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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Pågående projekt
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Snapptunafältet/Riskful Play
 Etablering av MTB-spår, nuläge

4. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
 Föreläsning med Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur, särskilt fysisk 

planering, om välfärdens landskap
 Aktuell information från Ung Fritid/Aktiv fritid
 Aktuell information från Idrotts- och friluftsenheten
 Grusplaner och tjänstedesign
 Aktuell information om friluftslivets år

5. Fyllnadsval för ersättare till kommunala pensionärsrådet (FN 
2019.051)
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.
 
Fritidsnämnden bordlade detta ärende på sitt sammanträde 2021-09-23 (§ 69).

6. Delårsrapport januari – augusti 2021 (FN 2021.034)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under 
året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är 
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tertialrapporter/delårsrapport som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som 
verksamhet.

Handlingar
 §63 FN AU Delårsrapport januari – augusti 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-15, Delårsrapport januari - augusti 2021
 Delårsrapport januari-augusti 2021

7. Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022 (FN 2021.036)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesplan för 2022:

Fritidsnämndens arbetsutskott: 3/2, 24/3, 19/5, 8/9, 13/10 och 1/12.

Fritidsnämnden: 17/2, 7/4, 2/6, 22/9, 27/10 och 15/12.

Ärendebeskrivning
Varje höst har nämnden i uppdrag att fastställa sammanträdesplanen för kommande 
verksamhetsår.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att 
underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder i regel klockan 09.00 med ett inplanerat 
föreningsdialogsmöte från klockan 08.30 och fritidsnämndens sammanträden förläggs i regel 
klockan 18.30 med planerade förmöten från klockan
18.00.

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer enligt fastställd
sammanträdesplan eller när ordförande finner det nödvändigt.

Handlingar
 §64 FN AU Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022
 Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022

8. Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan (FN 2021.032)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie 2021-2022 kring 
samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan.

Ärendebeskrivning
Förstudien kring samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan 2021-2022 
har som syfte att undersöka behov och ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva en 
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samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans lokaler. Genom studien vill 
kultur- och fritidsförvaltningarna även ta fram en gemensam målbild för de verksamheter som 
skulle ingå i samlokaliseringen.

Handlingar
 §65 FN AU Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- och 

fritidsverksamheter i Karbyskolan
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- 

och fritidsverksamheter i Karbyskolan
 Bilaga 1, 2021-09-23, Framtagande av förstudie för samlokalisering av kultur- och 

fritidsverksamheter i Karbyskolan

9. Återkoppling – översyn av effekter för föreningslivet till följd 
av pandemin (FN 2020.053)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att:
- godkänna översynen
- förvaltningen ska genomföra de föreslagna insatserna, som innefattar insatser av extrastöd 
inom marknadsföring, rekrytering och utbildning/utveckling, som står listade i 
tjänsteskrivelsen samt i bilagan ”planering för insatser av extra stöd”.

Ärendebeskrivning
I samband med en bidragsansökan från Vallentuna BK, om bidrag för uteblivna intäkter, gav 
fritidsnämndens arbetsutskott på deras sammanträden den 8 oktober 2020 (§ 71) förvaltningen 
i uppdrag att göra en totalöversyn av effekterna för föreningslivet i Vallentuna till följd av 
pandemin.
Förvaltningen har genom dialogmöte, telefonintervjuer och en större enkätundersökning i 
Stockholmsdistriktet genomförd av RF-SISU Stockholm kommit fram till de åtgärder som de 
planerar att arbeta vidare med.

Handlingar
 §66 FN AU Återkoppling – översyn av effekter för föreningslivet till följd av pandemin
 Tjänsteskrivelse 2021-09-27, Återkoppling om översyn av effekter för föreningslivet till 

följd av pandemin
 Planering för insatser av extra stöd till föreningslivet
 Anteckningar Aktiv fritid 18 maj
 Redovisning av telefonintervjuer - effekter för föreningar till följd av pandemin
 RF-SISU Stockholm - coronarapport-2021

10. Hemställan om investeringsmedel Vallentuna IP (FN 
2021.037)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden fastställer investeringsanslag om 1,9 miljoner kronor avseende investering på 
Vallentuna IP, samt fattar genomförandebeslut.
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Ärendebeskrivning
Investeringsmedel finns avsatta i kommunplan 2020-2022 under rubriken Vallentuna IP. 
Nämnden har 6,5 miljoner kronor till förfogande för investeringar gällande Vallentuna IP. För 
att möta efterfrågan på idrotts- och friluftsliv i Vallentuna kommun krävs en modern och 
fungerade maskinpark som underlättar för enheten att kunna skapa goda förutsättningar.

Fördelningen på investeringarna är:
Ny ismaskin: 1,5 miljoner kronor
Ny fyrhjuling med bandsats: 0,2 miljoner kronor
Ny gräsklippare: 0,2 miljoner kronor

Handlingar
 §67 FN AU Hemställan om investeringsmedel Vallentuna IP
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-27, Hemställan om investeringsmedel Vallentuna IP

11. Beslut om att utse fritidsnämndens arbetsutskott till 
styrgrupp för projektet Snapptunafältet (FN 2016.052)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet 
Snapptunafältet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Lars Carlsson (C), väcker ett ärende om att fritidsnämnden ska utse 
fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet Snapptunafältet. Fritidsnämnden 
uppdrog fritidsförvaltningen på sitt sammanträde 2016-10-27 (§ 65) att ta fram en 
utvecklingsplan för Snapptunafältet. Detta projekt har resulterat i flera delbeslut som 
fritidsnämnden har fattat därefter. I och med att projektet är i sin genomförandefas med 
många komplicerade beslutssteg föreslår ordförande Lars Carlsson (C) att fritidsnämnden ska 
besluta att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet Snapptunafältet.  

12. Beslut om att utse fritidsnämndens arbetsutskott till 
styrgrupp för projektet anläggande av elljusspår i Kårsta (FN 
2017.035)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet 
anläggande av elljusspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Lars Carlsson (C), väcker ett ärende om att fritidsnämnden ska utse 
fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet anläggande av elljusspår i Kårsta. 
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Fritidsnämnden gav fritidsförvaltningen i uppdrag på sitt sammanträde 2017-12-07 (§ 92) att 
bevaka möjligheterna till ett elljusspår i Kårsta, och påbörja en detaljerad plan för 
investeringsförfarande och implementering i pågående detaljplanearbete. Fritidsnämnden 
beslutade på sitt sammanträde 2021-09-23 (§ 66) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att hemställa om 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av 
elljusspår i Kårsta. I och med att fritidsnämndens hemställan snart går in i sin 
genomförandefas föreslår ordförande Lars Carlsson (C) att fritidsnämnden beslutar att utse 
fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet anläggande av elljusspår i Kårsta, för 
att kunna ha tätare avstämningar med förvaltningen gällande projektet.

13. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 20:e oktober 2021.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-10-14.

Anmälda handlingar
 FN 2021.033-1    Verksamhetsberättelse 2020-05-01 till 2021-04-30 Vallentuna

konståkningsklubb
 Kommunfullmäktige, antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för

förtroendevalda
 Kommunfullmäktige, slutrapport, Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med

Vallentuna gymnasium
 FN 2021.021-5    Kommunfullmäktige, tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
 FN 2021.033-2    Verksamhetsberättelse 200101-201231 Vallentuna Rangers HF
 FN 2021.007-21    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Angarns Ryttare
 FN 2021.007-22    Verksamhetsberättelse 20200101-20201231, Bällsta FF
 FN 2021.007-23    Verksamhetsberättelse 200101-2012131 Vallentuna Fäktklubb
 FN 2021.033-3    Verksamhetsberättelse 200701-210430, Vallentuna IBK
 FN 2021.007-24    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Vallentuna Tennisklubb
 FN 2021.007-25    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Brottby SK
 FN 2021.007-27    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Vallentuna 4H
 FN 2021.033-4    Verksamhetsberättelse 2020-04-01 till 2021-03-31 Vallentuna Handbollsklubb
 FN 2021.033-5    Verksamhetsberättelse 2020-05-01 till 2021-04-30 Vallentuna Basket
 FN 2021.007-28    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Vallentuna Tennisklubb
 FN 2021.007-29    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 Vallentuna Damfotboll
 FN 2021.007-30    Verksamhetsberättelse 200101-201231 Huvudstadens GK
 FN 2021.033-6    Verksamhetsberättelse 2020-05-01 till 2021-04-30 Vallentuna Hockey
 FN 2021.033-7    Verksamhetsberättelse 2020-08-01 till 2021-07-31 Vallentuna Bordtennisklubb
 FN 2021.033-8    Verksamhetsberättelse 2020-07-01 till 2021-06-30 Täby Gymnastikförening
 FN 2021.007-31    Verksamhetsberättelse 2020-01-01 till 2020-12-31 GoIF Kåre
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14. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 20:e
oktober 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 2021.035-3    Delegationsbeslut enligt 10.1, registrering av lotteri, Vallentuna Hockey
 FN 2021.035-4    Delegationsbeslut enligt 10.1, registrering av lotteri, Vallentuna Hockey
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