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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesum kl. 18:00-20:40

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Mikael Karlstein (M), Jessica Cedervall (L), Ida Wirström (M) §§27-42, 
Anna-Maria Nykvist (MP), Marita Ljungberg (S), Marie Dycefield-Scott 
(SD) §§31-42

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Elisabeth Byström (Controller), Ola 
Nilsson (enhetschef Idrott- och friluftsliv), Torsten Tummen Scott 
(Enhetschef Ung fritid), Josef Rosengren (Lokalstrateg), Annika 
Wegnebring (Idrotts och ungdomsstrateg), Jesper Westberg 
(Kommunsekreterare), Mir Grebäck Von Melen (Utvecklingsledare), Erik 
Lundqvist (Förening- och lokalsamordnare), Linda Lengheden (Forskare 
hos forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstil) §§25-27

Paragrafer §§25-42

Justerande Jerri Bergström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Lars Carlsson (C)

Justerande _______________________ 
Jerri Bergström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§25 Val av justerare
§26 Fastställande av dagordning
§27 Verksamheten informerar
§28 Tertialrapport januari-april 2020
§29 Hemställan om investeringsmedel för utegym i närheten av Kvarnbadet
§30 Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering elljusspår Össeby IP
§31 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey
§32 Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
§33 Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens lokaler och anläggningar
§34 Revidering av informationshanteringsplan
§35 Remissvar granskning av detaljplan Ormsta-Stensta
§36 Remissvar plansamråd detaljplan Gamla polishuset
§37 Remissvar plansamråd del av detaljplan Sormenvägen

§38 Återrapport på uppdrag gällande möjlighet till utökade öppettider på Mega och 
Haket, eller motsvarande aktiviteter

§39 Återrapport på uppdrag gällande möjligheter till ökad nattvandring för föreningar

§40 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och allergiföreningen för 
lägerverksamhet

§41 Anmälningar för kännedom
§42 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Val av justerare

Beslut
Fritidsnämnden utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
Ung livsstil
Naturens och Idrottens dag 
Jämställdhetskartläggning av föreningsstöd 2020 
Presentation av befintliga och nya motionsspår 
Visionsarbete Vallentuna IP 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Tertialrapport januari-april 2020 (FN 2020.021)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april 
månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget 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.

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten per tertial 1 fokuserad på uppföljning 
av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten 
efter åtta månader.

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
 §28 FN AU Tertialrapport januari-april 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, Tertialrapport januari-april 2020
 Tertialrapport januari-april 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Hemställan om investeringsmedel för utegym i närheten av Kvarnbadet 
(FN 2020.020)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att använda de avsatta 700 000 kronorna i investeringsmedel för 
”Utegym kvarnbadet” i syfte att uppföra ett utegym i närheten av Kvarnbadet.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen föreslår ett uppförande av ett utegym i närheten av Kvarnbadet, mitt emot 
Sörgården 124 i anslutning till bron som går över väg 168.

Utegymmet syftar till att uppmuntra träningsovana till rörelse, däribland de som har en 
funktionsvariationer som påverkar möjligheten till traditionell träning exempelvis på grund av 
diagnos eller ålderdom.

Fokus på utrustningen är att träna balans och rörelsemotorik samt stimulera sinnen såsom 
känsel och hörsel. Förhoppningen är att miljön ska tillåta både fysisk träning och återhämning 
i form av sittplatser och vegetation. Utformningen ska anpassas i relation till resterande 
landskap och även lyfta de kulturmiljövärden platsen har i och med kopplingen till Väsby 
gård.

Platsen är strategiskt bra utifrån närheten till både Björkby-Kyrkvikens promenadstråk, 
Kvarnbadet, Väsbygårdens vårdboende, servicebostäder, koloniområde och Hälsans stig. Till 
Tuna torg är det 800 meter. Förhoppningen är att utegymmet ska fungera som ett utmanande 
inslag i människors vardag där platsen blir ett naturligt stopp längs med promenader.

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
 §29 FN AU Hemställan om investeringsmedel för utegym i närheten av Kvarnbadet
 Tjänsteskrivelse - Hemställan Utegym Kvarnbadet 200423
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering elljusspår 
Össeby IP (FN 2020.028)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att använda 750 000 kronor avsatta från investeringsmedel årligt 
anslag till renovering av elljusspår Össeby IP.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen behöver nyttja 750 000 kronor av det årliga anslaget för att återställa 
skadorna på elljusspåret i Össeby efter stormen Alfrida.

Kapitalkostnaderna för investeringen skulle bli 25 750 kr om året under 30 år som kommer 
belasta driftsbudgeten. Stolparna behöver bytas ut år 2050.

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
 §30 FN AU Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering elljusspår 

Össeby IP
 Tjänsteskrivelse, Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering Elljusspår 

Össeby IP
 Alternativ spårdragning av Össeby Elljusspår
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey (FN 2020.014)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Hockey ansöker om bidrag för speciella ändamål för en oväntad kostnad i och 
med att A-laget efter grundserien kvalificerade sig till spel i Allettan Norra. Följden av att 
Vallentuna placerades i Allettan Norra blev många långa resor. I Allettan Norra deltog lag 
som Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund m.fl.

Den budgeterade kostnaden för resor för A-laget var 140 000 kr för säsongen 2019/2020. I 
och med avancemang till Allettan kom kostnaden istället att hamna på omkring 250 000 kr 
enligt föreningens underlag. Föreningen har erhållit bidrag på 40 000 kr från 
Hockeyettan/ATG och har också arbetat intensivt i en arbetsgrupp för att samla ihop pengar 
till Allettan spel. Utifrån föreningens extra insatser och bidrag från Hockeyettan/ATG har 
extra intäkter inkommit till föreningen. Men enligt föreningen täcker det inte kostnaderna som 
Allettan innebar och föreningen ansöker därför om ett bidrag på 240 000 kr. Eventuellt bidrag 
utbetalas inte till föreningens konto utan regleras genom avräkning på befintlig skuld som 
föreningen har till förvaltningen.

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
 §31 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05, ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna Hockey 

kvalspel
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna hockey Allettan
 Ansökan, mail.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32
Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar 
(FN 2020.026)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för hyra av 
idrott och friluftsenhetens lokaler och anläggningar från 1 januari 2021 enligt förvaltningens 
förslag.

Fritidsnämnden ger också förvaltningen i uppdrag att återkomma nästa år med ett förslag på 
revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar som är harmoniserat 
med närliggande kommuners taxor.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under flera år haft ökade kostnader för lokaler och anläggningar i 
form av höjd skolhyra och nya investeringskostnader, vilket påverkat Fritidsförvaltningens 
budget negativt. Förvaltningen har gjort en kartläggning och jämfört andra närliggande 
kommuners taxor, se bilaga 1, vilken visar att Vallentuna ligger långt under övriga 
kommuners taxor för motsvarande lokaler och anläggningar.

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna har även efter höjningen 
lägst taxor för jämförbara lokaler och anläggningar jämfört med närliggande kommuner.

Om lokaler och anläggningar hyrs av privatpersoner, företag och externa hyresgäster i samma 
utsträckning med de nya taxorna år 2021, som under år 2019, kommer de nya taxorna att 
generera ytterligare intäkter om knappt 68 000 kr.

I förslaget lämnas föreningstaxorna för kommunens föreningar oförändrade men med förslag 
på en enhetlig ungdomstaxa för fotbollsplaner.

Yrkanden
Jerri Bergström (S), 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
 §32 FN AU Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse 2020-04-29 Revidering av taxor för hyra av idrott- och 
friluftsenhetens anläggningar

 Förslag till revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33
Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens lokaler och 
anläggningar (FN 2018.020)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på nya fördelningsprinciper. 
Fördelningsprinciperna börjar gälla vid fördelningen av säsongsbokningar för säsongen 
2021/2022 i lokaler och anläggningar exklusive ishallarna.

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 2021/2022.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens 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
 §33 FN AU Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens lokaler och 

anläggningar
 Tjänsteskrivelse 2020-03-02, Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens 

lokaler och anläggningar
 Förslag - Fördelningsprinciper 2020-05-29
 Inkomna synpunkter på förslaget av nya fördelningsprinciper (1)
 Inkomna synpunkter på förslaget av nya fördelningsprinciper (2)
 Medlemmar förening deltagit 1 respektive 10 ggr
 Fritidsnämndens fördelningsprinciper
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34
Revidering av informationshanteringsplan (FN 2020.024)

Beslut
Fritidsnämnden antar förslaget till revidering av informationshanteringsplan för 
fritidsnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta en 
informationshanteringsplan, tidigare benämnd dokumenthanteringsplan, som sammanställer 
myndighetens allmänna handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett 
bevarande- och gallringsperspektiv. Informationshanteringsplanen ska ses över regelbundet 
och revideras vid behov. Föreslagna ändringar är markerade i gult.

Kommunstyrelsen har den 17 februari 2020, § 28, fastställt att gallringsfristen för 
räkenskapshandlingar inom kommunen ändras från tio år till sju år utifrån en lagändring i 
lagen om kommunal redovisning och bokföring (2018:597). Denna ändring införs i och med 
denna revidering även i fritidsnämndens informationshanteringsplan.

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
 §35 FN AU Revidering av informationshanteringsplan
 Tjänsteskrivelse - revidering av informationshanteringsplan
 Informationshanteringsplan fritidsnämnden

13 / 21

ProSale Signing Referensnummer: 6763SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35
Remissvar granskning av detaljplan Ormsta-Stensta (FN 2020.031)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att inte ha någon erinran.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-04-21 § 23 att sända ut
förslag till detaljplan för granskning.
Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta och
omfattar fastigheterna Ormsta 1:33-1:36, 1:38, 1:40, 1:126–1:128, 1:249, 1:252–1:256,
1:264 och 1:959. Även delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt
Vallentuna-Veda 1:1 ingår i planområdet.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens 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
 Tjänsteskrivelse 2020-05-28 Remissvar granskning av detaljplan Ormsta-Stensta
 Remiss, Detaljplan för Ormsta Stensta omfattande fastigheterna Ormsta 1:33, 1:34 

med flera
 Karta Ormsta-Stensta
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Remissvar plansamråd detaljplan Gamla polishuset (FN 2020.030)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att inte ha någon erinran.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-04-21 § 20 att ställa ut
förslag till detaljplan på samråd.
Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Skördevägen. Området omfattar ca 3000 kvm.
Syftet med planen är främst att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna i form av flerbostadshus. Projektet ska verka för ett hållbart
bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek och
utförande. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning och
planläggs därför även för centrumändamål.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens 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
 Tjänsteskrivelse 2020-05-28 Remissvar plansamråd detaljplan Gamla polishuset
 Remiss, plansamråd detaljplan för Gamla Polishuset omfattande fastigheterna 

Vallentuna-Prästgård 1:49, del av Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 
1:436 samt Vallentuna-Rickeby 1:149

 Karta Gamla polishuset
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37
Remissvar plansamråd del av detaljplan Sormenvägen (FN 2020.029)

Beslut
Fritidsnämndens beslutar att inte ha någon erinran.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21 § 22 att sända ut förslag till detaljplan på
samråd.
Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats,
gata, för del av Sormenvägen. Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år.
Detaljplanen medför ingen fysisk förändring på platsen.
Kommunen tar i och med de nya detaljplanen över drift och underhåll av allmän plats
från Lindövägens samfällighetsförening.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens 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
 Tjänsteskrivelse 2020-05-28 Remissvar plansamråd för del av detaljplan 

Sormenvägen
 Remiss, Plansamråd , detaljplan för del av Sormenvägen
 Karta Sormenvägen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38
Återrapport på uppdrag gällande möjlighet till utökade öppettider på Mega 
och Haket, eller motsvarande aktiviteter (FN 2020.032)

Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den rådande Corona-pandemin är kommunens bedömning att människor 
kommer att spendera sommarsemestrarna hemmavid i större utsträckning än tidigare. Detta 
kommer medföra både utmaningar och möjligheter för fritidsförvaltningens verksamheter. 
Kommunens förvaltningar och fritidsförvaltningen i synnerhet har inför sommaren planerat en 
bredd av verksamheter och åtgärder för att möta en ökad förfrågan på aktiviteter. De öppna 
ungdomsverksamheterna, fritidsgårdarna Haket och Mega, samt fältverksamheten har planerat 
för mer verksamhet och ökat öppethållande sommaren 2020 jämfört med tidigare somrar.

I bilagan beskrivs hur fritidsförvaltningen planerar att erbjuda och möjliggöra verksamhet och 
aktiviteter under sommaren.

Beslutsunderlag
 §39 FN AU Uppdrag gällande möjlighet till utökade öppettider på Mega och Haket, 

eller motsvarande aktiviteter
 Tjänsteskrivelse 20200601, Återrapport på uppdrag gällande möjlighet till utökade 

öppettider på Mega och Haket, eller motsvarande aktiviteter
 Verksamhet sommaren 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39
Återrapport på uppdrag gällande möjligheter till ökad nattvandring för 
föreningar (FN 2020.033)

Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
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.

Beslutsunderlag
 §40 FN AU Uppdrag gällande möjligheter till ökad nattvandring för föreningar
 Tjänsteskrivelse 2020-06-01, Återrapport på uppdrag gällande möjligheter till ökad 

nattvandring för föreningar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och allergiföreningen för 
lägerverksamhet (FN 2020.019)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Astma- och allergiföreningen för lägerverksamhet ett 
bidrag om 3500 kr för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av 
betydande allergi och astma.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar i form av betydande allergi- och astma.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens 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
 Tjänsteskrivelse 2020-05-29, ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn 

med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma
 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i 

form av allergi och astma
 Rekommendation ang kommunalt bidrag för deltagande i lägerverksamhet för barn 

och ungdom med astma allergi 2010-04-08
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41
Anmälningar för kännedom

Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-05-28.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
 
Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-05-26

Beslutsunderlag
 FN 2020.007-9  Verksamhetsberättelse 2019 Frösunda Skytteförening
 FN 2020.007-10  Verksamhetsberättelse 2019 Angarns ryttare
 FN 2020.007-11  Verksamhetsberättelse 2019 Lilla Rörby Ryttarklubb
 FN 2020.007-12  Verksamhetsberättelse 2019 Brottby SK
 FN 2019.066-5  Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 FN 2019.004-13  Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga 

nämnder
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Inga delegationsbeslut har anmälts sedan det senaste sammanträdet.

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.
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