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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Pågående projekt

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen informerar om följande:
- Riskfull play/Snapptunafältet.
- Utegym - i närheten av kvarnbadet.
- Toftesta badplats.
- Elljusspåret i Kårsta.

4. Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
- Information om sommarens aktiviteter och nattvandring
- Information om nuläget gällande Coronapandemin

5. Återrapportering förlängd issäsong v18-v22 2020 (FN 
2019.036)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen redovisar antalet bokade timmar under den förlängda issäsongen v. 18 – 
v. 22, 2020. Kravet för att säsongen skulle förlängas var att minimum 35 timmar/vecka 
bokades. Antalet bokade timmar har varit totalt 234 timmar fördelat på fem veckor. Den 
förlängda issäsongen var ett samarbete tre kommuner; Vallentuna, Täby samt Sundbyberg.

V18:
Vallentuna konståkning 32 timmar
Täby konståkning 4 timmar
Sundbyberg konståkning 6 timmar
Vallentuna Hockey 1 timme
Vallentuna Rangers 1 timme

Totalt: 44 timmar (torsdagen stängd pga Valborgsmässoafton)

V19:
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Vallentuna konståkning 38 timmar
Täby konståkning 4 timmar
Sundbyberg konståkning 6 timmar
Vallentuna Hockey 0 timmar
Vallentuna Rangers 1 timme

Totalt: 49 timmar

V20:
Vallentuna konståkning 38 timmar
Täby konståkning 4 timmar
Sundbyberg konståkning 6 timmar
Vallentuna Hockey 0 timmar
Vallentuna Rangers 2 timmar

Totalt: 50 timmar

V21:
Vallentuna konståkning 38 timmar
Täby konståkning 4 timmar
Sundbyberg konståkning 0 timmar
Vallentuna Hockey 1 timme
Vallentuna Rangers 2 timmar

Totalt: 45 timmar

V22:
Vallentuna konståkning 38 timmar
Täby konståkning 4 timmar
Sundbyberg konståkning 0 timmar
Vallentuna Hockey 2 timme
Vallentuna Rangers 2 timmar

Totalt: 46 timmar

Handlingar
 §55 FN AU Återrapportering förlängd issäsong v18-v22 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-20, Återrapportering förlängd issäsong

6. Månadsuppföljning januari-juni 2020 (FN 2020.009)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
juni 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
 §56 FN AU Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning januari-juni 2020

7. Internkontroll halvårsuppföljning 2020 (FN 2019.065)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2020 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande
områden:

- Inköp görs inom befintliga ramavtal
- Rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna
- Verksamheterna följer kommunens rutin för kemikaliehantering
- Brandövning Vallentuna ishall
- Relevant skyddsutrustning används
- Rutiner för badvattenkvaliteten finns och efterlevs.

Handlingar
 §57 FN AU Internkontroll halvårsuppföljning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Internkontroll halvårsuppföljning 2020
 Internkontroll halvårsuppföljning 2020

8. Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2020 (FN 
2020.047)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar ett nuläge för utbetalningar av bidragen till föreningslivet i 
Vallentuna. Rapporten är en halvårsrapport för utbetalda bidrag till föreningslivet, perioden 1 
januari till 30 juni 2020. Bidragen redovisas separat för respektive bidragsområde. Rapporten 
finns som bilaga till ärendet.
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Handlingar
 §58 FN AU Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-20, Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2020
 Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2020

9. Utveckling och avveckling av grusplaner (FN 2020.025)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att utveckla och avveckla grusplaner enligt förslag från 
fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Hösten 2019 kontrollerades samtliga planer och fritidsförvaltningen kunde konstatera att 
många av planerna inte används då de vuxit igen under sommaren. Förvaltningens förslag är 
att man avvecklar vissa planer och utvecklar de som används mer regelbundet.

De planer som fritidsförvaltningen förslår att avveckla är:

• Rosengårdsplanen (Dragonvreten)
• Planen som ligger mellan Rosendalsvägen och Mörbylundsvägen.
• Ekebyplanen (Ekeby)
• Skvadronvägen (västra Bällsta)
• Takpannevägen (Åby)

Vid avveckling kommer planerna rensas på eventuell fast utrustning och bli omvandlade till 
ängsmark.

De planer som fritidsförvaltningen förslår att utveckla är:
• Bergvägen (Rickeby)
• Kullaberg (Solgårdsgärde)
• Bylevägen (Kragsta)
• Ljungvägen (Snapptuna), osäkert om planen kommer finnas kvar då SL planerar utbyggnad 
av Roslagsbanan.
• Kragstalundsstation (vid Vittraskolan)
• Musseronvägen (Bällstaberg)
• Smultronvägen (Ormsta)

Vid utveckling kan vissa planer komma att beläggas med begagnat konstgräs eller omvandlas 
till spontana ytor för lek och aktivitet. Planerna som föreslås utvecklas inkluderas i den 
kommande planen för spontan idrott och rörelse som förvaltningen har i uppdrag att ta fram.

Handlingar
 §59 FN AU Utveckling och avveckling av grusplaner
 Tjänsteskrivelse utveckling och avveckling av grusplaner 2020-04-28
 Karta
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10. Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 
träffpunktsverksamhet (FN 2019.062)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida 
lokalisering av träffpunktsverksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden, och avslår 
tidigare tjänsteskrivelse och yttrande från fritidsförvaltningen.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 

Ärendebeskrivning
Den 19 november 2019 inkom en remiss från kommunledningskontoret angående 
organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet. Ärendet återremitterades för vidare 
utredning.

Handlingar
 §60 FN AU Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 

träffpunktsverksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-27, Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering 

av träffpunktsverksamhet
 Yttrande, 2020-08-27, Remiss av Organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Version 2, Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Bilaga 2, Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten

11. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 
Tennisklubb (FN 2020.041)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Tennisklubb ansökan om bidrag för speciella 
ändamål gällande klottersanering på tennishallen.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Tennisklubb ansöker om ett bidrag på 10 000 kr för klottersanering.

Klubben äger tennishallen som står på kommunens mark, via ett arrendeavtal, uppe vid 
Vallentuna idrottsplats. Klubben är en av få idrottsföreningar i kommunen som äger och 
därmed sköter driften av sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två 
banor som används under sommarhalvåret.

Vallentuna Tennisklubb har sedan flera år tillbaka fått ett årligt stöd av fritidsnämnden i form 
av ett drifts- och underhållsbidrag. Under våren 2020 har bidraget på 155 000 kr betalats ut. 
Fritidsförvaltningen anser att klottersanering är en hantering som ingår i drift- och underhåll 
av en anläggning och föreslår därför att inget extra bidrag ska beviljas.
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Handlingar
 §61 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Tennisklubb
 Tjänsteskrivelse 2020-06-30, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 

Tennisklubb.
 Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna Tennisklubb

12. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK (FN 
2020.035)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att:
1. avslå Vallentuna BK:s ansökan om ett bidrag på 30 976 kr för att erbjuda läxhjälp innan 
träningsverksamhet.
2. bevilja Vallentuna BK ett bidrag på 5000 kr för att erbjuda barn och ungdomar läxhjälp 
innan träningsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 30 976 kr för att erbjuda läxhjälp innan 
träningsverksamhet. Föreningen vill uppnå att både deltagande och välmående förbättras hos 
de utövare som är i behov av extra läxhjälp och kanske ibland tvingas avstå från träning p.g.a. 
detta. Föreningen avser också att erbjuda Vallentuna damfotboll och dess medlemmar 
möjligheten till läxhjälp.

Fritidsförvaltningen ser positivt på föreningens initiativ till att minska stress hos utövare och 
möjliggöra för barn och ungdomar att delta på fler aktiviteter inom sin idrott och föreslår att 
föreningen får ett bidrag på 5000 kr för att starta upp och prova på att erbjuda läxhjälp till sina 
medlemmar.

Handlingar
 §62 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 Tjänsteskrivelse, 2020-07-01, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK.
 Ansökan, Vallentuna BK läxhjälp

13. Yttrande - Rekommendation om att anta överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om 
Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i 
länet (FN 2020.037)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att översända bifogat yttrande till kommunstyrelsen inför beslut om 
att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm 
avseende ungdomsmottagningarna i länet.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (9)

Ärendebeskrivning
En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har 
tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Storsthlm på 
uppdrag av presidierna för regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och Storsthlms politiska 
beredningar.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och 
jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för 
ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten.

Storsthlms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta 
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm. Det är 
kommunstyrelsen som fattar beslutet och fritidsnämnden har blivit tillfrågade i frågan.

I bifogat yttrande välkomnar fritidsnämnden den länsövergripande överenskommelse och 
ställer sig därmed generellt positiva till Storsthlms rekommendation om att anta 
överenskommelse mellan kommunerna. Dock ser fritidsnämnden att överenskommelsen bör 
förtydligas gällande:

- Samverkan med fritidsgårdar och fältverksamhet
- Vikten av fritidsgårdar och fältverksamhetens förebyggande insatser
- Utmaningen en kommun med stor landsbygd står inför i frågan om tillgänglighet till en 
ungdomsmottagning.

Handlingar
 §63 FN AU Yttrande - Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 

kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan 
avseende ungdomsmottagningarna i länet

 Tjänsteskrivelse, 2020-08-20, Remissutlåtande gällande överenskommelse
 Remiss, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i 

Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet

 Yttrande gällande överenskommelse

14. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-09-09.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-09-03.
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Anmälda handlingar
 FN 2020.007-15    Verksamhetsberättelse Hörselskadades förening i Täby med omnjed
 FN 2020.008-1    Vallentuna Hockeys årsredovisning 2019-2020
 FN 2020.007-16    Verksamhetsberättelse 20190101-20191231, Vallentuna styrketräningsförening
 FN 2020.008-2    Årsmötesprotokoll 20190501 – 20200430, Vallentuna konståknintgsklubb
 FN 2020.008-3    Verksamhetsberättelse 20190501-20200430, Vallentuna konståkningsklubb
 FN 2020.007-17    MX Indoor Motorklubb, verksamhetsberättelse 20190101-20191231
 FN 2020.007-18    Felregistrering
 FN 2020.007-19    Åbybergskyrkans unga, verksamhetsberättelse 20190101-20191231.
 FN 2020.007-20    Vallentuna scoutkår av NSF, Verksamhetsberättelse 20190101-20191231.
 FN 2020.007-21    Verksamhetsberättelse Vallentuna Wadoryu Karate IF 20190101-20191231
 FN 2020.007-22    Verksamhetsberättelse Bällsta FF 20190101-20191231
 FN 2020.007-23    Årsmötesprotokoll 2019 Angarns ryttare
 FN 2020.007-24    Verksamhetsberättelse Vallentuna 4H 20190101-20191231.
 FN 2020.007-25    Verksamhetsberättelse Korpen Vallentuna 20190101-20191231
 FN 2020.007-26    Verksamhetsberättelse GoIF Kåre 20190101-20192131
 FN 2020.007-27    Verksamhetsberättelse Huvudstadens golfklubb 20190101-20191231.
 FN 2020.007-28    Verksamhetsberättelse Vallentuna Damfotboll 20190101-20191231.
 FN 2020.007-29    Felregistrering
 FN 2020.007-30    Verksamhetsberättelse Vallentuna Judoklubb bildande
 FN 2020.007-31    Felregistrering
 FN 2020.007-32    Verksamhetsberättelse Åbybergskyrkans unga årsmötesprotokoll
 FN 2020.003-10    Överenskommelse om nattvandring höstterminen 2020 – Korpen Vallentuna
 FN 2020.008-4    Verksamhetsberättelse Vallentuna IBK 20190701-20200630
 FN 2020.008-5    Verksamhetsberättelse Vallentuna Rangers HF 20190501-200430.

15. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-09-09.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 37 § 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 2020.045-2    Delegationsbeslut enligt 10.2.a, Ansökan om bidrag speciella ändamål
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