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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Pågående projekt

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
- Riskful play/Snapptunafältet.
- Kvarnbadets utegym
- Elljusspår Össeby IP
- Elljusspår Kårsta
- Elljusspår Kristineberg

4. Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
- Presentation om kommungemensamt arbete kring friluftsliv
- Allmänhetens åkning
- Utveckling av Össeby IP
- Aktuell information från Ung Fritid

5. Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av 
Coronapandemin (FN 2020.017)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal aktiviteter för 
aktivitetsbidragsansökan under våren 2020 i jämförelse med våren 2019. De föreningar där 
förvaltningen har kunnat identifiera en minskning som kan vara en möjlig effekt av 
Coronapandemin får en extra utbetalning för att bibehålla aktivitetsstöd på samma nivå som 
2019.

I arbetet med sammanställningen kunde vi se ett antal föreningar som redovisade stora 
minskningar av antalet aktiviteter. Förvaltningen har tittat extra på föreningarna med stort 
bortfall. I flera fall bedömer förvaltningen att det stora tappet av redovisade aktiviteter beror 
på att en del verksamheter, även innan pandemin, inte haft aktivitet överhuvudtaget under 
våren 2020.
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Förvaltningen har i och med sammanställningen kunnat identifiera antalet minskade 
aktiviteter per förening, som inte är på grund av att föreningen minskat sin verksamhet av 
andra orsaker eller inte har redovisat till kommunen.

Handlingar
 §68 FN AU Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av Coronapandemin
 Tjänsteskrivelse, Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av Coronapandemin
 Sammanställning förlorat aktivitetsstöd
 §22 FN Bibehållet aktivitetsstöd

6. Delårsrapport januari-augusti 2020 (FN 2020.046)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter augusti 
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/delårsrapport som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som 
verksamhet.

Handlingar
 §69 FN AU Delårsrapport januari-augusti 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Delårsrapport januari-augusti 2020
 Delårsrapport januari - augusti 2020

7. Simskola 2021 - 2023 Kvarnbadet, upphandlingsunderlag och 
subventionsgrad (FN 2020.054)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och påbörjar upphandling av simskola 
på Kvarnbadet, och att avgiften för folkbokförda i Vallentuna kommun blir maximalt 50 % av 
ordinarie avgift.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen avser att genomföra en upphandling för Kvarnbadets sommarsimskola för 
de 3 kommande åren. Förslaget bygger på en upphandling som leder till ett avtal som sträcker 
sig över 3 år, och med kostnadsbegränsningar för fritidsnämnden, vilka uppgår till 100 000 kr 
per år.

Handlingar
 §70 FN AU Simskola 2021 - 2023 Kvarnbadet, upphandlingsunderlag och 

subventionsgrad
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 Upphandling simskola Kvarnbadet

8. Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag för att 
motverka ensamhet bland äldre (FN 2020.044)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför fritidsnämndens 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Vallentuna inkom med en motion till kommunfullmäktige 20200127 
gällande det statsbidrag som socialstyrelsen fördelar som syftar till att motverka ensamhet 
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar att de medel som fördelats till Vallentuna kommun 
främst ska användas till riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. Statsbidraget har 
inte fördelats till fritidsnämnden och därför föreslår förvaltningen att fritidsnämnden lämna 
ärendet utan eget ställningstagande.

Handlingar
 §72 FN AU Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag för att motverka 

ensamhet bland äldre
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag för 

att motverka ensamhet bland äldre
 Remiss, motion om statsbidrag

9. Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av 
alkoholtillstånd i Vallentuna (FN 2020.043)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför fritidsnämndens 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har 2020-01-21 inkommit med en motion till kommunfullmäktige 
gällande eventuella konsekvenser av de permanenta 
serveringstillstånden/utskänkningstillstånden som Café Form beviljats i Kulturhuset och 
paustillstånd i Traversen vid Vallentuna teater.

I motionen lyfter socialdemokraterna frågan huruvida deltagarna på Showdansskolan FLEX 
eventuellt påverkas av besluten.

FLEX använder danslokalen som ligger i anslutning till Traversen. För att nå den lokalen 
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behöver deltagarna inte passera Traversen. Detta gör att om det mot förmodan skulle 
arrangeras evenemang på Teatern samtidigt som FLEX tränar kommer deltagarna inte vistas i 
Traversen.

Då alkoholservering inte får ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till barn 
under 18 år kommer heller inte eventuella dansföreställningar eller liknande påverkas av 
tillståndet.

Handlingar
 §73 FN AU Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i 

Vallentuna
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av 

alkoholtillstånd i Vallentuna
 Remiss, motion om alkoholtillstånd,

10. Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 
träffpunkten (FN 2020.042)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför fritidsnämndens 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Vallentuna inkom med en motion till kommunfullmäktige 20200127 gällande 
att bemanning med avlönad personal på träffpunkten bör dimensioneras så att verksamhetens 
öppethållande inte beror av volontär bemanning.

Det pågår en process där fritidsnämnden föreslås ta över träffpunktsverksamheterna fån 
socialnämnden. Det har inte fattats beslut om detta ännu och fritidsnämnden ansvarar i 
dagsläget inte för träffpunktsverksamheterna. Därför föreslår förvaltningen att fritidsnämnden 
lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Handlingar
 §74 FN AU Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Tjänsteskrivelse, 200921, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 

träffpunkten
 Remiss, motion om personal på träffpunkten

11. Sammanträdesplan fritidsnämnden 2021 (FN 2020.052)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesplan för 2021:

Fritidsnämndens arbetsutskott: 28/1, 11/3, 20/5, 9/9, 14/10 och 2/12. Fritidsnämndens 
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arbetsutskott 14/10 startar 16.00.

Fritidsnämnden: 11/2, 25/3, 8/6, 23/9, 28/10 och 16/12.

Ärendebeskrivning
Varje höst har nämnden i uppdrag att fastställa sammanträdesplanen för kommande 
verksamhetsår.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att 
underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder i regel klockan 09.00 med ett inplanerat 
föreningsdialogsmöte från klockan 08.30 och fritidsnämndens sammanträde förläggs i regel 
klockan 18.30 med planerade förmöten från klockan 18.00.

Handlingar
 §75 FN AU Sammanträdesplan fritidsnämnden 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-14, Sammanträdesplan fritidsnämnden 2021
 Sammanträdesplan fritidsnämnden 2021

12. Mandat – akuta verksamhetsförändringar med anledning av 
coronapandemin (FN 2020.056)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att fritidsförvaltningen har mandat att genomföra akuta 
verksamhetsförändringar och anpassningar i syfte att minska risken för smittspridning inom 
nämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den pågående pandemin har fritidsnämndens ordförande föreslagit att 
fritidsnämnden ska förtydliga förvaltningens mandat att genomföra verksamhetsförändringar 
och anpassningar i syfte att minska risken för smittspridning inom nämndens 
verksamhetsområde samt arbetsplatser.

Exempel på akuta åtgärder kan vara att förvaltningens medarbetare stänger en verksamhet 
och/eller anläggning på kort varsel när det finns bekräftad information om att smittade 
personer finns i verksamheten.

Vidtagna verksamhetsförändringar och anpassningar redogörs för fritidsnämnden vid redan 
planerade sammanträden samt löpande till fritidsnämndens arbetsutskott.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-15, Mandat – akuta verksamhetsförändringar med anledning 

av coronapandemin
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13. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-10-14.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-10-08.

Anmälda handlingar
 FN 2020.008-6    Verksamhetsberättelse 20190401-20200331.
 FN 2020.008-8    Verksamhetsberättelse Ormsta HC 20190701 – 20206030
 FN 2020.021-5    Kommunfullmäktige, Tertialrapport januari-april 2020
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2019 års bokslut
 FN 2019.046-6    Kommunfullmäktige, Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 FN 2020.007-33    Verksamhetsberättelse Vallentuna Fäktklubb 2019
 FN 2020.008-9    Verksamhetsberättelse Täby Gymnastikförening  20190701 - 20200630
 FN 2020.007-34    Verksamhetsberättelse Frösunda SK 2019

14. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-10-14.

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 2020.003-13    Delegationsbeslut enligt 10.2b, Nattvandringsuppdrag sommar 2020
 FN 2020.003-14    Delegationsbeslut enligt 10.2b, Utbetalning av nattvandringsbidrag
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