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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stora mötesrummet kl. 18:30-19:50

Beslutande 
närvarande

Lars Carlsson (C) (ordförande), Tommy Schiött (M) (vice ordförande), 
Margareta Svanström (M), Gunnel Orselius-Dahl (L), Torbjörn Tronner 
(KD), Rasmus Neideman (MP), Adam Westerberg (S), Susanna Kriström 
(SD), Marita Ljungberg (S)  ersätter Jerri Bergström (S) (2:e vice 
ordförande)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Mikael Karlstein (M), Jessica Cedervall (L), Anna-Maria Nykvist (MP), 
Marie Dycefield-Scott (SD)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Elisabeth Byström (Controller), Ola 
Nilsson (enhetschef Idrott- och friluftsliv), Josef Rosengren 
(Lokalstrateg), Annica Brozin (Nämndsekretare), Ida-Maria Hallberg 
(Tillgänglighetsstrateg) §§1-3

Paragrafer §§1-12

Justerande Adam Westerberg (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Lars Carlsson (C)

Justerande _______________________ 
Adam Westerberg (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Verksamheten informerar
§4 Verksamhetsberättelse 2019
§5 Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019
§6 Internkontrollplan 2020
§7 Hemställan om investeringsmedel till Snapptunafältet
§8 Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020
§9 Godkännande av lokal för hyresbidrag, ansökan från Vallentuna scoutkår av NSF
§10 Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden
§11 Anmälningar för kännedom
§12 Redovisning av delegationsbeslut

2 / 16

ProSale Signing Referensnummer: 5276SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1
Val av justerare

Beslut
Fritidsnämnden utser Adam Westerberg (S) att justera protokollet jämte ordförande. 

Expedieras till 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 

Expedieras till 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Verksamheten informerar

Verksamheten informerar om följande:
 Rapport tillgänglighetsinventering
 Utegym Kvarnbadet
 Lägesrapport om badplatsen Toftesta holme
 Barnkonventionen - gemensam tema med kulturförvaltningen 2020
 Information om Ung Livsstil
 Elljusspåret Össeby IP
 Mega - nya fritidsgården   

Expedieras till 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Verksamhetsberättelse 2019 (FN 2019.066)

Beslut
Fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.
Anteckning
Adam Westerberg och Marita Ljungberg, båda (S), deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och 
ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §4 FN AU Verksamhetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, 2020-01-10
 Verksamhetsberättelse 2019

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (FN 2019.004)

Beslut
Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande
områden: verkställighet av nämndens beslut, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, systematiskt arbetsmiljöarbete, att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunens kemikalieplan samt kontroll av rutiner för badvattenkvalitet. De 
kontrollerade områdena fungerar
enligt befintliga rutiner.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §5 FN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6
Internkontrollplan 2020 (FN 2019.065)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden ska enligt kommunens reglemente för internkontroll fastställa en 
internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av 
granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att 
områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska 
prioriteras, framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar 
inte får stora konsekvenser.
 
De processer och rutiner som ryms inom fritidsförvaltningens verksamheter har nedtecknats i 
en så kallad bruttolista, se bilaga Planering internkontroll 2020. Processerna och rutinerna har 
delats upp i ett eller flera kontrollmoment. Controller har tillsammans med förvaltningschef 
gjort en risk- och konsekvensbedömning av samtliga kontrollmoment. Sannolikheten eller 
risken att fel uppstår i ett kontroll-moment bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står 
för osannolik och fyra står för sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i 
ett kontrollmoment efter en skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för 
allvarlig. De två värdena för sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom 
uppkommer ett riskvärde. Ett urval sker bland de kontrollmoment som har relativt högt 
riskvärde. Valda kontrollmoment att granska under 2020 markeras med Hantera risk i 
kolumnen längst till höger i bilaga Planering internkontroll 2020.
 
De utvalda kontrollmomenten är också samlade i bilagan Internkontrollplan 2020 och utgör 
fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämndens internkontrollplan 2020.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §6 FN AU Internkontrollplan 2020
 Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2020, 2020-01-13
 Planering internkontroll 2020
 Internkontrollplan 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Hemställan om investeringsmedel till Snapptunafältet (FN 2016.052)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja hemställan om investeringsanslag om 2 miljoner kronor 
till utvecklingen av Snapptunafältet.

Ärendebeskrivning
I investeringsplanen 2018-2029 finns 2 miljoner kronor avsatta för år 2020 till investering för 
aktivitetsytor på Snapptunafältet. Det finns ytterligare 7 miljoner kronor avsatta i 
investeringsplanen för detta ändamål att fördelade på år 2021 och år 2022.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §7 FN AU Hemställan om investeringsmedel till Snapptunafältet
 2020-01-14 Tjänsteskrivelse Hemställan om investeringsmedel för snapptuna sportfällt

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020 (FN 2018.019)

Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisar i bilagan 
”Arbetsmiljöarbete 2020” huvudsakliga och tidsatta aktiviteter samt arbetsmiljömålen för 
2020.

Beslutsunderlag
 §8 FN AU Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020
 Tjänsteskrivelse - fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Godkännande av lokal för hyresbidrag, ansökan från Vallentuna scoutkår 
av NSF (FN 2020.002)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna Vallentuna Scoutkår av NSF:s föreningslokal med 
fastighetsbeteckning Vallentuna-Mörby 1:297 (nedan kallad f.d. Hemvärnsgården) för 
hyresbidrag.

Ärendebeskrivning
Vallentuna scoutkår av NSF har inkommit med en ansökan om att få sin föreningslokal (f.d. 
Hemvärnsgården) godkänd för hyresbidrag i enlighet med bidragsnormerna för detta. 
Föreningen bedriver hela sin verksamhet i denna lokal och i skogarna i direkt anslutning till 
lokalen.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §11 FN AU Godkännande av lokal för hyresbidrag, ansökan från Vallentuna scoutkår av NSF
 Tjänsteskrivelse 2020-01-15
 Ansökan om lokalbidrag, Vallentuna scoutkår av NSF

Expedieras till 
Akten, Vallentuna scoutkår av NSF
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden (FN 
2020.001)

Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge nämnderna möjlighet att ha 
offentliga nämndsammanträden. Att ett nämndsammanträde är offentligt innebär att alla som 
vill kan närvara i mån av plats i den lokal som sammanträdet hålls i.

Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara offentligt eller inte. 
Nämnden kan besluta att offentlighet gäller endast vid vissa punkter på ett sammanträdes 
dagordning.

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar
sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning
(kommunallagen 6:25). Det är således inte tillåtet med offentliga sammanträden vid 
exempelvis socialtjänstärenden. Av förarbetena till denna lagregel framgår även att ärenden 
som endast bereds av nämnd för avgörande av fullmäktige inte lämpar sig för offentliga 
sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt 
sammanträde är budgetframställningar till fullmäktige.

Av kommunallagen framgår inte på vilket sätt allmänheten ska upplysas om när och
var de offentliga nämndsammanträdena äger rum eller vilka ärenden som kommer att
tas upp. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunens hemsida är den bästa 
platsen att upplysa om offentliga sammanträden, i samband med att kallelse till 
nämndsammanträdet publiceras.

För att sammanträdena ska anses som öppna måste dörrarna vara
upplåsta. Att låsa upp dörrarna utan bevakning är en säkerhetsrisk. Ett alternativ att
lösa detta är att tjänstepersoner släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. I praktiken krävs 
dock att två tjänstepersoner arbetar med detta, en tjänsteperson som bevakar ytterdörren och 
släpper in människor, och en tjänsteperson som leder och släpper in åhörare till 
sammanträdeslokalen. Ett ytterligare alternativ är att sätta in väktare eller ordningsvakter som 
gör detta. Att lösa tillgängligheten till lokalerna på ett sätt så att det inte uppstår en 
säkerhetsrisk kan alltså vara förenat med extra kostnader.

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har information om möjligheten att ha 
offentliga sammanträden lagts till i alla nämnders reglemente.

13 / 16

ProSale Signing Referensnummer: 5276SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §13 FN AU Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden
 Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Anmälningar för kännedom

Beslut
Fritidsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
  §182 KS Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
  § 194 KS Månadsuppföljning oktober 2019 Vallentuna kommun
  §208 KS Uppdrag psykisk hälsa bland unga
 FN 2019.033-10  Verksamhetsberättelse 2018/2019 Vallentuna Friidrottsklubb
 FN 2019.033-11  Verksamhetsberättelse 2018-2019, Vallentuna Modellflygklubb
 FN 2017.063-8  Beslut fullmäktige, svar på motion (S) om förvaltningsövergripande 

samverkan
  Kommunfullmäktige, Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning

Expedieras till 

15 / 16

ProSale Signing Referensnummer: 5276SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Fritidsnämnden tar del av delegationsbesluten  och lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje möte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 FN 2019.008-12  Delegationsbeslut enligt 10.2.b, Beslut om utbetalning av 

nattvandringsbidrag

Expedieras till 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Lars Carlsson

Organisation Vallentuna FN

Datum & Tid 2020-02-14 15:22:16 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _09561c0bc11a95b6e399dfa7aea77fb0e4

Namn ADAM WESTERBERG

Organisation Vallentuna FN

Datum & Tid 2020-02-14 15:51:47 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0641aac860b1f1b00bd86847ee48c950d3
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