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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Pågående projekt
Ärendebeskrivning
 
Verksamheten informerar om följande:

Snapptunafältet/Riskful Play

4. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
 
Verksamheten informerar om följande:
o Förstudie rörande en möjlig startanläggning för kälksporter vid Vallentuna IP (Per-Anders 
Von Scheele)
o Aktuell information från Ung Fritid
o Försenad start Kvarnbadet
o Fritidsförvaltningens arbete med att få äldre att aktiveras under Coronapandemin
o Roslagsleden
o Aktuell information om friluftslivets år
o Förlängd issäsong

5. Val av ny ersättare (L) till fritidsnämndens arbetsutskott (FN 
2018.083)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner Gunnel Orselius-Dahls (L) avsägelse för hennes uppdrag som 
personlig ersättare för Lars Carlsson (C) i fritidsnämndens arbetsutskott.
Fritidsnämnden utser Jessica Cedervall (L) till ny personlig ersättare för Lars Carlsson (C) i 
fritidsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3:e maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att 
godkänna Gunnel Orselius-Dahls (L) avsägelse för uppdraget som ledamot i fritidsnämnden, 
och att godkänna Jessica Cedervalls (L) avsägelse för uppdraget som ersättare i 
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige valde Jessica Cedervall (L) till ny ledamot för 
Liberalerna i fritidsnämnden, och Gunnel Orselius-Dahl (L) till ny ersättare för Liberalerna i 
fritidsnämnden. Gunnel Orselius-Dahl (L) har på grund av detta begärt att få lämna sitt 
uppdrag som personlig ersättare för Lars Carlsson (C) i fritidsnämndens arbetsutskott. 
Liberalerna föreslår att fritidsnämnden utser Jessica Cedervall (L) till ny personlig ersättare 
för Lars Carlsson (C) i fritidsnämndens arbetsutskott.
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Handlingar
 Förslag till ny ersättare FNAU (L)
 Avsägelse ersättare FN AU Gunnel Orselius-Dahl

6. Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd HT-20 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 hösten 2020 i jämförelse med hösten 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 
hösten 2019.

I arbetet med sammanställningen kunde vi se ett antal föreningar som redovisade stora 
minskningar i antalet aktiviteter. Förvaltningen har tittat extra på föreningarna med stort 
bortfall.

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.

Handlingar
 §38 FN AU Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd HT-20 till följd av Coronapandemin
 Tjänsteskrivelse 2021-03-31, Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av 

Coronapandemin HT-20
 Sammanställning förlorat aktivitetsstöd HT-20

7. Resultat Stockholmsenkäten 2020 (FN 2021.024)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och 
drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa, föräldrarelationer med 
mera. Den genomförs runt sportlovet vartannat år och riktar sig till elever som går i 
grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. I år genomfördes enkäten digitalt tillskillnad 
föregående år. Resultaten för enkäten delas sedan in på två sätt, elever med Vallentuna som 
skolkommun och elever med Vallentuna som hemkommun. Vallentuna är av de kommuner 
som är beroende av att grannkommunerna samt Stockholms stad genomför enkäten, då många 
elever i högstadiet men framförallt gymnasiet väljer att studera utanför kommunen. Resultatet 
i denna sammanfattning visar på svaren från elever med Vallentuna som hemkommun, då det 
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är den statistiken som länsstyrelsen använder i sina jämförelser mellan kommuner. Den 
kommer även att fokusera på resultat för årskurs 9, då den svarsfrekvensen är 71 procent 
medan svarsfrekvensen för gymnasiet var 25 procent. Det blir därmed svårt att dra några 
slutsatser kring gymnasieungdomars mående och beteenden med en sån låg svarsfrekvens.

De flesta ungdomar i Vallentuna tycker likt länets ungdomar att det ofta är riktigt härligt att 
leva men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkars resultat när man tittar på 
riskfaktorer som kan leda till psykisk ohälsa som att känna sig ledsna utan att veta varför och 
missnöjda med sitt utseende. Det finns även tydliga skillnader mellan flickor och pojkar när 
det gäller området brott och våld, fler pojkar än flickor har begått brott med en högre 
straffskala. Det är brott som med större sannolikhet kan leda till en utveckling av kriminalitet 
senare i livet. En tredje del av de flickor som svarat på enkäten i åk 9 uppger att de minst 1 
gång under terminen har blivit utsatt för sexuella trakasserier på nätet eller i det verkliga livet.

När det gäller området alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) så fortsätter 
andelen elever i årskurs 9 som röker tobak dagligen och dricka alkohol att minska, däremot 
har andelen flickor som snusar i årskurs 9 ökat. Debutåldern för att testa att röka eller snusa i 
Vallentuna är 12,5 år och debutåldern för att testa alkohol var 13,4 år. Gällande narkotika så 
har andelen elever i åk 9 som uppgett att de använt på narkotika ökat sen 2016. Debutåldern 
för att testa narkotika är 14 år och Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet.
De flesta elever i årskurs 9 uppger att de har en god anknytning till sina föräldrar. Däremot 
har indexet, en sammanslagning av flera frågor, gällande svag anknytning till föräldrar ökat 
sen 2016. Exempelvis upplever färre elever att deras föräldrar brukar uppmuntra och stötta 
dem. Det är även fler flickor i årskurs 9 i jämförelse med länets snitt som uppger att någon i 
deras familj dricker för mycket.

Vallentunas resultat från Stockholmsenkäten bekräftas via de lägesbilder som kontinuerligt 
uppdateras i samverkansforumet Tryggare Vallentuna. Flera av de behov som synliggörs i 
resultaten ligger även till grund för aktiviteterna i Tryggare Vallentunas handlingsplan för 
2021-2022 som kommunstyrelsen tidigare beslutat.

Handlingar
 §39 FN AU Resultat Stockholmsenkäten 2020
 Tjänsteskrivelse - 2021-05-07 Resultat Stockholmsenkät
 Rapport - Sammanfattning resultat Stockholms enkät 2020
 Stockholmsenkäten 2020 - Tidsserie hemkommun Vallentuna (1)

8. Nulägesrapportering – motionsspår i Kårsta (FN 2017.035)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen fick i uppdrag från Fritidsnämnden 2017-12-07 (FN 2017.035 § 92) att 
bevaka möjligheterna till ett elljusspår i Kårsta, och påbörja en detaljerad plan för 
investeringsförfarande och implementering i pågående detaljplanearbete. Precisering saknas 
för vilken detaljplan som däri hänvisas till. Fritidsförvaltningen har aktivt deltagit i arbete 
med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen vilket pågått sedan 
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hösten 2019. Just nu utreds frågor om kapacitetsökande åtgärder i det allmänna VA-systemet 
som idag är knapp både vad gäller spillvatten och dricksvatten. Det arbetet har dragit ut något 
på tiden.

Parallellt med arbetet inför framtagande av FÖP har fritidsförvaltningen utrett frågan om 
motionsspår i Kårsta. I utredningen som bifogas denna tjänsteskrivelse beskrivs materialet 
som fritidsförvaltningen för närvarande arbetar utifrån samt avslutas med en presentation av 
de platser som just nu utreds.

Under våren har två dialogtillfällen genomförts med invånare i Kårsta på plats vid Bergsjön. 
Efter dialogtillfällena skapades en enkät utifrån de förslag, synpunkter och tankar som samlats 
in (se bilaga Enkätsvar - Motionsspår i Kårsta). Enkäten besvarades av 154 personer och 
materialet finns också det bifogat. En övervägande del av de svarande håller med om 
påståendena "Det är viktigt att naturupplevelser utanför upplysta spår fortfarande ska vara 
möjligt i området runt Bergsjön" och "Hela spåret behöver inte vara belyst, det viktigaste är 
att en viss del av den är det”.

Handlingar
 §40 FN AU Nulägesrapportering – motionsspår i Kårsta
 Tjänsteskrivelse - Nulägesrapportering - Motionsspår i Kårsta
 Utredning motionsspår i Kårsta 2.3
 Enkätsvar 2021 - Motionsspår i Kårsta
 Kostnadskalkyl Kårsta motionsspår 2021

9. Tertialrapport januari-april 2021 (FN 2021.021)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april 
månad samt överlämnar 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
 §41 FN AU Tertialrapport januari-april 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-05, Tertialrapport januari-april 2021
 Tertialrapport januari-april 2021

10. Ansökan om drifts- och underhållsbidrag 2021, GOIF Kåre 
(FN 2021.013)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja GOIF Kåre ett drifts- och underhållsbidrag om 100 000 kr 
för år 2021, i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål och av förvaltningen 
uppställda villkor.
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Ärendebeskrivning
GOIF Kåre ansöker om drifts- och underhållsbidrag, i enlighet med riktlinjerna för bidrag 
speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift- och underhåll. 
Föreningen anger också i sin ansökan att man önskar samma överenskommelse för skötsel av 
fotbollsplanen som för år 2020.

Utifrån föreningens presentation och dialog med föreningens representanter föreslår 
förvaltningen att föreningen erhåller ett bidrag om 100 000 kr för drifts- och 
underhållskostnader i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål.

Redovisning av drifts- och underhållsbidraget för 2021 ska lämnas till Fritidsförvaltningen i 
enlighet med beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- och underhållsbidrag senast i 
januari 2022. Vid redovisningen för bidraget ska även överskottet på 59368 kr från 2020 års 
drifts- och underhållsbidrag redovisas.

Handlingar
 §42 FN AU Ansökan om drifts- och underhållsbidrag 2021, GOIF Kåre
 Tjänsteskrivelse 2021-04-13, Ansökan om drifts- och underhållsbidrag 2021 GoIF Kåre
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, drifts- och underhållsbidrag 2021

11. Redovisning av kartbidrag 2020, Vallentuna-Össeby OL (FN 
2020.061)
Förslag till 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). I likhet med driftsbidrag är 
kartbidraget ett återkommande bidrag till föreningen. Bidraget ska också redovisas enligt 
beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- och underhållsbidrag.

Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av kartbidrag för 2020 från Vallentuna-Össeby 
OL. Inlämnat underlag visar att föreningen har nyttjat bidraget i enlighet med riktlinjerna för 
bidraget.

Handlingar
 §43 FN AU Redovisning av kartbidrag 2020, Vallentuna-Össeby OL
 Tjänsteskrivelse 2021-03-17, Redovisning av kartbidrag 2020, Vallentuna-Össeby OL
 Korrespondens angående Redovisning av kartbidrag, Vallentuna össeby OL samt 

resultatrapport 2021

12. Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 
anläggningar (FN 2021.022)
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa nya taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens lokaler och anläggningar från 1 
januari 2022 enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav 2020-06-04 §32 (FN 2020.026) förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med ett förslag på revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar 
som är harmoniserat med närliggande kommuner.

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av närliggande kommuners taxor, vilket visar att 
Vallentuna kommun ligger långt under övriga kommuners taxor för motsvarande lokaler och 
anläggningar.

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna ligger efter höjningen 
ungefär 25% under genomsnittstaxan för jämförbara lokaler och anläggningar i de tre 
närliggande kommunerna.

Taxa för bidragsberättigade föreningar föreslås oförändrad då de har ett samband med 
summan av kontanta bidrag från förvaltningen. En justering av taxa för bidragsberättigade 
föreningar bör ske i samband med en översyn av både kontanta bidrag och taxor.

Ishallstaxorna reviderades 2019-09-12 §58 (FN 2019.038) och nu föreslås två mindre 
justeringar. Taxor för skolverksamhet så som kommunala skolor och friskolor i Vallentuna 
kommun ingår inte i denna revidering.

Handlingar
 §44 FN AU Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-05, Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 

anläggningar
 Underlag för revidering av taxor

13. Förslag på etablering av platser för mountainbike (FN 
2020.059)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar:

Att arrangera utbildning inom anläggning av MTB-spår för föreningar som visat intresse för 
anläggning i syfte att stärka föreningarnas egen kapacitet för anläggning.

Att gå vidare med förslaget att anlägga MTB-spår i Kårsta utifrån förslaget ”Etapp 1 – 
Singletrack med hinder” samt hemställa 150 000 kr från investeringsbudget, post Utveckling 
nya projekt, för att finansiera MTB-spåret.

Att gå vidare med förslaget att anlägga MTB-spår i Brottby utifrån förslag samt hemställa 150 
000 kr från investeringsbudget, post Utveckling nya projekt, för att finansiera MTB-spåret.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (13)

Att gå vidare med förslaget om anläggning av MTB-park i Kristinebergskogen samt hemställa 
200 000 kr från investeringsbudget, post Utveckling nya projekt, för att finansiera MTB-
parken.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2020-11-26 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till utveckling av mountainbikespår (FN 2020.059). Uppdraget inkluderade att 
förslaget skulle tas fram i nära relation med föreningslivet.

Fritidsförvaltningen och Riskful Play har tillsammans med föreningarna Brottby SK, 
Vallentuna MTB-park och Goif Kåre arbetat fram sju förslag som här presenteras. Viktigt har 
också varit att lokaliseringen av förslagen täcker flera delar av Vallentuna kommun. De sju 
förslagen har en stor bredd och fångar in en diversitet inom utövandet; från banor för yngre 
barn till utövandet av risksport.

Fritidsförvaltningen ser att samtliga sju förslag är bra förslag som skulle möjliggöra för 
bredden av utövare att utvecklas. Förvaltningen föreslår att i nuläget gå vidare med tre av 
förslagen (förslag 1, 4 och 5) samt utreda de övriga mer ingående. De tre förslagen har en 
bredd samt stor geografisk spridning.

En stor del inom cykelidrotten är att utgå ifrån platsens förutsättningar, förändra och löpande 
utveckla anläggningar samt i gemenskap skapa banor. Fritidsförvaltningen föreslår att bygga 
vidare på den traditionen och därför arrangera en utbildning för intresserade i hur banor 
anläggs.

Handlingar
 §45 FN AU Förslag på etablering av platser för mountainbike
 Tjänsteskrivelse - Etablering av MTB-spår VT 2021
 §97 FN Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP
 Förslag - MTB i Vallentuna kommun

14. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och 
allergiföreningen för lägerverksamhet (FN 2021.019)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Astma- och allergiföreningen för lägerverksamhet ett 
bidrag om 10500 kr för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av 
betydande allergi och astma.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar i form av betydande allergi- och astma.

Alla barn har läkarkontakt som styrker behovet av särskilt anpassad verksamhet. Det ena 
lägret är en vecka långt och det andra lägret är två veckor långt. Föreningen ansöker om ett 
bidrag på 10500 kr för två barn, bosatta i Vallentuna kommun, så att de kan delta på 
lägerverksamheten.
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Fritidsnämnden har sedan 2013 valt att följa kommunförbundet Stockholms läns (Storsthlm 
från 2017) rekommendation om kommunalt bidrag för deltagande i lägerverksamheten för 
barn och unga med astma och allergi.

Den aktuella ansökan faller dock inte under något av de prioriterade ändamål som anges i 
nämndens riktlinjer för bidrag speciella ändamål. Riktlinjerna är utarbetade för att tjäna som 
vägledning för Fritidsnämnden, och i förekommande fall fritidsförvaltningen. Riktlinjerna är 
dock inte bindande för nämnden, som alltså kan välja att göra avsteg från desamma.

Med målet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar, föreslår förvaltningen att 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningens ansökan om bidrag. Förslag till beslut skapar 
en unik möjlighet för barn och unga, med funktionsnedsättningar i form av astma och allergi, 
till en aktiv fritidssysselsättning.

Handlingar
 §46 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och allergiföreningen för 

lägerverksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-07, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och 

allergiföreningen för lägerverksamhet
 Ansökan om bidrag för speciella ändamål - sommarverksamhet för barn med 

funktionsnedsättningar i form av allergi och astma

15. Revidering av fritidsnämndens delegationsordning (FN 
2019.040)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer inlämnade en revisionsrapport år 2018 som granskade kommunens 
delegationshantering. I rapporten framkom synpunkter på hur nämndernas 
delegationsordningar var utformade. Delegationsordningarna bedömdes vara långa och inte 
helt tydliga. Nyttan med de delar som behandlade verkställighet och beslutspunkter som är 
kommunövergripande ifrågasattes. Mot bakgrund av detta har en kommunövergripande 
översyn av delegationsordningarna genomförts, där kansliet har arbetat fram en mall till alla 
nämnders delegationsordningar med en struktur och utformning när det gäller exempelvis 
allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling samt personalfrågor. Syftet har varit att 
både förenkla och förtydliga i delegationsordningarna. Exempelvis har verkställighetsbeslut 
och kommunövergripande delegerade beslutspunkter tagits bort från delegationsordningarna.

I förslaget till revidering av fritidsnämndens delegationsordning har fritidsnämndens 
delegationsordning uppdaterats utefter den mall som kansliet har arbetat fram. Det föreslås 
även ett par ändringar i delegerade beslutspunkter som är specifika för fritidsnämnden (avsnitt 
9-11 i delegationsordningen). Förvaltningen föreslår detta eftersom de ser praktiska fördelar 
med dessa ändringar. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i 
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur 
delegationsordningen.
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Förslaget till revideringen av fritidsnämndens delegationsordning är bifogad som en bilaga till 
ärendet. Bilagan heter ”Bilaga 1 – Förslag till reviderad delegationsordning för 
fritidsnämnden".

Handlingar
 §47 FN AU Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-27, Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
 Förslag till revidering av fritidsnämndens delegationsordning

16. Offentliga sammanträden med fritidsnämnden (FN 
2021.017)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att
– på försök arrangera ett offentligt sammanträde när fritidsnämnden kan arrangera fysiska 
sammanträden
– uppdra åt fritidsnämndens ordförande att besluta vilket av fritidsnämndens kommande 
fysiska sammanträden som ska vara offentligt
– delegera till fritidsnämndens ordförande rätten att före och under sammanträdet besluta att 
det ska stängas under en eller flera punkter.

Ärendebeskrivning
Gustav Elfström (S) väckte ett ärende på fritidsnämndens sammanträde den 25:e mars 2021 (§ 
34) om att fritidsnämndens sammanträden ska vara offentliga och att allmänheten ska bjudas 
in. Fritidsnämnden beslutade att remittera ärendet till fritidsförvaltningen för vidare 
beredning, och att återkoppling på ärendet ska ske på nästa ordinarie sammanträden med 
fritidsnämndens arbetsutskott och fritidsnämnden.

Fritidsnämnden har aldrig tidigare haft offentliga sammanträden. Fritidsnämnden har därmed 
aldrig erfarit hur nämnden påverkas av att åhörare närvarar vid sammanträden. Det som kan 
uppstå ifall åhörare närvarar vi sammanträden är att ledamöterna inte känner sig lika fria i 
debatten. Ledamöterna måste då ta hänsyn till åhörarna i debatten. Ledamöterna skulle också 
kunna känna sig mindre fria i debatten om ett ärende debatteras vars beslut berör en eller flera 
personer som sitter som åhörare i rummet. Fritidsnämnden har ett ansvarsområde som berör 
många föreningar i Vallentuna kommun. Ledamöter skulle kunna påverkas av att personer 
från föreningar närvarar som åhörare när nämnden debatterar ärenden vars beslut berör 
föreningarna.

Fritidsförvaltningen ser självklart den demokratiska aspekten med offentliga sammanträden, 
men mot bakgrund till det resonemang som fördes i det föregående stycket föreslår 
fritidsförvaltningen att fritidsnämnden på försök arrangerar ett offentligt sammanträde. 
Fritidsnämnden kan därefter ta ställning ifall nämnden vill fortsätta med offentliga 
sammanträden. Fritidsnämnden har för tillfället sammanträden på distans. Mot bakgrund till 
det föregående styckets resonemang anser förvaltningen att det är bättre att på försök 
arrangera ett offentligt sammanträde när fysiska sammanträden kan arrangeras, eftersom det 
är nämndens egentliga sammanträdesrum. Fysiska möten är det vi människor är vana vid och 
ledamöterna borde känna sig mer fria i debatten under ett fysiskt sammanträde. 
Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden arrangerar detta offentliga sammanträde när 
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det går att arrangera fysiska sammanträden.

Fritidsförvaltningen föreslår även att fritidsnämnden beslutar att uppdra åt fritidsnämndens 
ordförande att besluta vilket av fritidsnämndens kommande fysiska sammanträden som ska 
vara offentligt.

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar sekretessbelagda 
ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning (kommunallagen 6:25). När en nämnd 
behandlar dessa ärenden ska sammanträdet stängas. Förslagsvis kan dessa ärenden läggas sist 
på dagordningen, då kan ej tjänstgörande och åhörare lämna sammanträdet. 
Fritidsförvaltningen föreslår därmed att fritidsnämnden beslutar att delegera till 
fritidsnämndens ordförande rätten att före och under sammanträdet besluta att det ska stängas 
under en eller flera punkter. Då har fritidsnämndens ordförande möjlighet att besluta det i 
samband med att han beslutar om vilket av fritidsnämndens kommande fysiska sammanträden 
som ska vara offentligt, men även under sammanträdet. Fritidsnämndens ordförande har då 
också möjligheten att stänga sammanträdet under en eller flera punkter om någon ledamot 
eller ersättare önskar det.

Handlingar
 §48 FN AU Offentliga sammanträden med fritidsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, Offentliga sammanträden med fritidsnämnden

17. Remissvar, granskning detaljplan för Gamla Karlbergsvägen 
omfattande fastigheten Bällsta 2:158 (FN 2021.023)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har av kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fått en remiss gällande 
samråd detaljplan Gamla Karlbergsvägen omfattande fastigheten Bällsta 2:158. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus och/eller kontorsändamål i 
2-4 våningar. Syftet med planen är även att säkerställa ytor för nödvändig dagvattenhantering, 
bil- och cykelparkering. Detaljplanen syftar även till att uppnå översiktsplanens intentioner 
med en blandad bebyggelse i ett kollektivtrafiksnära läge.

Förvaltningens yttrande är bifogad som en bilaga till ärendet. Bilagan heter ”Yttrande 2020-
05-24 av remiss, granskning av detaljplan för Gamla Karlbergsvägen omfattande fastigheten 
Bällsta 2.158”.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-31, Remissvar, granskning detaljplan för Gamla 

Karlbergsvägen omfattande Bällsta 2:158
 Yttrande 2020-05-24 av remiss, granskning av detaljplan för Gamla Karlbergsvägen 

omfattande fastigheten Bällsta 2.158
 Kartor för Gamla Karlbergsvägen omfattande fastigheten Bällsta 2.158
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 Remiss, Samråd för detaljplan för Gamla Karlbergsvägen omfattande fastigheten Bällsta 
2:158

18. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 31:a maj 2021.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-20.

Anmälda handlingar
 FN 2021.007-9    Verksamhetsberättelse Reumatikerföreningen Danderyd Täby Vallentuna 

20200101-20201231
 FN 2021.007-10    Verksamhetsberättelse Vallentuna BK 2020-01-01 till 2020-12-31
 FN 2021.007-11    Verksamhetsberättelse Vallentuna Tyngdlyftningsklubb 2020-01-01 till 2020-

12-31
 FN 2021.007-12    Verksamhetsberättelse Wadoryo karate Sweden 2020-01-01 till 2020-12-31
 FN 2021.007-13    Verksamhetsberättelse Åbybergskyrkans unga 2020-01-01-2020-12-31
 FN 2021.007-14    Verksamhetsberättelse SRF Norrort 2020-01-01-2020-12-31
 FN 2020.066-6    Kommunfullmäktige, Verksamhetsplaner 2021-2023
 FN 2019.065-14    Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2020
     Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2020
     Kommunstyrelsen, Svar på remiss gällande Strategi för främjande av psykisk hälsa och 

välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
 FN 2020.074-4    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna 

kommun

19. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 31:a 
maj 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, 
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börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Delegationsbeslut
 FN 2021.010-10    Ordförandebeslut, Delegationsbeslut, Yttrande till överklagande gällande 

ärendet ”Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC”, mål nr. 13926–21
 FN 2021.001-7    Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om uppdatera riktlinjer för 

Vallentuna kommuns idrottsverksamheter
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