
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stora Mötesrummet kl. 13:55-15:05

Beslutande 
närvarande

Lars Carlsson (C) (ordförande), Tommy Schiött (M) (vice ordförande), 
Jerri Bergström (S)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Annica Brozin (Nämndsekreterare)

Paragrafer §§14-24

Justerande Jerri Bergström (S)
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ÄRENDELISTA
§14 Val av justerare
§15 Fastställande av dagordning
§16 Verksamheten informerar
§17 Redovisning av synpunkter och klagomål
§18 Månadsuppföljning januari-februari 2020
§19 Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag 2020

§20 Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av Träffpunktens 
verksamhet

§21 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019

§22 Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP
§23 Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens lokaler och anläggningar
§24 Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK
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§ 14
Val av justerare

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 15
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 16
Verksamheten informerar

Verksamheten informerar om följande:
 Information om läget med anledning av coronaviruset
 Sommarens förlängda issäsong vecka 18-22
 Visionsarbete Vallentuna IP
 Presentation av befintliga och nya motionsspår
 Kvarnbadets 50-årsfirande 
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§ 17
Redovisning av synpunkter och klagomål (FN 2020.011)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Fritidsförvaltningen redovisar statistiken 
med en tillhörande analys två gånger per år. Statistiken hämtas från kommunens 
gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella synpunkter och klagomål. 
Statistiken överlämnas till förvaltning i början av februari och september och förvaltningen 
redovisar sedan för nämnd i mars och oktober (om det inte är någon planerad nämnd i de 
månaderna redovisas de på nästkommande nämnd). Den aktuella statistiken gäller för 
perioden 1 juli, 2019 – 31 december, 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Redovisning av synpunkter och klagomål
 Halvårsrapport – kvartal 3 och 4, Infracontrol
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§ 18
Månadsuppföljning januari-februari 2020 (FN 2020.009)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.

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.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-02-26, Månadsuppföljning januari-februari 2020
 Månadsuppföljning januari-februari 2020

7 / 15

ProSale Signing Referensnummer: 5642SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag 2020 (FN 2018.076)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram en handlingsplan i syfte att skapa en jämlik fördelning av bidrag och lokalsubventioner 
till bidragsberättigade föreningar.

Ärendebeskrivning
I fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 beskrivs att nämndens stöd till föreningslivet 
ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. Fritidsförvaltningen har kartlagt 
fördelning av bidrag och subventionskostnader för åren 2018 och 2019 för att få en bild av 
hur fördelningen till bidragsberättigade föreningar ser ut.
 
 

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2019-03-05, Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag
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§ 20
Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av Träffpunktens 
verksamhet (FN 2019.062)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida 
lokalisering av Träffpunkter från socialnämnden till fritidsnämnden.
 
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Den 19 november 2019 inkom en remiss från kommunledningskontoret angående 
organisation och lokalisering av Träffpunkten. Remissen ska besvaras senaste den 10 
december 2019. Ärendet återremitterades för vidare utredning.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jerri Bergström (S) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden ställer 
sig negativ till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida lokalisering av 
Träffpunktens verksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C) , ställer sitt eget och Jerri Bergströms (S) yrkande mot 
varandra och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med hans eget 
yrkande. 
 
Votering
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition:
Ja-röst för bifall till Lars Carlssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Jerri Bergström (S) yrkande
 
Omröstningsresultat
Med 2-ja röster och 1-nej, beslutar fritidsnämndens arbetsutskott att avslå motyrkandet (se 
bifogad voteringslista § 20). 
 

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse, 2019-11-20, Yttrande gällande remiss av organisation och 
lokalisering av Träffpunkten

 Yttrande 20191119
 Remiss av Organisation och lokalisering av träffpunktens verksamhet
 Bilagor till remiss
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§ 21
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019 (FN 2018.019)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamheternas arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

Denna rapport redovisar Fritidsnämndens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ för år 2019 
och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och huvudskyddsombud och 
skyddsombud.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningen kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och framledes.
 

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Lars Carlsson (C) och Tommy Schiött (M), att 
fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Årlig uppföljning av SAM/LIMÅ
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ
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§ 22
Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP (FN 2020.013)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
- fritidsnämnden beslutar att upplåta mark för tillfälliga omklädningsrum vid Vallentuna IP
enligt fritidsförvaltningens förslag med tillägget att om det behöver sökas bygglov eller
marklov står IF Vallentuna BK ishockey för detta och de ansvarar också för kostnader för
teknisk försörjning.
- fritidsförvaltningen utreder en alternativ plats för att upplåta mark för tillfälliga
omklädningsrum vid Vallentuna IP till fritidsnämnden den 2 april.

Ärendebeskrivning
Vallentuna hockey vill utveckla sin hockeyprofil på Vallentuna Gymnasium. För att 
utbildningen ska bli konkurrenskraftig krävs att spelarna har möjlighet att lämna sitt material 
och hänga upp sina träningskläder då de tränar både förmiddag och eftermiddag. Vallentuna 
hockey är därför i behov av egna omklädningsrum för sina juniorer på Vallentuna IP. Detta 
kan lösas genom att ställa upp tillfälliga omklädningsrum. Vallentuna hockey är villiga att 
själva ta kostnaden för de tillfälliga omklädningsrum men behöver tillstånd från 
fritidsnämnden att placera dessa på kommunal mark på Vallentuna IP. Fritidsförvaltningen 
anser att detta är en bra funktionell lösning för både Vallentuna gymnasium och Vallentuna 
hockey. Detta kommer också underlätta för övriga föreningar på Vallentuna IP under 
högsäsong då det blir fler omklädningsrum lediga för dem att byta om i.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att om det behöver 
sökas bygglov eller marklov står IF Vallentuna BK ishockey för detta och de ansvarar också 
för kostnader för teknisk försörjning.
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsförvaltningen utreder en alternativ plats för att 
upplåta mark för tillfälliga omklädningsrum vid Vallentuna IP till fritidsnämnden den 2 april.

Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det finns två yrkanden och och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt dem båda. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05 Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP
 Avtal mark till omklädningspaviljonger.docx
 Kartbild för tillfälliga omklädningspaviljonger.docx
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§ 23
Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens lokaler och 
anläggningar (FN 2018.020)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen 
att se över punkten 6.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under många år sett ett behov av att uppdatera befintliga dokument 
och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av tider i kommunens 
lokaler och anläggningar. Senast ett förslag på nya fördelningsprinciper togs fram var under 
våren 2016. Det förslaget remitterades tillbaka till förvaltningen.
Nu finns ett nytt förslag framtaget som under november 2019 skickades ut på remiss till 
föreningarna med påminnelse under januari 2020 till de som inte återkopplat. 
Fritidsförvaltningen föreslår att det framtagna förslaget på nya fördelningsprinciper ska börja 
att gälla vid fördelningen av säsongsbokningar för säsongen 2020/2021.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar på återremiss med uppdrag till förvaltningen att se över punkten 6.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-02
 Förslag - Fördelningsprinciper 2020-03-02
 Fritidsnämndens fördelningsprinciper
 Inkomna synpunkter på förslaget av nya fördelningsprinciper (1)
 Inkomna synpunkter på förslaget av nya fördelningsprinciper (2)
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§ 24
Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK (FN 2020.012)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Frösunda SK ett årligt drifts- och underhållsbidrag om 
155 000 kr per år de kommande tre åren (2020,2021 och 2022) i enlighet med riktlinjerna för 
bidrag speciella ändamål och av förvaltningen uppställda villkor.

Ärendebeskrivning
Frösunda SK ansöker om drifts- och underhållsbidrag i enlighet med riktlinjerna för bidrag 
speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift och underhåll. 
Utifrån presentation och dialog med föreningens representanter föreslår förvaltningen att 
föreningen erhåller ett bidrag om 155 000 kr per år under de 3 kommande åren (2020-2022).

Bidraget för 2021 och 2022 villkoras till att:

- Frösunda SK bedriver verksamhet och sköter driften av sin anläggning på ett sätt som 
fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det sätt som bedömdes då beslutet fattades.

- fritidsnämnden i kommande kommunplaner erhåller ramar som medger en bidragsbudget på 
2020 års nivå eller högre.

- redovisning av driftsbidraget är inlämnat till fritidsförvaltningen senast sista januari året 
efter respektive kalenderår och uppfyller kraven enligt beslut om förtydligande av uppföljning 
av drifts- och underhållsbidrag. Sammanställt underlag redovisas i nämnd som beslutar om 
fortsatt stöd.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05
 Frösunda Sportklubb underlag för driftsbidrag 2020
 Ansökan, mail från Frösunda sportklubb.
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Ärende nr § 20  

  
  

 JA NEJ AVSTÅR         

Carlsson Lars, Ordförande C x   

Schiött Tommy, Vice ordförande M x   

Bergström Jerri, Ledamot S  x  
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