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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Blåbärsvägen 26 kl. 18:30-19:54

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Jenny Stenberg (C), Marita Ljungberg (S)

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)

Paragrafer §§ 59-65, 67-71

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 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§67
§68
§69
§70
§71

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Pågående projekt
Verksamheten informerar
Statistik Kontaktcenter 2020
Månadsuppföljning januari – juni 2021
Internkontroll halvårsuppföljning 2021
Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2021
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL 
Fyllnadsval för ersättare till kommunala pensionärsrådet 
Anmälningar för kännedom
Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 59
Val av justerare
Beslut
Fritidsnämnden utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 60
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande ärende läggs till på dagordningen:
- "Fyllnadsval för ersättare till kommunala pensionärsrådet (FN 2019.051)" läggs till som
punkt nummer 11 på dagordningen.

Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.

Anteckning
Ärendet "§ 66, Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta (FN 
2017.035)" justerades omedelbart.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 61
Pågående projekt
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
Snapptunafältet/Riskful Play
Fritidsförvaltningen informerade om hur arbetet fortlöper med Snapptunafältet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 62
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
Aktuell information från Idrotts- och friluftsenheten
Idrotts- och friluftsenheten informerade bland annat om att Kvarnbadet hade många besökare 
sommaren 2021 trots restriktioner och en kall augustimånad.
 
Aktuell information från Ung Fritid/Aktiv Fritid
Enheten Ung Fritid/Aktiv Fritid informerade bland annat om att Träffpunkterna har öppnat 
igen. Öppningsdagen firades med kaffe och tårta. Många personer kom och firade detta.  
 
Information om arbete med samlokalisering av verksamheter i Karby
Fritidsförvaltningen informerade om att Vallentuna kommun arbetar för att öka nyttjandet av 
kommunens egna lokaler. Fritidsgården Haket och Karby bibliotek ligger i inhyrda lokaler 
och förvaltningen utreder möjligheterna att samlokalisera dessa verksamheter i kommunägda 
lokaler.
 
Nytt boknings- och bidragsystem
Fritidsförvaltningen informerade om att de har börjat implementera ett nytt system där 
föreningar och medarbetare i Vallentuna kommun bokar lokaler och där föreningar kan 
ansöka om bidrag.
 
Fysiska nämndsammanträden i framtiden
Fritidsnämnden diskuterade tillsammans med förvaltningen kring förutsättningarna för att 
börja ha fysiska sammanträden med fritidsnämnden i framtiden.
 
Simskola Toftesta holme
Fritidsförvaltningen informerade om att genomförandet av simskolan vid Toftesta holme 
sommaren 2021 har gått bra.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 63
Statistik Kontaktcenter 2020 (FN 2021.029)
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.

Beslutsunderlag
 §53 FN AU Statistik Kontaktcenter 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-18, Statistik Kontaktcenter 2020
 Statistik Kontaktcenter 2020, Fritidsförvaltningen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 64
Månadsuppföljning januari – juni 2021 (FN 2020.074)
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.

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
 §54 FN AU Månadsuppföljning januari – juni 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, Månadsuppföljning januari - juni 2021
 Månadsrapportering januari-juni 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 65
Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (FN 2020.073)
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

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

9 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 20799SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 67
Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2021 (FN 2021.030)
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.

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

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 68
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL (FN 
2021.031)
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.

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
 §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
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 69
Fyllnadsval för ersättare till kommunala pensionärsrådet (FN 2019.051)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bordlägga fyllnadsvalet.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13:e september 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att entlediga Rasmus Neideman (MP) från sitt uppdrag som ledamot i 
fritidsnämnden. Rasmus Neideman (MP) blev då automatiskt entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunala pensionärsrådet eftersom han representerade fritidsnämnden i 
kommunala pensionärsrådet. Fritidsnämnden ska därmed välja en ny ersättare i kommunala 
pensionärsrådet som representerar fritidsnämnden.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att bordlägga fyllnadsvalet.
 
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 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 70
Anmälningar för kännedom
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.

Beslutsunderlag
 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
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 71
Redovisning av delegationsbeslut
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.

Beslutsunderlag
 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
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