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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:
 Aktuell information från Ung Fritid/Aktiv Fritid
 Aktuell information från Idrotts- och friluftsenheten
 Information om arbete med samlokalisering av verksamheter i Karby
 Nytt boknings- och bidragsystem
 Fysiska nämndsammanträden i framtiden
 Simskola Toftesta holme

5. Statistik Kontaktcenter 2020 (FN 2021.029)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Fritidsförvaltningen redovisar statistiken 
till fritidsnämnden en gång per år. Antal inkomna ärenden totalt till Kontaktcenter är 20 629 
stycken, från fem kanaler, telefon, mail, besök, chatt och Facebook. Kontaktcenters har själva 
hanterat, besvarat och avslutat 13 434 stycken av dessa. Det motsvarar en total lösningsgrad 
om 65 procent. Totalt har inkomna ärenden till kommunen ökat med 10 procent under andra 
halvan av 2020.

Fritidsförvaltningen har under 2020 tagit emot ca 1400 stycken ärenden, ca 75 procent har 
hanterats och avslutas av kontaktcenter.

Synpunkter och felanmälan – InfraControl, är kontaktcenter systemförvaltare för. Totalt, har 
det under år 2020 inkommit nästan 5000 stycken felanmälningar/synpunkter. 
Handläggningstiden är mellan 2-140 dygn att hantera dessa. Den långa handläggningstiden 
har åtgärdats genom att fler har fått ansvaret att hantera inkomna ärenden per avdelningsnivå. 
Fritid och kultur har 260 stycken anmälningar via InfraControl under år 2020.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (7)

Handlingar
 §53 FN AU Statistik Kontaktcenter 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-18, Statistik Kontaktcenter 2020
 Statistik Kontaktcenter 2020, Fritidsförvaltningen

6. Månadsuppföljning januari – juni 2021 (FN 2020.074)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen för juni 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
 §54 FN AU Månadsuppföljning januari – juni 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, Månadsuppföljning januari - juni 2021
 Månadsrapportering januari-juni 2021

7. Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (FN 2020.073)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2021, samt överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2021 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden:
Brandsäkerhet i Vallentuna ishall
Skyltning av spår och leder
Miljöarbete utifrån miljörevision
Inköp görs inom befintliga ramavtal
Direktupphandlingar har minst tre anbud
Rutiner för badvattenkontroll

Handlingar
 §55 FN AU Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Internkontroll halvårsuppföljning 2021

8. Hemställan om investeringsmedel för anläggande av 
elljusspår i Kårsta (FN 2017.035)
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de
senaste åren, så även i Kårsta. I investeringsplanen finns avsatta medel för anläggning av 
elljusspår och under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna tillsammans med 
invånare i Kårsta.

Fritidsförvaltningen föreslår en slinga på 3 km varav 2 km går i skog och 1 km går genom 
samhället. Spåret kommer ha en bred diversitet gällande underlag där både träspänger, 
stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Spåret beräknas även gå genom flera naturtyper 
och skapar på så sätt variation för utövaren.

Då spåret föreslår gå nära skolan har särskilt beaktning tagits för skolans verksamhet. I och 
med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (fritidsnämnden 2021-03 -25 § 28) 
som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga tjejer är särskilt hög i Kårsta 
har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika lösningar tagits fram.

Förslaget går också i linje med den senaste forskningen inom ämnet i Sverige.

Noteras bör att detta är en förstudie och förslaget bygger på att tillstånd beviljas och avtal med 
markägare upprättas.

Handlingar
 §56 FN AU Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
 Tjänsteskrivelse - Hemställan om investeringsmedel för anläggandet av elljusspår i 

Kårsta
 Inför hemställan - Utredning eljusspår i Kårsta
 Enkätsvar 2021 - Motionsspår i Kårsta

9. Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2021 (FN 
2021.030)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar ett nuläge för utbetalningar av bidragen till föreningslivet i 
Vallentuna. Rapporten är en halvårsrapport för utbetalda bidrag till föreningslivet, perioden 1 
januari till 31 juli 2021. Bidragen redovisas separat för respektive bidragsområde. Rapporten 
finns som bilaga till ärendet.

Handlingar
 §57 FN AU Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2021
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 Tjänsteskrivelse 2021-08-23, Halvårsrapport fritidsnämndens föreningsbidrag 2021
 Halvårsrapport 2021 av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun

10. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL 
(FN 2021.031)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna-Össeby orienteringslöpare ett bidrag om 15250 
kr för hyra av toaletter i samband med att föreningen arrangerar distriktsmästerskap i stafett 
för Stockholms och Upplands distrikt.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för hyra av toaletter i samband med att föreningen arrangerar 
distriktsmästerskap i stafett. Föreningen bygger själva upp arenan dagarna före tävlingen. 
Arenan är placerad på en åker nära skogen vilket innebär att det inte finns tillgång till vare sig 
toaletter eller dusch. Restriktionerna i samhället ställer hårda krav på arrangemanget och 
enligt föreningen måste bra toaletter finnas tillgängligt på arenan.

Föreningen hoppas på ca 1500 deltagare och målgruppen är deltagare i alla åldrar där 
deltagare under 20 år står för ca 40% av antalet utövare. Arrangemanget är en viktig intäkt för 
föreningen och deras ungdomsverksamhet.

Föreningens verksamhet bedrivs till stor del i skog vilket kan ses som föreningens anläggning. 
Arrangemangets naturliga placering gör det svårt att nyttja kommunala anläggningar till 
ändamålet. Förvaltningen föreslår att Fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningens ansökan 
om bidrag.

Handlingar
 §58 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL
 Tjänsteskrivelse 2021-08-24, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Össeby 

OL
 Ansökan om bidrag Vallentuna Össeby OL

11. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 15:e september 2021.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-09.
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Anmälda handlingar
 FN 2020.007-40    Verksamhetsberättelse Jarlabanke Squaredancers 2019-01-01 till 2019-12-31
 FN 2021.007-15    Verksamhetsberättelse Jarlabanke Squaredancers 2020-01-01 till 2020-12-31"
 FN 2021.007-16    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Angarns ryttare
 FN 2018.020-35    Kommunfullmäktige, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 

föreningsbidrag
     Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2020
     Kommunfullmäktige, Revidering av servicepolicy
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2022-2024
     Plan- och miljöutskottet, Avfallshantering i kommunens verksamheter
 FN 2021.006-4    Kommunfullmäktige, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2020 årsbokslut
 FN 2021.010-12    Dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 13926-21
 FN 2021.007-17    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Hörselskadades förening i 

Täby med omnejd
 FN 2021.007-18    Verksamhetsberättelse 2020-01-01-2020-12-31 Frösunda SK
 FN 2021.007-19    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31, Vallentuna scoutkår av NSF
 FN 2021.007-20    Verksamhetsberättelse 2020 Frösunda skytteförening

12. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 15:e 
september 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.

Delegationsbeslut
 FN 2021.001-8    Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om uppdaterade riktlinjer 

för Vallentuna kommuns idrottsverksamheter, 15 juli och tillsvidare
 FN 2021.001-9    Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om uppdaterade riktlinjer 

för Vallentuna kommuns idrottsverksamheter, 1 juli till och med 14 juli
 FN 2021.014-7    Delegationsbeslut enligt punkt 9.1b, beslut om utbetalning av 

nattvandringsbidrag
 FN 2021.028-2    Delegationsbeslut enligt 1.15, Remissyttrande för samråd detaljplan Mörby backe 

omfattande fastigheterna Vallentuna-Mörby 1.98 m.fl
 FN 2021.027-2    Delegationsbeslut enligt 1.15, Remissyttrande för samråd detaljplan för del 2 av 

Rickebyhöjd omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1.48 m.fl



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (7)


	d6415c7b-9641-4f9b-9e75-0c43add2f078.docx
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Anmälda protokoll

	Anmälda handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Delegationsbeslut




