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Tid och plats

Övriga kallade

Övrig information

Kl  18:30
Stora mötesrummet

Petri Peltonen, Förvaltningschef, Elisabeth Byström, Controller, 
Ola Nilsson, enhetschef Idrott- och friluftsliv, Torsten Tummen 
Scott, Enhetschef Ung fritid, Josef Rosengren, Lokalstrateg, 
Jesper Westberg, kommunsekreterare, Erik Lundqvist, Förening 
och Lokalsamordnare, Mir Melen, Utvecklingsledare, Annica 
Brozin, Nämndsekreterare

Med anledning av den nuvarande situationen med 
Covid-19 så kommer följande information. Denna 
hållning överensstämmer med hur kommunstyrelsen 
gör. Observera dock att beslutet kan ändras under tiden 
fram till mötet, detta är vad som gäller tills annat besked 
kommer.

Nämndmötet kommer äga rum som planerat. Som ett 
led i att minimera smittorisk så är det dock önskvärt att
så få personer som möjligt deltar, och att dessa är 
ordinarie ledamöter, fullt friska som ej tillhör någon riskgrupp. 
Självklart kan vi inte förbjuda någon att delta, 
men det är som sagt önskvärt att så få som möjligt 
närvarar, för allas skull. Prata därför med ditt partis 
nämndledamöter för att bestämma hur ni gör. Och
återkoppla till nämndsekreteraren så att vi är säkra på 
att mötet är beslutsmässigt. Även på tjänstemannasidan
så kommer färre personer närvara.

Vi måste alla ta vårt ansvar i denna situation, men 
samtidigt försöka upprätthålla ett klokskap och ett lugn 
så långt det är möjligt. Tillsammans kan vi göra det.
Lars Carlsson (C), ordförande fritidsnämnden

Lars Carlsson (C)
Ordförande

Jesper Westberg
Sekreterare
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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. 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

4. Redovisning av synpunkter och klagomål (FN 2020.011)

Förslag till beslut
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.

Handlingar
 §17 FN AU Redovisning av synpunkter och klagomål
 Tjänsteskrivelse, Redovisning av synpunkter och klagomål
 Halvårsrapport – kvartal 3 och 4, Infracontrol

5. Månadsuppföljning januari-februari 2020 (FN 2020.009)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter februari 
månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.
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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.

Handlingar
 §18 FN AU Månadsuppföljning januari-februari 2020
 Tjänsteskrivelse 2020-02-26, Månadsuppföljning januari-februari 2020
 Månadsuppföljning januari-februari 2020

6. Jämställdhetskartläggning av föreningsstöd 2020 (FN 
2018.076)

Förslag till beslut
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.

Handlingar
• §19 FN AU Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag 2020
• Tjänsteskrivelse, 2019-03-05, Jämställdhetskartläggning av föreningsstöd
• Jämställdhetskartläggning 2020

7. Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 
träffpunktens verksamhet (FN 2019.062)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida 
lokalisering av Träffpunkter från socialnämnden till fritidsnämnden.

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.

Handlingar
 §20 FN AU Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av Träffpunktens

verksamhet
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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

8. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019 (FN 
2018.019)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner rapporten för fritidsförvaltningens uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019 och de 
fokusområden som tagits fram.

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.

Handlingar
 §21 FN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med

likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019
 Tjänsteskrivelse, Årlig uppföljning av SAM/LIMÅ
 Årlig uppföljning SAM & LIMÅ, diagram
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ

9. Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP (FN 2020.013)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att upplåta mark för tillfälliga omklädningsrum vid Vallentuna IP 
enligt fritidsförvaltningens förslag.
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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.

Handlingar
 §22 FN AU Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05 Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP
 Reviderat avtal - mark till omklädningspaviljonger

10. Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK (FN 2020.012)

Förslag till beslut
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.

Handlingar
 §24 FN AU Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05
 Frösunda Sportklubb underlag för driftsbidrag 2020

UTREDNINGEN AV ALTERNATIV PLATS FÖR TILLFÄLLIGA 
OMKLÄDNINGSRUM (KARTBILD) SKICKAS UT SENARE.
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 Ansökan, mail från Frösunda sportklubb.

11. Bibehållet aktivitetsstöd (FN 2020.017)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att identifiera en eventuell 
minskning av antalet aktiviteter per förening för våren 2020 till följd av Coronautbrottet 
(Covid-19) och vid aktuella fall ekonomiskt reglera minskningen i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av Coronautbrottet (Covid-19) har det kommit exceptionella riktlinjer och 
rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska 
smittspridningen i samhället. Riktlinjer och beslut som kan komma att få betydande 
ekonomiska effekter för våra föreningar.

Kommunens rekommendationer till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och vidta de 
åtgärder som situationen kräver. Aktivitetsbidraget är en viktig del för många barn- och 
ungdomsföreningar som beräknas utifrån antalet sammankomster som föreningarna har. 
Föreningar som förändrar sin verksamhet till följd av Covid-19 utbrottet skall inte riskera att 
drabbas ekonomiskt i form av minskat aktivitetsstöd pga. färre antal aktiviteter från v.11 och 
under den period som omfattas av de extraordinära riktlinjer och beslut som kommer från 
Regering och Folkhälsomyndigheten. När Regeringen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
och beslut inte längre anses gälla finns inte heller möjlighet till ekonomisk reglering för 
bortfall av aktiviteter efter denna period.

Förvaltningen föreslår att den förening som inkommer med ansökan avseende våren 2020 kan 
komma att få ett eventuellt bortfall av aktivitetsstöd reglerat ekonomiskt i samband med 
föreningens aktivitetsbidragsansökningar i augusti. Eventuell kompensation baseras på en 
jämförelse med motsvarande period föregående år. Med denna möjlighet till kompensation för 
bortfall gäller tidigare beslutade regler för vad en sammankomst är, i enlighet med våra 
bidragsnormer.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2020-03-19,  Bibehållet aktivitetsstöd

12. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-03-27.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
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Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-17
 
 
 
 

Anmälda handlingar
     §12 KF, Revidering av reglemente för internkontroll
     §12 KF, Revidering av reglemente för internkontroll
     §32 Protokollsutdrag KS, Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
     §31 Protokollsutdrag KS, Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen
 FN 2020.007-1    Verksamhetsberättelse 2019 Lilla Rörby Ryttarklubb
 FN 2019.033-12    Verksamhetsberättelse 20180901-20190831 Vallentuna Schackklubb
 FN 2019.033-13    Verksamhetsberättelse Täby Gymnastikförening 20180701-20190630
 FN 2020.007-2    Verksamhetsberättelse 2019 Vallentuna Össeby OL
 FN 2020.007-3    Verksamhetsberättelse Vallentuna Ridklubb
 FN 2020.007-4    Verksamhetsberättelse 2019 Vallentuna Tyngdlyftningsklubb
 FN 2020.007-5    Verksamhetsberättelse för FUB i Södra Roslagen 2019
 FN 2019.033-14    Verksamhetsberättelse Vallentuna Volleyboll 20180701-20190630
 FN 2020.007-6    Verksamhetsberättelse Vallentuna Futsal Club 20190101-20191231.
 FN 2020.007-7    Verksamhetsberättelse Vallentuna Taekwondo IF 20190101-20191231
 FN 2020.007-8    Verksamhetsberättelse Showdansföreningen Flex 2019.01.01 – 2019.12.31
 FN 2019.033-15    Verksamhetsberättelse Vallentuna IBK 20180701-20190630.

13. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-03-27.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över sin 
beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstepersoner inom 
fritidsförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av 
fritidsnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska 
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av 
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och 
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i 
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, 
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Delegationsbeslut
 FN 2020.010-1    Delegationsbeslut enligt 2.8, Avskrivning av skuld
 FN 2020.010-2    Delegationsbeslut enligt 2.8, Avskrivning av skuld
 FN 2020.005-2    Delegationsbeslut enligt 11.1, beslut om lotteritillstånd
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