporthallarna som gjordes mån-, tis-,
torsdagar under 12 veckor (jan-maj). Visade att nyttjandegrad 73%; 20 000
bokningsbara timmar, varav 10 000 bokas upp, och av dessa nyttjades 7 000
timmar. KFF fått i uppdrag av FN att föra dialog med de föreningar som hade
en lägre nyttjandegrad än 80 procent. Meningen från FNs sida är inte att
klämma åt föreningar, utan att försöka få en bättre förståelse för varför tider
inte nyttjats. Undersökningar fortgår, nu utökat till även fotbollsplaner.
Synpunkter från föreningar att avbokningar har hanterats mycket bristfälligt,
vilket orsakat mycket merarbete för flera föreningar. IJ tar till sig den
synpunkten, men understryker att man måste boka av sina tider per mail om
man inte tänker använda dem. Framfört också av föreningar att är positivt att
undersökning görs. ”Nu får vi se framåt, och använda de rutiner som tagits
fram.”
Samarbete skola/fritid gällande uthyrning lokaler (AVutrustning etc) Info att finns bara en skollokal med AV som vi kommer åt
vid uthyrning kvällstid; B11 i Bällstabergsskolan. Därtill Kulturrummet och
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Stora mötesrummet i Kulturhuset, samt Vallentuna teater. Joachim kollar
vad frågan handlar om och återkommer separat till IJ vid behov.
Vepan på ishall A Info från IoF att man nu har fått bygglovet för att hänga
upp vepa. Ett äskande om större underhåll på ishall A finns redan för 2016 –
nu avvaktar vi med att sätta upp eventuella vepor och loggor tills vi vet om
underhållet ska göras. Diskussion om vilken typ av skyltning som är bäst,
digital eller traditionell.
b) Info från nämnd och förvaltning

FNs äskande om underhålls- och investeringsplan, återkoppling
Lars Carlsson (LC) beskrev behovet av stort akut underhåll på våra
anläggningar. Därtill vill även nämnden göra några investeringar för
utveckling, men vi är en liten nämnd och har inte råd att ta stora
investeringar ofta – vi måste bära våra egna kapitalkostnader utan tillskott
för detta. FN har tidigare haft en positiv utveckling avseende investeringar i
anläggningar, även om vi skulle önska att vi fick igenom mer. LC betonade
också föreningslivets stora betydelse för att förebygga ungas senare
utanförskap.
Ishallarna på Vallentuna IP ägs inte längre av KFF, utan av SBF
(samhällsbryggnadsförvaltningen). För att i budgetprocessen synliggöra
behovet av medel för omfattande underhåll, har nu KFF – trots att det inte är
fritidsnämndens fastigheter – äskat medel för detta. Avsikten är dock inte att
KFF ska bära dessa kostnader, vilket också gjorts tydligt i dialogen med SBF
och kommunens ledningsgrupp; detta är SBFs ansvar.
IJ redogör för hur processen inför årets äskningar av budgetram och
invsteringar har sett ut. Efter att föreningar inbjudits att lämna förslag, har
förvaltningen tagit fram en långsiktig underhållsplan med förslag till
investeringar. Alliansen har diskuterat detta, och lämnat ett eget förslag till
nämnden, som fattat ett inriktningsbeslut.1 Detta hanteras nu av
kommunfullmäktige, ytterst ansvarig för kommunens ekonomi som helhet,
som fattar det slutliga beslutet om medel för investeringar och underhåll för
kommunens förvaltningar, prel. i juni månad. Då KF fattat sitt beslut,
kommer förvaltningen att återkoppla detta till föreningslivet.
Utfallet av kommunfullmäktiges beslut, kan innebära flera stora
ombyggnader på Vallentuna IP under kort tid. Med början vecka 12 då ishall
A stängs, och fram till vecka 30 då isen läggs igen och allt ska vara klart. I
samband med de stora ombygganderna på Vallentuna IP, kommer en översyn
också ske av allmänhetens omklädningsrum i syfte att förbättra dessa ytor.
Fråga ställdes om den äskade 1 MSEK för fotbollstält, och vad detta avsåg.
Miljonen är avsatt för att under 2015 kunna göra en ordentlig förstudie, om
behov och lämplig placering av ett eventuellt fotbollstält. Mötet diskuterade
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Bifogas dessa minnesanteckningar
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olika alternativ och placeringar för detta, och LC framhöll att en eventuell
investering även ska innefatta övriga utomhusidrotters behov.
Som IoF tidigare informerat om, så pågår ett regionalt samarbete för att
kommungemensamt finansiera specialanläggningar. Sollentuna kommun
bygger nu en stor friidrottshall, där man överdimensionerat hallen i
förhållande till sin lokala förenings behov. På detta sätt kan även klubbar i
andra kommuner få träningstider, till en kostnad subventionerad av
respektive kommun. Friidrottsklubben framförde synpunkter på att en sådan
lösning inte hjälper de yngre av Vallentunas barn och ungdomar som vill
träna utan stora ambitioner.
Återkoppling underhållsplanen 2015
300 000 kr är avsatta för underhåll av friidrottsytor och utrustning på
Vallentuna IP. Sarg i kurvorna är nu installerad, rengöring och målning av
löparbanor kommer göras, liksom en renovering av längdhoppsgroparna.
Avbytarbåsen vid naturgräsplanen kommer att monteras fast, i linje med det
staket som löper runt planen och löparbanorna.
Inköp av nya avbytarbås vid Östra finns i driftsbudgeten för 2016. Det
kommer att bli en mobil lösning som kan flyttas bort för vinterunderhåll av
planen.
Uppdrag att ta fram avtal
Förvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av FN att upprätta avtal för
sådana ytor/ utrymmen/ byggnader där detta saknas. Detta arbete pågår,
ännu med fokus på Vallentuna IP.
4. Nästa möte, datum meddelas i samband med utskick av minnesanteckningar
från dagens möte.
Agendan kommer sättas på samma sätt som dagens, huvudsakligen genom
input från medverkande föreningar. Ett medskick dock;
Nuvarande förråds- och omklädnadsbaracker är i mycket dåligt skick, och är i
behov av att bytas ut. Samtliga föreningar uppmanas därför att till nästa möte
fundera över en lämplig placering av eventuella nya, inhyrda
paviljonglösningar på Vallentuna IP! Fundera också över hur nuvarande ytor
eventuellt kan användas på andra sätt än idag!
Dagens IP-råd uppskattades av både närvarande föreningar, nämnd och
förvaltning; bra diskussioner och bra klimat. Alla överens om att bättre att
diskutera frågor i detta forum eller vid behov separata möten , än genom
långa mailväxlingar. Formerna för politikernas möten med föreningar håller
på att ses över, och kommunen bär i detta arbete med sig föreningarnas
önskan om att få företrädas av två representanter per förening för att minska
sårbarheten. Tills vidare gäller inbjudan till IP-rådet dock endast en
representant per förening, och denne ombeds anmäla sitt deltagande i förväg.
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