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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40
Uppdrag gällande möjligheter till ökad nattvandring för föreningar (FN 
2020.033)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt fritidsförvaltningen att på kommande 
Fritidsnämnd den 4 juni redovisa för nämnden hur arbetet har gått med att öka graden av 
nyttjandet av bidraget för nattvandring för föreningar.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 
fritidsförvaltningen att på kommande Fritidsnämnd den 4 juni redovisa för nämnden hur 
arbetet har gått med att öka graden av nyttjandet av bidraget för nattvandring för föreningar.
 
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.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2020-06-01

DNR FN 2020.033 
ERIK LUNDQVIST SID 1/2
FÖRENINGS- OCH LOKALSAMORDNARE 
  
ERIK.LUNDQVIST@VALLENTUNA.SE  FRITIDSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse 

Återrapport på uppdrag gällande 
möjligheter till ökad nattvandring för 
föreningar

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Fritidsnämndens arbetsutskott gav på deras sammanträde den 26 maj 
fritidsförvaltningen i uppdrag att på kommande Fritidsnämnd den 4 juni redovisa för 
nämnden hur arbetet har gått med att öka graden av nyttjandet av bidraget för 
nattvandring för föreningar. 

Förvaltningen har samverkat med kommunens trygghets- och folkhälsosamordnare 
för att gemensamt kommunicera ut information om de nya bidragen för sommaren 
2020. 

Det har kommunicerats ut i lämpliga informationskanaler och i ett separat 
mailutskick till bidragsberättigade föreningar om möjligheten att nattvandra under 
sommaren. Senast den 12 juni ska föreningar anmäla sig. 

Bakgrund
Allt fler ungdomar förväntas spendera tiden hemma under sommaren, vilket gör att 
det även finns ett ökat behov av vuxennärvaro. Vallentuna kommun vill nu få ut fler 
vuxna att nattvandra och har skapat ett bidrag specifikt för sommaren 2020 som 
föreningar kan ansöka om. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-01, Redovisning av arbete för möjligheter till ökad 

nattvandring för föreningar

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef idrott och friluft
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