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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Blåbärsvägen 26 kl. 18:30-18:33

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Marita Ljungberg (S), Jessica Cedervall (L), Anna-Maria Nykvist (MP), 
Salam Bashi (S)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Ola Nilsson (enhetschef Idrott- och 
friluftsliv), Annika Wegnebring (Idrotts och ungdomsstrateg), Jesper 
Westberg (kommunsekreterare)

Paragrafer §§35-39

Justerande Gustav Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Jesper Westberg

Ordförande Lars Carlsson (C)

Justerande Gustav Elfström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§35 Val av justerare
§36 Fastställande av dagordning
§37 Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
§38 Anmälningar för kännedom
§39 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 35
Val av justerare
Beslut
Fritidsnämnden utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 36
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 37
Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag (FN 
2018.020)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade
bidragsnormerna och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.

Paragrafen justeras omedelbart.

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.

Detta ärende återremitterades av kommunstyrelsen till fritidsnämnden den 15:e mars 2021 
med motiveringen att fritidsnämnden ska se över frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning. Fritidsförvaltningen har sett över kapitel 7 ”Verksamhetsbidrag till 
funktionshindersföreningar” och föreslår nu ett par ändringar i kapitlet. Ärendet har skickats 
på remiss till det kommunala funktionshinderrådet. Kommunala funktionshinderrådet 
behandlade remissen på sitt sammanträde den 15:e april 2021. Deras yttrande på remissen 
lyder som följer: ”Kommunala funktionshinderrådet finner att kapitel 7 är välskrivet och 
välfungerande och ser ingen orsak att föreslå förändringar i det”. Fritidsförvaltningen föreslår 
därmed att fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade 
bidragsnormerna med dessa föreslagna ändringar i kapitel 7, samt att de börjar gälla från och 
med 2021-07-01.

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
 §32 FN AU Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-16, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 

föreningsbidrag
 Yttrande, Remissvar, reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

 Förslag av reviderade bidragsnormer 2021-03-25
 Särskilda riktlinjer för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet  2020-11-11
 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

6 / 8

Comfact Signature Referensnummer: 13224SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 38
Anmälningar för kännedom
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom
till och med den 20:e april 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
 
Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-20.

Beslutsunderlag
 FN 2021.007-1  Verksamhetsberättelse 2020 Lilla Rörby Ryttarklubb
 FN 2020.007-36  Verksamhetsberättelse Vallentuna scoutkår SSF
 FN 2021.007-4  Verksamhetsberättelse Vallentuna Taekwando IF
 FN 2020.007-37  Verksamhetsberättelse Frösunda skytteförening 20200101-20201231
 FN 2018.020-25  Kommunstyrelsen, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 

föreningsbidrag
 FN 2020.007-38  Verksamhetsberättelse Vallentuna Badmintonklubb 20190101-20191231
  Teknik- och Fastighetsutskott, Parkeringsregler samt parkering för rörelsehindrade vid 

Vallentuna IP
  Kommunfullmäktige, Revidering av pensionspolicy för anställda
  Kommunfullmäktige, Uppdrag till styrelsen att meddela föreskrifter om förbud i 

samband med smittspridning
 FN 2020.042-9  Kommunfullmäktige, Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten
 FN 2021.007-5  Verksamhetsberättelse FUB Södra Roslagen 2020
 FN 2021.007-6  Verksamhetsberättelse Vallentuna Judoklubb 20200101-20201231
 FN 2020.007-39  Verksamhetsberättelse Autism och Aspergerföreningen 20190101-

20191231
 FN 2021.007-7  Verksamhetsberättelse Autism och Aspergerföreningen 20200101-

20201231
 FN 2021.007-8  Verksamhetsberättelse Vallentuna Futsal Club 200101-201231
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 39
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Inga delegationsbeslut har anmälts till fritidsnämnden till och med den 20:e april 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.
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NAMN: Pär Gustav Zeke Elfström
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DATUM & TID: 2021-04-27 18:53:02 +02:00

NAMN: Lars Carlsson
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