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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 
idrottsplats (FN 2020.038)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats (daterat
1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey samt godkänna utköp av
kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14) i
enlighet med de kostnader som redovisas i denna tjänsteskrivelse.
2. Uppdra åt fritidsnämnden att teckna ett nytt 3-årigt avtal för entresolplan med IF
Vallentuna BK Ishockey efter att beslutet om utköp av tidigare avtal enligt punkten 1 vunnit
laga kraft.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 i samband med en avtalsöversyn att uppdra åt 
kommundirektören att, i samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda förhandlingar med 
intention att göra ett utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, samt utköp av kompletterande 
avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14).

Fritidsförvaltningen har fört en dialog med IF Vallentuna BK Ishockey i syfte att skapa en 
överenskommelse om att avsluta befintliga hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 
idrottsplats. Dialogen har övergått till förhandlingar där Vallentuna kommuns 
kommundirektör har representerat kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen. Föreningen 
och kommunen har nu tillsammans kommit överens om en lösning som presenteras i denna 
tjänsteskrivelse. Lösningen innebär att de tidigare avtalen avslutas samt att ett nytt avtal för 
entresolplan tecknas. I överenskommelsen regleras också en tidigare tvist gällande debitering 
av elförbrukning. Avtalens sista giltighetsdag föreslås vara 2020-12-31. Korpen Vallentuna 
erbjuds fortsatt hyresavtal med Vallentuna kommun som hyresvärd.

Handlingar
 §44 FN AU Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna idrottsplats
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna

idrottsplats
 Hyresavtal entresolplan IF Vallentuna BK Hockey
 Bilaga 1 till entresolavtal, omfattning av de förhyrda lokalerna
 Bilaga 2 till entresolavtal, Särskilda hyresvillkor
 Bilaga 3 till entresolavtal gränsdragningslista
 Hyresavtal för lokaler i ishall A
 6. Avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP
 Principöverenskommelse
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4. Rättelse av fritidsnämndens beslut § 31, 2020-06-04, 
"Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey" (FN 
2020.014)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att rätta beslutet i ärendet ”Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna Hockey” från fritidsnämndens sammanträde 2020-06-04, § 31, till att 
fritidsnämnden beslutar att:
– avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 240 000 kr för oförutsedda utgifter i 
samband med långa resor vid spel i Allettan norra
– avslå fritidsförvaltningens förslag att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden fattade ett beslut 2020-06-04 som är felaktigt formulerat i protokollet. I 
ärendet ”Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey” ansöker föreningen 
Vallentuna Hockey om ett bidrag för speciella ändamål på 240 000 kr. Fritidsförvaltningens 
förslag till beslut om bidraget var att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr 
istället. Fritidsnämnden beslutade därefter att inte bevilja Vallentuna Hockey något bidrag 
alls.

Detta beslut formulerades felaktigt i protokollet för fritidsnämnden 2020-06-04. I protokollet 
är beslutet formulerat ”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”. Detta beslut är felaktigt formulerat eftersom Vallentuna Hockey ansökte om ett bidrag 
på 240 000 kronor, inte 35 000 kr. Ett korrekt beslut hade varit att skriva att ”fritidsnämnden 
avslår fritidsförvaltningens förslag att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr”.

Med anledning av detta föreslår fritidsförvaltningen att fritidsnämnden fattar ett beslut om 
rättelse så att det blir tydligt att fritidsnämnden beslutar att inte bevilja Vallentuna Hockey 
något bidrag alls. För att det ska bli extra tydligt att fritidsnämnden beslutar att inte bevilja 
något bidrag alls föreslås att fritidsnämnden avslår Vallentuna Hockeys ansökan om bidrag på 
240 000 kr och att fritidsnämnden avslår fritidsförvaltningens förslag att bevilja Vallentuna 
Hockey ett bidrag på 35 000 kr.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-07-01, Rättelse av fritidsnämndens beslut § 31 2020-06-04, 

"Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey"
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05, ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna Hockey 

kvalspel(232053) (0)_TMP
 §31 FN Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey
 §31 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey

5. Anmälningar för kännedom
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-08-14.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
 
Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-15.
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-08-04.
 

Anmälda handlingar
     Rapport, Vallentuna kommuns GDPR-arbete under 2019
 FN 2019.004-14    Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
     Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2019
 FN 2019.055-7    Kommunfullmäktige, Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 FN 2020.036-1    Ansökan, Vallentuna ridklubb
 FN 2020.007-13    Verksamhetsberättelse Vallentuna Tennisklubb 2019
 FN 2020.007-14    Verksamhetsberättelse 2019, Frösunda sportklubb

6. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-08-14.

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 2020.034-1    Delegationsbeslut enligt 1.1, senarelagt öppnande av Kvarnbadet
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