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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Marita Ljungberg (S), Salam Bashi (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), Lovisa Hallin (Projektledare) §§14-17

Paragrafer §§14-34

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 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§14 Val av justerare
§15 Fastställande av dagordning
§16 Pågående projekt
§17 Verksamheten informerar
§18 Provtagning kommunala badplatser
§19 Tilldelning simskola Kvarnbadet 2021-2023
§20 Renovering av Kvarnbadet
§21 Månadsuppföljning januari – februari 2021
§22 Simskola vid kommunala badplatser
§23 Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, Vallentuna Tennisklubb
§24 Ansökan om driftsbidrag 2021, Vallentuna Tennisklubb
§25 Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, Frösunda SK
§26 Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, GoIF Kåre
§27 Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC
§28 Ung Livsstils-enkäten
§29 Framtagande av strategi för meningsfull fritid

§30 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020

§31 Dataskyddsombud för fritidsnämnden
§32 Anmälningar för kännedom
§33 Redovisning av delegationsbeslut
§34 Offentliga sammanträden med fritidsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Val av justerare
Beslut
Fritidsnämnden utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg:

• Gustav Elfström (S) väcker ett ärende om att fritidsnämndens sammanträden ska vara 
offentliga. Ärendet läggs till som punkt 21 på dagordningen.

I övrigt i enlighet med utskickad kallelse.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Pågående projekt
Ärendebeskrivning
 
Snapptunafältet/Riskful Play
Förvaltningen informerade om att byggstart av Snapptunafältet planeras till sensommaren, 
och att projektet har fått stöd i form av ekonomiska medel från Allmänna arvsfonden.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Verksamheten informerar

Kristinebergsprojektet
Lovisa Hallin, Projektledare, informerade om bakgrunden till Kristinebergsprojektet, status 
för de olika etapperna, miljöprogrammet för projektet, avsiktsförklaringarna och vägen framåt 
för projektet.

Aktuell information från Ung Fritid
Förvaltningen informerade om att verksamheten Ung Fritid pågår som vanligt. Det arrangeras 
många aktiviteter utomhus. Även inom verksamheten Aktiv fritid arrangeras många 
aktiviteter utomhus.

Aktuell information om Friluftslivets år
Förvaltningen informerade om att under april månad kommer det att ske aktiviteter kopplade 
till Friluftslivets år varje dag. Deltar man på minst tio stycken aktiviteter får man ett diplom 
och är med på utlottning av spännande fritidsupplevelser.

Information om arbetet kring total översyn av föreningars effekter av 
Coronapandemin
Fritidsförvaltningen informerade om hur arbetet går med det uppdrag som fritidsnämndens 
arbetsutskott gav till fritidsförvaltningen på sitt sammanträde den 8:e oktober 2020 gällande 
att genomföra en total översyn av föreningars effekter av Coronapandemin. 
Fritidsförvaltningen har en arbetsplan som går ut på att undersöka vad föreningarna behöver 
framöver för att deras verksamheter ska fungera bra.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Provtagning kommunala badplatser (FN 2021.012)
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med information till 
fritidsnämnden om eventuellt behov av tätare provtagningar av vattenkvalitén vid Gustafs 
Udde under badsäsongen på sammanträdet 2021-02-11 (§9).
Det är tidigare beslutat att kommunens strandbad, som inte klassas som EU-bad, ska följa 
provtagningsreglerna för EU-bad. Tidigare badsäsonger har ett försäsongsprov tagits under 
vecka 24 och löpande vattenprov har sedan tagits måndag eller torsdag under vecka 26, 30 
och 33. För att säkerställa vattenkvaliteten i Vallentunasjön under 2021 utökas provtagningen 
och planeras att genomföras veckorna 24, 26, 28 ,30, 32 och 34. Resultaten rapporteras från 
laboratoriet till fritidsförvaltningen och miljöavdelningen. Miljöavdelningen publicerar sedan 
resultatet på Badplats.se. Övriga strandbad har provtagning enligt tidigare intervall.

Beslutsunderlag
 §18 FN AU Provtagning kommunala badplatser
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, Provtagning kommunala badplatser
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Tilldelning simskola Kvarnbadet 2021-2023 (FN 2020.054)
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.
 
Anteckning
Gustav Elfström (S) meddelar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna anser att grundförutsättningarna för direktupphandlingen bör ändras så att 
avgiftsfri simskola kan erbjudas barnen i Vallentuna. Avgiften på 425 kr gör att barn från 
familjer med svaga ekonomiska förutsättningar stängs ute från simskolan. Möjligheten att lära 
sig simma ordentligt ska inte avgöras av storleken på föräldrarnas plånbok.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har genomfört en upphandling för Kvarnbadets sommarsimskola för de 
kommande 3 åren. Efter upphandling har Täby sim tilldelats sommarsimskola för 2021-2023 
på Kvarnbadet.

Beslutsunderlag
 §19 FN AU Tilldelning simskola Kvarnbadet 2021-2023
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, Tilldelning simskola 2021-2023 Kvarnbadet
 Utvärdering
 Upphandlings-PM Simskola
 Tilldelningsbeslut Simskola
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Renovering av Kvarnbadet (FN 2021.002)
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I utredningen som har gjorts angående Kvarnbadet renoveringsbehov har det framkommit att 
entreprenaden och åtgärderna kräver mer pengar en det som är avsatt i kommunplanen 2021. I 
kommunplanen ligger det 3 miljoner kronor 2021 och 3 miljoner kronor 2022, tillsammans 6 
miljoner kronor. För att säkerställa driften för Kvarnbadet behövs enligt utredning 13 miljoner 
för att åtgärda reningsverk och rördragning och ytterligare 12 miljoner för att klä in 
bassängerna i rostfritt stål.
Rostfritt stål skulle minska kostnaderna för det årliga underhållet då man slipper skrapning 
och målning. Det kommer att vara billigare att måla varje år men sämre för miljön.

Beslutsunderlag
 §20 FN AU Renovering av Kvarnbadet
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-18, Renovering av Kvarnbadet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21
Månadsuppföljning januari – februari 2021 (FN 2020.074)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter februari 
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.

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
 Tjänsteskrivelse 2021-02-19, Månadsuppföljning januari - februari 2021
 Månadsuppföljning januari-februari 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Simskola vid kommunala badplatser (FN 2020.050)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag av ett pilotprojekt för simskola vid en 
kommunal badplats under sommaren 2021.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över möjligheterna att anordna 
simskola vid de kommunala badplatserna. Uppdraget gavs på fritidsnämndens sammanträde 
2020-08-20 (§ 48). Fritidsförvaltningen föreslår att ett pilotprojekt genomförs till sommaren 
2021 på en av kommunens badplatser. En första kontakt har tagits med kommunens 
upphandlade förening Täby sim förening. Då föreningen har svårt att få sin personal till alla 
badplatser i kommunen då de är sommaranställda utan körkort så föreslår förvaltningen att 
Toftesta holme blir badplatsen för pilotprojektet 2021.

Fritidsförvaltningen föreslår att de i samråd med Täby sim utvecklar projektet, som 
tillexempel vilka veckodagar som kommer erbjudas och med minimum deltagande till 5 barn 
per grupp för att simskolan ska genomföras.

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
 §21 FN AU Simskola vid kommunala badplatser
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, Simskola vid kommunala badplatser
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, Vallentuna Tennisklubb 
(FN 2019.003)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av drifts- och underhållsbidraget för 2020 från 
Vallentuna Tennisklubb. Sammanställt underlag visar att föreningen har nyttjat bidraget till 
drift- och underhåll av sin anläggning i enlighet med riktlinjerna för bidraget.

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
 §22 FN AU Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, Vallentuna 

Tennisklubb
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, 

Vallentuna Tennisklubb
 Redovisning 2020 VTK driftsbidrag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Ansökan om driftsbidrag 2021, Vallentuna Tennisklubb (FN 2021.011)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna Tennisklubb drift- och underhållsbidrag för 
2021 om 155 000 kr i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål och av 
förvaltningen uppställda villkor.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Tennisklubb ansöker om drifts- och underhållsbidrag i enlighet med riktlinjerna 
för bidrag speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift och 
underhåll. Föreningen äger tennishallen som står på kommunens mark, via ett arrendeavtal, 
vid Vallentuna idrottsplats.

Föreningen har redovisat sina kostnader för 2020 och driftsbidraget har nyttjats till fullo för 
drift- och underhåll. Redovisning av driftsbidraget för 2021 ska lämnas till 
Fritidsförvaltningen i enlighet med beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- och 
underhållsbidrag senast i januari 2022.

Fritidsförvaltningen föreslår att föreningen får beviljat bidrag på 155 000 kr i enlighet med 
riktlinjerna för bidrag speciella ändamål.

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
 §23 FN AU Ansökan om driftsbidrag 2021, Vallentuna Tennisklubb
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-23, Ansökan om driftsbidrag 2021, Vallentuna Tennisklubb
 Ansökan drifts- och underhållsbidrag 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, Frösunda SK (FN 
2020.012)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 att anta förvaltningens förslag om förtydligande av 
uppföljning av drifts- och underhållsbidrag (FN.2019.061).

Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av drifts- och underhållsbidrag för 2020 från 
Frösunda SK. Inlämnat underlag visar att föreningen har nyttjat bidraget till drift- och 
underhåll av sin anläggning i enlighet med riktlinjerna för bidraget.

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
 §24 FN AU Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, Frösunda SK
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, 

Frösunda SK
 Redovisning av driftsbidrag Frösunda SK 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26
Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, GoIF Kåre (FN 
2019.006)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 att anta förvaltningens förslag om förtydligande av 
uppföljning av drifts- och underhållsbidrag (FN.2019.061).

Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av drifts- och underhållsbidrag för 2020 från 
GoIF Kåre. Inlämnat underlag visar hur föreningen har nyttjat bidraget till drift- och underhåll 
av sin anläggning.

Fritidsförvaltningen noterar att för underhåll av Bergsjöplan har föreningen i stor omfattning 
fått hjälp av företagare som bidragit med maskiner och underhåll till föreningen utan kostnad. 
Föreningen anger också att man har fått skjuta upp renoveringar under 2020 men har ett stort 
behov av renoveringar som planeras under 2021. Det innebär att kostnader för drift- och 
underhåll endast uppgår till 59368 kr av de tidigare beviljade bidraget på 100 000 kr för år 
2020. Förvaltningen har en dialog med föreningen om hur kvarvarande medel kommer att 
förbrukas under 2021.

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
 §25 FN AU Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, GoIF Kåre
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, 

GoIF Kåre
 Underlag för redovisning av driftbidrag för 2020 - GoIF Kåre
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC (FN 2021.010)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Ormsta HC ansökan om dispens om att få föreningstaxa 
utan att uppfylla gällande bidragsnormer.
 
Anteckning
Rasmus Neideman (MP) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
I samband med föreningarnas aktivitetsstödsansökan gör förvaltningen uppföljning och 
kontroller av våra bidragsberättigade föreningar.

Förvaltningen kunde i höstas notera att Ormsta HC under sitt senaste verksamhetsår endast 
redovisat 12st bidragsberättigade sammankomster. I gällande bidragsnormer ska föreningen 
redovisa minst 20 sammankomster per verksamhetsår för att fortsatt vara bidragsberättigad.

Med bakgrund av den informationen så meddelande förvaltningen att föreningen tyvärr inte 
uppfyller kraven för fortsatt föreningstaxa i de kommunala anläggningarna.

Föreningen kommer säsongen 2021 som startar vecka 32 därmed att få betala den taxa som 
övriga, ej bidragsberättigade föreningar i Vallentuna kommun får betala.

Föreningen har efter det träffat förvaltningens tjänstepersoner och fritidsnämndens 
arbetsutskott för dialog och skickat in en skrivelse om ansökan om dispens om föreningstaxa.

Föreningen skriver i sin ansökan att Coronapandemin har påverkat antalet aktiviteter för 
föreningen. Förvaltningen kan se att nedgången av aktiviteter började redan våren 2019 ett år 
innan Coronapandemin. Föreningen uttrycker också en önskan om att Vallentuna kommun 
borde ha samma ålderskrav som Riksidrottsförbundet för aktivitetsbidrag. Man kan tydlig se i 
statistik från Riksidrottsförbundet att föreningen har aktiva i åldersspannet 21-25 år som är 
bidragsberättigade hos Riksidrottsförbundet men inte enligt kommunens gällande 
bidragsnormer.

Förvaltningen har gått igenom underlaget men kan i och med gällande bidragsnormer inte 
föreslå fritidsnämnden att bevilja dispens om föreningstaxa för föreningen.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar, med bifall från Adam Westerberg (S), bifall till arbetsutskottets 
förslag.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

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
 §26 FN AU Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-25, Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC
 Ormsta HC statistik och information
 Ansökan om dispens till ungdomstaxa
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Ung Livsstils-enkäten (FN 2020.016)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att planera och genomföra aktiviteter i 
syfte att stimulera tonåringar till fysisk och social aktivitet och att nå fler besökare till våra 
fritidsgårdar.

Ärendebeskrivning
I slutet av 2019 och början av 2020 så genomförde fritidsförvaltningen, tillsammans med 
teamet för Ung Livsstilsstudierna, en större enkätundersökning bland unga på högstadiet i 
Vallentuna kommun. Enkäten besvarades på skoltid och samtliga skolor, klasser och elever 
ingick i urvalsramen, oavsett skolform. Enskilda klasser valdes slumpmässigt för att besvara 
frågorna. I Vallentuna var det 654 elever på högstadiet i urvalsramen, av dessa besvarade 572 
enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 87 procent.
Efter att förvaltningen fått resultatet så har en projektanställd under hösten 2020 och början av 
2021 sammanställt en populärversion att sprida för information och bearbetat resultatet i flera 
av fritidsförvaltningens och kulturförvaltningens enheter.
Fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
två områden. Det ena handlar om tonåringars fysiska inaktivitet, i synnerhet tjejer, och det 
andra handlar om att nå fler besökare till kommunens fritidsgårdar.

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
 §27 FN AU Ung Livsstils-enkäten
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, Ung Livsstils-enkäten
 Ung livsstil Vallentuna sammanfattning
 Ung livsstil Vallentuna, populärversion samt sammanfattning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Framtagande av strategi för meningsfull fritid (FN 2021.008)
Beslut
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi för meningsfull 
fritid 2022-2027 där följande uppdrag inkorporeras:
- skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och spontanrörelse 
(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022).
- handlingsplan i syfte att skapa en jämlik och rättvis fördelning av bidrag och 
lokalsubventioner till bidragsberättigade föreningar (FN 2018.076).

För uppdraget tillsätter fritidsnämnden arbetsutskottet som styrgrupp.

Ärendebeskrivning
En strategi för meningsfull fritid 2022-2027 ska fungera som ett övergripande strategiskt 
styrdokument som beskriver Vallentuna kommuns gemensamma riktning i frågor som gäller 
fritid i Vallentuna kommun med särskilt fokus på motion och rörelse.

Genom en gemensam strategi vill fritidsförvaltningen skapa ett gemensamt synsätt på frågor 
om motion och rörelse, både internt och externt. Vidare är målet att strategin ska ge struktur 
och möjlighet till en bredare medborgardialog om utveckling samt skapa förbättrad 
samverkan i frågor som rör motion och rörelse.

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
 §28 FN AU Framtagande av strategi för meningsfull fritid
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Framtagande av strategi för meningsfull fritid
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020 (FN 2021.005)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner rapporten för fritidsförvaltningens uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för
2020 och de fokusområden som tagits fram.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamheternas arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

Denna rapport redovisar Fritidsnämndens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ för år 2020 
och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och huvudskyddsombud och 
skyddsombud. I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och 
förbättringsområden som förvaltningen kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 
2021 och framledes.

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
 §29 FN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 

med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020
 Rapport årlig uppföljning av SAM och LIMÅ med diagram
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

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

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Dataskyddsombud för fritidsnämnden (FN 2021.016)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att:
- entlediga Johanna Attlerud som dataskyddsombud för fritidsnämnden.
- utse Angelica Rosander till dataskyddsombud för fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, Angelica Rosander. 
Fritidsförvaltningen föreslår därför att fritidsnämnden entledigar Johanna Attlerud från sitt 
uppdrag och istället utser Angelica Rosander till dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

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
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-15, Dataskyddsombud för fritidsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32
Anmälningar för kännedom
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 17:e mars 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
 
Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-03-11.

Beslutsunderlag
  Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-01-22
 FN 2021.014-1  Överenskommelse om nattvandring VT-21 Korpen Vallentuna
  Kommunfullmäktige, HR-policy
 FN 2020.008-12  Verksamhetsberättelse Vallentuna Friidrott 2019-2020
 FN 2021.007-2  Årsmötesprotokoll 2021, Lilla Rörby Ryttarklubb
 FN 2021.007-3  Verksamhetsberättelse Vallentuna ridklubb 20200101-20201231
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Fritidsnämnden 2021-03-25
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§ 33
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 25:e 
mars 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut. 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 2021.001-3  Ordförandebeslut - Delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om fortsatt 

öppna inomhushallar för unga födda 2002 och senare, 2021-02-22 - 2021-03-07
 FN 2021.001-4  Ordförandebeslut - Delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om fortsatt 

öppna inomhushallar för unga födda 2002 och senare, 2021-03-08 - 2021-03-22
 FN 2021.001-5  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om fortsatt öppna 

inomhushallar för unga födda 2002 och senare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-03-25
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§ 34
Offentliga sammanträden med fritidsnämnden (FN 2021.017)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att remittera ärendet till fritidsförvaltningen för vidare beredning, och 
att återkoppling på ärendet ska ske på nästa ordinarie sammanträden med 
fritidsnämndens arbetsutskott och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Gustav Elfström (S) väcker ett ärende om att fritidsnämndens sammanträden ska vara 
offentliga och att allmänheten ska bjudas in (Se protokollsbilaga 1).

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att remittera ärendet till 
fritidsförvaltningen för vidare beredning, och att återkoppling på ärendet ska ske på nästa 
ordinarie sammanträden med fritidsnämndens arbetsutskott och fritidsnämnden.
 
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 2021-03-25 

Fritidsnämnden 

Socialdemokraterna väcker ärende gällande att fritidsnämndens möten ska vara offentliga och att 

allmänhetens ska bjudas in. Detta i linje med kommunens strategi för demokratiutveckling fastställd 

av kommunfullmäktige 2019-01-14 § 10.  

Detta med bakgrund av att Alliansen i Vallentuna har en fastställd vision ”med mod att gå före 

skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.” I visionen finns en grundtanke om att 

samverkan är en av de uttalade nycklarna i visionen och utveckling och samhällsbyggande ska ske i 

dialog med invånarna. Delaktighet och inflytande är en av de grundläggande demokratiska 

utgångspunkterna. För att möjliggöra delaktighet och inflytande på lika villkor är tillgänglighet och 

öppenhet i kommunorganisationen en förutsättning. Alla behöver kunna ta del av 

samhällsinformationen från kommunen. Vallentuna kommun ska vidare ha ett inkluderande 

förhållningssätt som gör att invånare kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Demokrati och 

delaktighet i samhället ska ges stora möjligheter även mellan de allmänna valen. Kommunen ska 

främja insatser för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 

deltagande i samhällets utveckling. Verksamheterna i kommunen ska ha rutiner och processer som 

säkerställer att de olika lagrum som finns inom demokratifrämjande områden tillämpas.   

Vidare står att läsa i visionen; Deltagardemokratiska aktiviteter kan utgöra ett komplement till den 

representativa demokratin mellan valen. Aktiviteterna kan bidra till förankring av viktiga beslut och 

även bidra till invånarnas intresse för förtroendeuppdrag, till den representativa demokratins fördel.  

Samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av strategin. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den utvärderas efter varje mandatperiod. 

Kommunfullmäktige tillåter nämnderna att ha öppna sammanträden. 

I kommunstyrelsens och nämndernas reglemente står efter beslut i fullmäktige; ”Nämnden har rätt 

att besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.” Det är alltså inte ett ordförandebeslut utan 

upp till nämnden att besluta.  

Det här innebär alltså att nämnden kan och bör ta det här beslutet om öppna möten för allmänheten 

om visionens andemening ska uppfyllas.  

Vi behöver en demokrati som är transparent och lockande för människor att delta. Det kan bidra till 

ett större engagemang för politiken, och leda till att nya personer med olika politiska sympatier 

hittar vägen till politiken. Att personer som betalar skatt kan se vilka beslut som tas och hur det går 

till. Att vi politiker faktiskt gör ett jobb som betyder något för den enskilda individen och 

skattekollektivet i Vallentuna. Skolor kan ha möten som läxa för eleverna för att se hur möten går 

till. I dagsläget är det bara Kulturnämnden som har klarat av att genomföra en del av visionens mål, 

genom att personer kan anmäla sig för att vara med, vilket de ska ha en eloge för.  

I händelse av att nämnden behandlar ett sekretessärende eller som avser myndighetsutövning bör 

dessa punkter läggas sist på dagordningen så att ej tjänstgörande/åhörare kan lämna mötet.  

Protokollsbilaga 1
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Lagar och regler

Kommunlagen 6 kap 25 § 

En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess 

sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. 

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 

1. som avser myndighetsutövning, eller

2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2021-03-25 

Gustav Elfström  
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