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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-19:45

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Jenny Stenberg (C), Michael Sehlstedt (KD), Anna-Maria Nykvist (MP), 
Marita Ljungberg (S), Marie Dycefield-Scott (SD)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Elisabeth Byström (Controller), Ola 
Nilsson (enhetschef Idrott- och friluftsliv), Torsten Tummen Scott 
(Enhetschef Ung fritid), Annika Wegnebring (Idrotts och 
ungdomsstrateg), Jesper Westberg (kommunsekreterare), Erik Lundqvist 
(Förening och lokalsamordnare), Mir Grebäck Von Melen 
(Utvecklingsledare)

Paragrafer §§61 och 64

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 2020-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§61
§64

Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet 
Yttrande - Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61
Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 
träffpunktsverksamhet (FN 2019.062)

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.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Adam Westerberg, båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jerri Bergströms (S) yrkande.
 
Anteckning
Rasmus Neideman (MP) deltar ej i beslutet.
 

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

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att fritidsnämnden ställer sig negativa till att flytta ansvaret för 
Träffpunktsverksamheten från Socialnämnden till Fritidsnämnden.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att 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.
 
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergström (S) yrkande. 
Fritidsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Votering
Votering begärs och genomförs enligt följande omröstningsproposition:
JA - Bifall till Lars Carlssons (C) yrkande.
NEJ - Bifall till Jerri Bergströms (S) yrkande.
 
Omröstningsresultat
JA - 6 ledamöter.
NEJ - 2 ledamöter.
AVSTÅR - 1 ledamot.
 
Yrkande om att 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, har beslutats (se 
bifogad voteringslista § 61).

Beslutsunderlag
 §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
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64
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)

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.

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.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
 §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
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Voteringslista § 61 
 

   

     

    

 
 

  

       

       

 
 

      

       
  

 
  

  
  

 JA NEJ AVSTÅR      

Tommy Schiött (M) X   

Jerri Bergström (S)  X  

Margareta Svanström (M) X   

Jessica Cedervall (L) X   

Torbjörn Tronner (KD) X   

Adam Westerberg (S)  X  

Rasmus Neideman (MP)   X 

Susanna Kriström (SD) X   

Lars Carlsson (C) X   
Totalt 6 2 1 

 

 

 


	35e5d1f8-e6ef-4e2b-810f-a92c1de77bcd.docx
	9cd149de-efac-4be0-8cbc-510cd21a3181.docx
	ÄRENDELISTA

	e5609142-d174-4537-ba70-c201660f96b0.docx
	Beslut
	Reservationer
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Votering
	Omröstningsresultat


	09f7a033-2d6f-41be-9a4c-31d6cb844b27.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	95efba52-1d86-4b28-84a6-dbfaa2088dd2.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	7300a70a-1037-4c42-8810-8241f5ed55e0.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	ADP308D.tmp
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag

	ADP33D6.tmp
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag




