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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Pågående projekt
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
 Riskful Play/Snapptunafältet
 Rivning av byggnader vid Orkesta IP (som ligger i Lindholmen)

4. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
 Information om nuläget gällande Coronapandemin
 Aktuell information från Ung Fritid
 Återkoppling på enkäten ”Poäng Sveriges Friluftskommun"
 Nya rastplatser

5. Fyllnadsval fritidsnämndens arbetsutskott (Valärende 2019-
2022) (FN 2018.083)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 9 november 2020 att entlediga Jerri Bergström 
(S) från sitt uppdrag i fritidsnämnden. Jerri Bergström (S) var ledamot i fritidsnämndens 
arbetsutskott. Fritidsnämnden gör därför fyllnadsval för ledamotsposten i fritidsnämndens 
arbetsutskott.

6. Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021 - 2023 (FN 2020.066)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021-2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål och prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt
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I bilaga finns fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 – 2023.

Handlingar
 §80 FN AU Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021 - 2023
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Verksamhetsplan fritidsnämnden 2021-2023
 Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2023

7. Månadsuppföljning januari – oktober 2020 (FN 2020.009)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter oktober 
månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.

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
 §81 FN AU Månadsuppföljning januari – oktober 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-11, Månadsuppföljning januari - oktober 2020
 Månadsuppföljning januari - oktober 2020

8. Fritidsgårdarnas öppettider (FN 2020.064)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar fritidsgårdarnas öppettider enligt förvaltningens förslag. Beslutet 
gäller tills vidare.

Ärendebeskrivning
Fritidsgårdarnas ordinarie säsong följer skolans läsår.
Under sommaren anpassas fritidsgårdarnas öppettider och verksamhet efter ungdomarnas 
behov och önskemål.

Öppettider för fritidsgårdarna under ordinarie säsong är.

Fritidsgården Mega
Måndagar: 16.00 - 22.00
Tisdagar: 16.00 - 21.00 (Riktad verksamhet för personer med funktionsvariationer)
Onsdagar: 15.00 - 22.00
Torsdagar: 15.00 - 22.00
Fredagar: 15.00 - 24.00
Lördagar: 17.00 - 24.00
Söndagar: 15.00 - 22.00

Fritidsgården Haket
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Måndagar: 14.00 - 21.30
Onsdagar: 14.00 - 21.30
Torsdagar: 14.00 - 17.30
Fredagar: 14.00 - 23.30
Lördagar: 18.00 - 23.30

Fritidsförvaltningen föreslår att beslutet om fritidsgårdarnas öppettider ska gälla tills vidare 
eftersom fritidsnämnden då inte behöver besluta om fritidsgårdarnas öppettider årligen, utan 
endast vid behov.

Handlingar
 §82 FN AU Fritidsgårdarnas öppettider
 Tjänsteskrivelse, 201112 Fritidsgårdarnas öppettider

9. Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 
föreningsbidrag (FN 2018.020)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade 
bidragsnormerna och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under många år upplevt ett behov av att uppdatera befintliga 
dokument och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av tider i 
kommunens lokaler och anläggningar. I juni beslutade fritidsnämnden om nya 
fördelningsprinciper.
Nu finns ett förslag på reviderade bidragsnormer framtaget. Under hösten har förslaget varit 
ute på remiss till föreningarna. Några justeringar gjordes och nu finns ett nytt reviderat förslag 
presenterat i handlingarna.
Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anta de reviderade bidragsnormerna och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.

Handlingar
 §83 FN AU Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse 2020-11-11, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 

föreningsbidrag
 Förslag av reviderade bidragsnormer 2011-11-11
 Särskilda riktlinjer för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet  2011-11-11
 Beskrivning av ändringar - reviderade bidragsnormer 2020-11-12
 Synpunkter från föreningar angående förslag av revidering av bidragsnormer 2020-11-12
 Synpunkt från Vallentuna Konståkningsklubb gällande revidering av bidragsnormer
 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna

10. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK (FN 
2020.053)
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna BK:s ansökan om bidrag speciella ändamål för 
ekonomiskt bortfall pga. Coronapandemin.

Ärendebeskrivning
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 82 000 kr enligt punkt 3.1 ”Bidrag för 
utvecklingsinsatser” med syfte att fortsatt kunna erbjuda klubbens barn/ungdomar en 
meningsfull och oförändrad verksamhet trots ekonomisk påverkan av Covid-19. 
Coronapandemin har påverkat föreningens intäkter för försäljning i kiosken, inställd cup och 
minskat deltagande i fotbollsskolan.

På fritidsnämndens arbetsutskott 2020-10-08 återremitterades denna ansökan då 
arbetsutskottet ville att förvaltningen genomför en total översyn av föreningars effekter av 
Coronapandemin. Förvaltningen kommer under våren 2021 att redovisa ärendet översyn av 
effekterna på föreningslivet med anledning av Coronapandemin.

Fritidsförvaltningen ser inte att denna ansökan går i linje med riktlinjerna för bidrag speciella 
ändamål, enligt punkt 3.1 ”Bidrag för utvecklingsinsatser”, då detta inte är beskrivet i ansökan 
och föreslår därför att ansökan avslås.

Handlingar
 §84 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 Tjänsteskrivelse 2020-09-21, Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 §71 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK – Ekonomisk påverkan av covid-19

11. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK (FN 
2020.063)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Brottby SK ett bidrag på 67 000 kr till projektet ”Tjejlyftet 
i Brottby SK” att belasta potten för bidrag speciella ändamål 2020.

Ärendebeskrivning
Brottby SK har efter dialog med fritidsförvaltningen skickat in en ansökan om bidrag för 
speciella ändamål. Ansökan avser de kostnader som föreningen uppskattar att de kommer att 
ha i det projekt de önskar att starta i januari 2021.
Föreningen kallar projektet ”Tjejlyftet i Brottby SK” och innebär en rad olika insatser för att 
uppnå målet som är att dubblera antalet aktiva tjejer och öka antalet kvinnliga ledare.
Projektet delfinansieras av Stockholms fotbollförbunds fond 50/50 som bidrar med 30 000 kr. 
Resterande 67 000 kr ansöker föreningen om av fritidsnämnden inom ramen för bidrag för 
speciella ändamål.
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i 
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en 
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller arrangemang. 
Ett av de prioriterade områdena är insatser som främjar jämställdhet mellan flickor och 
pojkar.
Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden beviljar det ansökta beloppet på 67 000 kr.
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Handlingar
 §85 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Tjänsteskrivelse 2020-11-10, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Tjejlyftet i Brottby SK
 Preliminär projektkalkyl, Tjejlyftet Brottby SK
 Tidsangivelser för projektet

12. Bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL (FN 
2020.061)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare ett kartbidrag om 
60 000 kr för år 2020 samt 60 000 kr för år 2021, att belasta potten för bidrag speciella 
ändamål respektive budgetår. Bidraget för 2021 villkoras enligt förvaltningens uppställda 
villkor.

Ärendebeskrivning
Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare ansöker om ett kartbidrag. Ett bidrag som ska gå till 
kostnader för medlemskap i kartföreningen Norrkartor, samt för interna kostnader för 
anpassning, tryck av kartor och uppgradering av nödvändig programvara.

I likhet med driftsbidrag så har detta bidrag blivit ett återkommande bidrag till föreningen. 
Förvaltningen föreslår att hanteringen av uppföljningen blir i linje med hanteringen för drifts- 
och underhållsbidrag.

Bidraget för 2021 villkoras till att:

- föreningen bedriver verksamhet på ett sätt som fritidsnämnden bedömer i huvudsak 
motsvarar det sätt som bedömdes då beslutet fattades.

- fritidsnämnden i kommande kommunplaner erhåller ramar som medger en bidragsbudget på 
2020 års nivå eller högre.

- redovisning av bidraget är inlämnat till fritidsförvaltningen senast sista januari året efter 
respektive kalenderår och uppfyller kraven enligt beslut om förtydligande av uppföljning av 
drifts- och underhållsbidrag. Sammanställt underlag redovisas i nämnd som beslutar om 
fortsatt stöd.

Handlingar
 §86 FN AU Bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL
 Tjänsteskrivelse 2020-11-05, Bidrag speciella ändamål Vallentuna Össeby OL
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL 2020-2021

13. Bibehållet aktivitetsstöd HT-2020 (FN 2020.017)
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att identifiera en eventuell 
minskning av antalet aktiviteter per förening för hösten 2020 till följd av Coronautbrottet 
(Covid-19) och vid aktuella fall ekonomiskt reglera minskningen i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av Coronautbrottet (Covid-19) har det kommit exceptionella riktlinjer och 
rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska 
smittspridningen i samhället. Riktlinjer och beslut som kan komma att få betydande 
ekonomiska effekter för våra föreningar.

Kommunens rekommendationer till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och vidta de 
åtgärder som situationen kräver. Aktivitetsbidraget är en viktig del för många barn- och 
ungdomsföreningar som beräknas utifrån antalet sammankomster som föreningarna har. 
Föreningar som förändrar sin verksamhet till följd av Covid-19 utbrottet skall inte riskera att 
drabbas ekonomiskt i form av minskat aktivitetsstöd pga. färre antal aktiviteter under den 
period som omfattas av de extraordinära riktlinjer och beslut som kommer från Regering och 
Folkhälsomyndigheten. När Regeringen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och beslut inte 
längre anses gälla finns inte heller möjlighet till ekonomisk reglering för bortfall av aktiviteter 
efter denna period.

Förvaltningen föreslår att den förening som inkommer med ansökan avseende hösten 2020 
kan komma att få ett eventuellt bortfall av aktivitetsstöd reglerat ekonomiskt i samband med 
föreningens aktivitetsbidragsansökningar i februari. Eventuell kompensation baseras på en 
jämförelse med motsvarande period föregående år. Med denna möjlighet till kompensation för 
bortfall gäller tidigare beslutade regler för vad en sammankomst är, i enlighet med våra 
bidragsnormer.

Handlingar
 §87 FN AU Bibehållet aktivitetsstöd HT-2020
 Tjänsteskrivelse 2020-11-09, Bibehållet aktivitetsstöd HT-20

14. Bibehållet aktivitetsstöd VT-2020 Korpen Vallentuna (FN 
2020.068)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Korpen Vallentuna ett bidrag om 10370 kr i bibehållet 
aktivitetsstöd motsvarande våren 2019 i enlighet med tidigare beslut som fritidsnämnden 
beslutade om på sammanträdet 2020-04-02.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen sammanställde i september 2020 vilka föreningar som har tappat i antal 
aktiviteter för aktivitetsbidragsansökan under våren 2020 i jämförelse med våren 2019. De 
föreningar där förvaltningen kunde identifiera en minskning som kunde vara en möjlig effekt 
av Coronapandemin fick en extra utbetalning för att bibehålla aktivitetsstöd på samma nivå 
som 2019 enligt fritidsnämndens beslut.
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Korpen Vallentuna har efter utbetalningen av aktivitetsstöd återkommit till förvaltningen med 
en skrivelse daterad i november. Föreningen förklarar varför deras bidragsansökan saknade 
uppgifter som påverkade att inget bibehållet aktivitetsstöd betalades ut till föreningen.

Efter dialog med föreningen konstaterar förvaltningen att de har haft samma aktiviteter som 
tidigare men fick ställa in tidigt på våren på grund av Coronapandemin. Att rapporteringen av 
dessa aktiviteter uteblev helt beror bland annat på särskilda omständigheter så som att 
ordinarie personal var permitterade då periodrapporten skulle skickas in. Med anledning av 
fritidsnämndens tidigare beslut om bibehållet aktivitetsstöd och att årets bidragspott 
fortfarande har utrymme för utbetalningen föreslår förvaltningen att fritidsnämnden beslutar 
att bevilja föreningen ett bibehållet aktivitetsstöd motsvarande våren 2019.

Handlingar
 §93 FN AU Bibehållet aktivitetsstöd VT-2020 Korpen Vallentuna
 Tjänsteskrivelse 2020-11-27, Bibehållet aktivitetsstöd VT-20 Korpen Vallentuna
 Skrivelse Korpen 20201120

15. Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 
träffpunkten (FN 2020.042)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.

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.

Från och med den 1 januari 2021 tar fritidsnämnden över ansvaret för verksamheten och 
därmed genomförs flera verksamhetsinstatser som syftar till att stärka verksamheten kopplat 
till Träffpunkten.

Den 22 oktober 2020 beslutade fritidsnämnden (§77) att återremittera ärendet då 
kommunfullmäktige vid tillfället för fritidsnämndens sammanträde precis hade beslutat att 
flytta uppdraget att bedriva verksamhet kopplat till Träffpunkten från socialnämnden till 
fritidsnämnden och förslag till beslut var därmed inaktuellt.

Förslag till yttrandet finns i bilagan ” Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 
träffpunkten”.

Handlingar
 §88 FN AU Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-13, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 

träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
 §77 FN Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
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 Tjänsteskrivelse, 200921, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 
träffpunkten

16. Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP (FN 
2020.059)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
utveckling av mountainbikespår.
 
Med tillägget att ärendet byter namn till "Utveckling av mountainbikespår i Vallentuna 
kommun". 

Ärendebeskrivning
De senaste åren har intresset för cykling ökat dramatiskt. Särskilt nu under Corona-pandemin 
syns en ökning, däribland i att försäljningen av cyklar varit extra stor. Ett intresse som varit på 
uppgång länge är stigcykling, så kallad mountainbikecykling (MTB-cykling).

Det stigande intresset syns också i Vallentuna, särskilt genom ett ökat antal inkomna förslag 
gällande utveckling av möjligheterna till anläggandet av mountainbikespår. Det märks också 
genom att egenbyggda anläggningar i skogarna i Vallentuna ökar i antal och storlek. Vidare 
uppkommer också intressekonflikter vilka uppmärksammats både genom artiklar i tidning och 
i form av inkomna synpunkter.

Fritidsförvaltningen föreslår nu att fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP.

Handlingar
 §89 FN AU Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP
 Tjänsteskrivelse - Anläggning av MTB-led
 Sammanfattning MTB Workshop VT2020
 Exempel på nyinkomna synpunkter rörande MTB
 Synpunkt med förslag om en Cykelpark i Vallentuna

17. Arkivbeskrivning för fritidsnämnden (FN 2020.057)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick över 
hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är organiserad. 
Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
detta så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper 
som produceras och förvaras där.
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I Vallentuna kommuns arkivreglemente (KF 2015-06-08 § 73) fastställs det hur 
arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. Hur fritidsnämndens 
arkivorganisation är bemannad framgår i arkivbeskrivningen.

Handlingar
 §90 FN AU Arkivbeskrivning för fritidsnämnden
 Tjänsteskrivelse - arkivbeskrivning fritidsnämnden
 Arkivbeskrivning för fritidsnämnden

18. Verksamhetsbidrag 4H, 2021 (FN 2020.065)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H-klubb ett ekonomiskt stöd för 2021 på 620 
000 kr.

Ärendebeskrivning
Vallentuna 4H-klubb bedriver en visningsverksamhet på uppdrag av Vallentuna kommun och 
en överenskommelse om verksamhetsbidrag ska beslutas inför verksamhetsåret 2021. För 
2020 är verksamhetsbidraget 620 000 kr. Vallentuna kommuns kommunplan för 2021 – 2023 
beskriver att fritidsnämnden inte får uppräkning på personal- och driftsbudgeten. Med det som 
bakgrund föreslår fritidsförvaltningen att verksamhetsbidraget för 2021 blir detsamma som 
för 2020, 620 000 kr. Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen har tidigare 
delfinansierat verksamhetsbidraget med respektive 200 000 tkr (BuF) och 50 000 kr (SF). I 
arbetet med kommunplanen 2021 – 2023 gjordes en omfördelning mellan barn- och 
ungdomsförvaltningen och fritidsförvaltningen vilket betyder att den delen av finansieringen 
av verksamhetsbidraget nu ligger hos fritidsförvaltningen.

Inför 2020 skrevs en avsiktsförklaring mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns 4H. 
Avsiktsförklaringen beskriver att fritidsförvaltningen avser att Vallentuna 4H-klubb ska 
bedriva visningsverksamhet under perioden 2020 – 2022 och för det erhålla ett årligt 
verksamhetsbidrag. Syftet med avsiktsförklaringen var att skapa en trygghet för 4H-klubben 
och möjliggöra en långsiktig planering. Avsiktsförklaringen beskriver vidare att vid det fall 
fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar förändras på sådant sätt att verksamhetsbidragets 
storlek behöver minskas ska Vallentuna kommun meddela 4H-klubben om detta omgående.

Handlingar
 §91 FN AU Verksamhetsbidrag 4H, 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, Verksamhetsbidrag 4H, 2021
 Budget Vallentuna 4H 2021
 Överenskommelse 4H 2021
 Verksamhetsplan 2021

19. Yttrande granskning – detaljplan Gamla polishuset (FN 
2020.030)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att inte ha någon erinran.
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-10-20 § 73 att ställa ut förslag till 
detaljplan på granskning.

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen, 
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i 
form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för ett hållbart 
bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad.

Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden beslutar att inte ha någon erinran.

Handlingar
 §92 FN AU Yttrande granskning – detaljplan Gamla polishuset
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-18, Yttrande gällande remiss för granskning av detaljplan för 

Gamla polishuset
 Remiss, granskning av detaljplan för Gamla Polishuset
 Karta Gamla polishuset

20. Förändring av öppettider av träffpunktsverksamhet (FN 
2020.071)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att
- förlänga perioden för stängning av fritidsförvaltningens träffpunktsverksamhet i centrala 
Vallentuna och Kårsta. Förlängningsperioden avser 2021-01-01 – 2021-02-28.
- fritidsförvaltningen har rätt att öppna fritidsförvaltningens träffpunktsverksamhet för det fall 
att de skärpta allmänna råden och rekommendationerna förändras.

Ärendebeskrivning
Med anledning av spridningen av Corona-virus i samhället görs förändringar inom 
fritidsförvaltningens verksamheter för att motverka ytterligare spridning.

Folkhälsomyndigheten beslutade 2020-10-29, efter samråd med bland annat 
smittskyddsläkarna i Stockholm om skärpta allmänna råd i Stockholms län vilka innefattar att 
avstå från att vistas i inomhusmiljöer.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-04, Förändring av öppettider av träffpunktsverksamhet

21. Anmälningar för kännedom
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-12-03.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-10-26.

Anmälda handlingar
 FN 2020.008-10    Verksamhetsberättelse Vallentuna Bordtennisklubb 20190801 – 20200731
 FN 2020.026-5    Kommunfullmäktige, Revidering av taxa för hyra av idrott- och friluftsenhetens 

lokaler och anläggningar
 FN 2019.062-13    Kommunfullmäktige, Organisation av träffpunkternas verksamhet
 FN 2019.044-6    Kommunfullmäktige, Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
 FN 2020.037-7    Kommunstyrelsen, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 

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

     Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
     Minnesanteckningar 2020-10-05 funktionshindersrådet (KFR) samrådsmöte, kultur- och 

fritidsförvaltningen
     Teknik- och fastighetsutskottet, Ändrade öppettider i Tunagaraget med omedelbar verkan till 

och med 31 januari 2021
 FN 2020.007-35    Verksamhetsberättelse, 20190101-20191231 Vallentuna BK
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2021-2023
 FN 2020.046-5    Kommunfullmäktige, Delårsrapport januari-augusti 2020
     Kommunfullmäktige, Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
     Kommunfullmäktige, Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
 FN 2020.009-10    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober Vallentuna kommun
     Kommunstyrelsen, Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna

22. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Inga delegationsbeslut har anmälts till fritidsnämnden till och med 2020-12-03.

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.
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