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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Blåbärsvägen 26 kl. 18:30-20:43

Beslutande 
närvarande

Lars Carlsson (C) (ordförande), Tommy Schiött (M) (vice ordförande), 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Margareta Svanström (M), 
Rasmus Neideman (MP), Adam Westerberg (S), Susanna Kriström (SD), 
Jenny Stenberg (C)  ersätter Gunnel Orselius-Dahl (L), Gustaf Lund (M)  
ersätter Torbjörn Tronner (KD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anna-Maria Nykvist (MP), Marie Dycefield-Scott (SD), Salam Bashi (S)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Elisabeth Byström (Controller), Ola 
Nilsson (enhetschef Idrott- och friluftsliv), Torsten Tummen Scott 
(Enhetschef Ung fritid), Jesper Westberg (kommunsekreterare), Mir 
Grebäck Von Melen (Utvecklingsledare), Anna Sommardal (Lokal- och 
anläggningsstrateg), Ahmed Al-Breihi (Riskful Play) §§1-3, Xinga Li 
(Arkitekt) §§1-3, Melika Coskun (Riskful Play) §§1-3

Paragrafer §§1-13

Justerande Gustav Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Lars Carlsson (C)

Justerande _______________________ 
Gustav Elfström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Pågående projekt
§4 Verksamheten informerar
§5 Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021
§6 Ordningsregler på kommunala badplatser i Vallentuna kommun
§7 Verksamhetsberättelse 2020
§8 Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020
§9 Internkontrollplan 2021
§10 Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län
§11 Anmälningar för kännedom
§12 Redovisning av delegationsbeslut
§13 Yttrande remiss gällande föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1
Val av justerare
Beslut
Fritidsnämnden utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Pågående projekt
Ärendebeskrivning
 
Verksamheten informerar om följande:  
 
Riskful Play/Snapptunafältet
Fritidsförvaltningen informerade om projektet "Riskful Play" och hur arbetet med 
Snapptunafältet har gått till samt hur tidsplanen framåt ser ut för Snapptunafältet.
 
Rivning av byggnader vid Orkesta IP (som ligger i Lindholmen)
Fritidsförvaltningen har upphandlat ett företag som ska riva de byggnader på Orkesta IP som 
inte längre går att använda. Den 15:e mars 2021 ska rivningen vara färdig och besiktigad.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
 
Verksamheten informerar om följande:
 
Aktuell information från Ung Fritid
Fritidsförvaltningen informerade bland annat att om att Vallentuna kommuns fritidsgårdar har 
öppnat med ett begränsat tillåtet antal besökare, och att Träffpunkten arrangerar aktiviteter 
utomhus för seniorer och daglediga.
 
Aktuell information gällande Coronapandemin
Fritidsförvaltningen informerade om de beslut kopplade till Coronapandemin som 
fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (C) och fritidsnämndens arbetsutskott har fattat 
sedan fritidsnämndens sammanträde den 10:e december 2020. Besluten består till stor del 
av stängning och öppnande av fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar, samt regleringar 
av hur många som maximalt får vistas i fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar. 
Fritidsförvaltningen informerade även bland annat om att allmänhetens åkning håller fortsatt 
stängt till och med den 21:a februari. Fritidsförvaltningen informerade också om att det inte 
sker någon uthyrning av fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar till privatpersoner, 
detta gäller fram till den 31:a mars.
 
Vinterpriolistan
Fritidsförvaltningen informerade om vad idrotts- och friluftsenheten ansvarar för gällande
vinterunderhåll av idrottsanläggningarna. Bland annat ansvarar de för plogning av Vallentuna
IP och spårning av motionsspåret samt spårning av skidspår på Vallentunasjön. Prioritering av
dessa uppgifter beslutas av idrotts- och friluftsenhetens enhetschef.
 
Boknings – och bidragssystem
Fritididsförvaltningen informerade om att förvaltningen kommer att implementera ett nytt 
system där föreningar kan ansöka om bidrag och boka anläggningar och lokaler.
 
Friluftsåret/demokratiåret 2021
Friluftsåret 2021 är en nationell satsning för att få fler svenskar att vara ute mer i naturen 
under 2021. Vallentuna kommun kommer att arrangera flera aktiviteter under 2021 kopplade 
till friluftsåret. Bland annat kommer fritidsförvaltningen att ha friluftsföreningsmöten med 
friluftsföreningar i kommunen.
 
2021 är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val. Detta firas 
under år 2021. Fritidsförvaltningen kommer tillsammans med kulturförvaltningen under 2021
att arrangera aktiviteter för att uppmärksamma demokratiåret.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samarbete Korpen och Träffpunkten gällande Kvarnbadets utegym
Fritidsförvaltningen berättade att Korpen har skapat ett träningsprogram med seniorträningar 
på Kvarnbadets utegym i samarbete med Träffpunkten.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021 (FN 2021.004)
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisar med detta 
ärende huvudsakliga och tidsatta aktiviteter samt arbetsmiljömål för 2021.

Beslutsunderlag
 §8 FN AU Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021
 Arbetsmiljöaktiviteter 2021 - Fritidsnämnden
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) och likabehandlings- och mångfaldsarbetet (LIMÅ)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6
Ordningsregler på kommunala badplatser i Vallentuna kommun (FN 
2020.049)
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 20 augusti gav fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ”utarbeta ordningsregler för 
kommunala badplatser i Vallentuna kommun. Så att reglerna kan läggas fram till 
fritidsnämnden för beslut i god tid innan utomhussäsongen 2021. Fritidsförvaltningen uppdras 
även att löpande uppdatera dessa ordningsregler.” (FN 2020-08-20 §47)

Lokala ordningsföreskrifter för offentliga platser i Vallentuna kommun beslutas av 
kommunfullmäktige. Som offentliga platser räknas också badplatser. Fritidsförvaltningen har 
därmed förtydligat redan befintliga regler och planerar att sätta upp dessa förtydliganden vid 
badplatser samt kommunicera ut dessa via digitala kanaler inför badsäsongen 2021.

Reglerna innefattar att grillning endast är tillåten på anvisade platser, parkering endast tillåten 
på utpekad parkeringsplats, hundar ska hållas kopplade, rökning förbjuden och hästar 
förbjudna.

Beslutsunderlag
 §9 FN AU Ordningsregler på kommunala badplatser i Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-15, Ordningsregler på kommunala badplatser i Vallentuna 

kommun
 Ordningsregler på badplats
 Lokala ordningsföreskrifter i Vallentuna kommun
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Verksamhetsberättelse 2020 (FN 2020.072)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse för år 2020 med uppföljning av 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande 
resultatredovisning.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
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
 §12 FN AU Verksamhetsberättelse 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Verksamhetsberättelse 2020
 Verksamhetsberättelse 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020 (FN 2019.065)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2020 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden: 
brandsäkerhet, skyddsutrustning, kemikaliehantering, inköp och upphandling, personuppgifter 
enligt GDPR, badvattenkontroll.
Brandövning har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av coronapandemin, vilket gör 
att kontrollmomentet kvarstår och finns därför med i fritidsnämndens internkontrollplan för år 
2021. Övriga områden har kontrollerats och bedöms fungera enligt befintliga rutiner.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
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
 §11 FN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Internkontrollplan helårsuppföljning 2020
 Internkontrollplan Helårsuppföljning 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Internkontrollplan 2021 (FN 2020.073)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen, med tillägget att fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med information till fritidsnämnden om eventuellt behov av tätare provtagningar 
av vattenkvaliteten vid Gustavs udde under badsäsongen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden ska enligt kommunens reglemente för internkontroll fastställa en 
internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av 
granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att 
områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska 
prioriteras, framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar 
inte får stora konsekvenser.

De processer och rutiner som ryms inom fritidsförvaltningens verksamheter har nedtecknats i 
en så kallad bruttolista, se bilaga Planering internkontroll 2021. Processerna och rutinerna har 
delats upp i ett eller flera kontrollmoment. Controller har tillsammans med förvaltningschef 
gjort en risk- och konsekvensbedömning av samtliga kontrollmoment. Sannolikheten eller 
risken att fel uppstår i ett kontroll-moment bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står 
för osannolik och fyra står för sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i 
ett kontrollmoment efter en skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för 
allvarlig. De två värdena för sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom 
uppkommer ett riskvärde. Ett urval sker bland de kontrollmoment som har relativt högt 
riskvärde. Valda kontrollmoment att granska under 2021 markeras med Hantera risk i 
kolumnen längst till höger i bilaga Planering internkontroll 2021.

De utvalda kontrollmomenten är också samlade i bilagan Internkontrollplan 2021 och utgör 
fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämndens internkontrollplan 2021.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägget att 
fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med information till 
fritidsnämnden om eventuellt behov av tätare provtagningar av vattenkvaliteten vid Gustavs 
udde under badsäsongen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §10 FN AU Internkontrollplan 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-12, Internkontrollplan 2021
 Planering internkontroll 2021
 Internkontrollplan 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län (FN 2020.069)
Beslut
Fritidsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen Stockholm.

Ärendebeskrivning
Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med 
friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att 
stärka samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga regerings friluftspolitik har 
ett förslag till friluftlivsstrategi tagits fram.

I det stora hela ser fritidsförvaltningen att förslag till strategi går i linje med det också 
nämnden vill uppnå och är därför positiva till förslaget. Det är en omfattande strategi med 
höga ambitioner, särskilt vad gäller organisation och samverkan.

Fritidsförvaltningen föreslår: att vissa förtydliganden gällande ansvarsfördelning görs; att 
infrastruktur nämns; att personer med funktionsvariation lyfts in som prioriterad målgrupp; att 
kulturmiljövårdsarbetet belys som strategisk inriktning samt; att förtydligande görs gällande 
Stockholms läns bredd av möjligheter som kan skiljas åt mellan olika kommuner.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
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
 §13 FN AU Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 Remiss gällande strategi för friluftsliv i Stockholms län
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Anmälningar för kännedom
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 3:e februari 2021.

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

Anmälda protokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-12-21.
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-21.
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-28.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige, Ändring av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och

verksamhet
 Kommunfullmäktige, Finanspolicy uppdatering
 Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2020
 Kommunfullmäktige, Integrationspolicy för mottagande och etablering
 Kommunfullmäktige, Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter
 FN 2020.008-11  Verksamhetsberättelse Vallentuna Basket 20190501-20200430
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 10:e 
februari 2021.

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.

Beslutsunderlag
 FN 2020.003-19  Delegationsbeslut enligt 10.2.b, Beslut om utbetalning av 

nattvandringsbidrag till GoIF Kåre, Vallentuna damfotboll, Korpen Vallentuna och Brottby SK
 FN 2020.075-2  Delegationsbeslut enligt 10.2.a, Beslut om "Bidrag speciella ändamål" 

upp till 5000 kr, enligt fastställda riktlinjer, Korpen Vallentuna
 FN 2020.077-1  Delegationsbeslut enligt 10.2.a, Beslut om "Bidrag speciella ändamål" 

upp till 5000kr, enligt fastställda riktlinjer. Täby Gymnastikförening
 FN 2020.076-2  Delegationsbeslut enligt 10.2.a, beslut om "Bidrag speciella ändamål" 

upp till 5000 kr, enligt fastställda riktlinjer, Vallentuna konståkningsklubb
 FN 2020.034-2  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1. Beslut om att stänga 

verksamheter på grund av Coronapandemin
 FN 2021.001-1  Delegationsbeslut enligt 1.1, ordförandebeslut. Angående öppning av 

idrottsanläggningar för utomhusidrott
 FN 2021.001-2  Delegationsbeslut enligt 1.1, ordförandebeslut, angående öppnande av 

inomhushallar för unga födda 2002 och senare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Yttrande remiss gällande föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna 
kommun (FN 2021.006)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att inte yttra sig med anledning av för kort handläggningstid.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har mottagit en remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till nya 
föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun. Ärendet har inte hunnit beredas av 
fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen förslår därmed att fritidsnämnden beslutar att inte ha 
någon invändning gentemot förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna 
kommun.

Remissen från kommunstyrelsen är bifogad som bilaga till ärendet.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att inte yttra sig med 
anledning av för kort handläggningstid.
 
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
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Yttrande remiss gällande föreskrifter för 

avfallshantering i Vallentuna kommun
 Remiss, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
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IDENTIFIKATIONS-ID: _0842389aa9be72714877650d974792b6fa
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