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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
 Aktuell information om friluftslivets år
 Information om Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 Information om rutiner när föreningar bryter mot kommunala riktlinjer

5. Information om statusen på milspåren Vallentuna IP (FN 
2020.051)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade den 2020-08-20 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att på lämplig 
fritidsnämnd informera om statusen på milspåret på Vallentuna IP.

Fritidsförvaltningen har nu inventerat kartor samt sökt upp milspåret fysiskt och kan 
konstatera att dragningen finns kvar och att någon nyligen markerat den gamla sträckningen. 
Spåret går genom svårtillgänglig terräng och stora delar är igenväxt med sly, har stark lutning, 
blockeras av nedfallna träd samt är svår att hitta.

Se bilder i bilagan ”Inventering – Status på milspåret vid Vallentuna Idrottsplats”.

Handlingar
 §72 FN AU Information om statusen på milspåren Vallentuna IP
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Information om statusen på milspåret på Vallentuna IP
 Inventering - Status på milspår vid Vallentuna Idrottsplats
 §49 FN Milspåret på Vallentuna IP



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (11)

6. Månadsuppföljning januari - oktober 2021 (FN 2020.074)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen för oktober 
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
 §73 FN AU Månadsuppföljning januari - oktober 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Månadsuppföljning januari - oktober 2021
 Månadsrapportering januari-oktober 2021

7. Revidering av fritidsnämndens delegationsordning (FN 
2021.042)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente. Med ett 
antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en ledamot eller ersättare, 
eller till en anställd. Delegering av beslutsrätten görs generellt i en delegationsordning.

För ett antal år sedan genomfördes en kommunövergripande översyn av samtliga nämnders 
delegationsordningar. En ambition i översynen var att samtliga nämnders 
delegationsordningar skulle utgå från samma struktur och utformning när det gäller 
exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling och personalfrågor.

I samband med att nämnderna reviderar sina delegationsordningar så ändras även vissa beslut 
inom den gemensamma delen. För att harmonisera de gemensamma delarna har kansliet gjort 
en mindre översyn av nämndernas delegationsordningar. Utgångspunkten har varit att 
förbättringar som gjorts inom vissa nämnders delegationsordningar ska komma alla nämnder 
till del.

Nu föreslås därav mindre ändringar gällande förändring av organisation inom förvaltningen, 
hanteringen av yttranden, anställning och tillförordnanden gällande personal samt 
entledigande av dataskyddsombud.

Förvaltningen föreslår även att revidera punkten 10.1 i fritidsnämndens delegationsordning 
som behandlar lotteritillstånd. Mer info om bakgrunden till den revideringen finns som 
kommentar bredvid punkten i bilagan ”Bilaga 1 – Förslag till revidering av fritidsnämndens 
delegationsordning”.

Förslaget till revideringen av kulturnämndens delegationsordning är bifogad som en bilaga till 
ärendet. Bilagan heter ”Bilaga 1 – Förslag till revidering av fritidsnämndens 
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delegationsordning”. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i 
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur 
delegationsordningen.

Handlingar
 §74 FN AU Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-03, Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
 Bilaga 1 - Förslag till revidering av fritidsnämndens delegationsordning

8. Revidering av avgifter för Kvarnbadet (FN 2021.052)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa nya avgifter för Kvarnbadet från 1 maj 2022 enligt förvaltningens förslag. 
Avgifterna gäller tills vidare. De nya avgifterna ersätter nuvarande taxor för Kvarnbadet.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under de senaste åren haft ökade kostnader för lokaler och 
anläggningar i form av höjd hyra och nya investeringskostnader. Med anledning av det 
föreslår förvaltningen en revidering av avgifterna i syfte att öka intäkterna samt harmonisera 
dom med andra kommuner. Underlag till förslaget ligger som bilaga till tjänsteskrivelsen och 
heter ”Underlag för revidering av taxa Kvarnbadet”. Det slutliga dokument som kommer att 
publiceras i Vallentuna kommuns författningssamling ifall ärendet antas ligger som bilaga till 
tjänsteskrivelsen och heter ”Avgifter Kvarnbadet”.

En revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar genomfördes 
under våren 2021 (2021-06-08 §51 FN 2021.022). Kvarnbadets avgifter var inte med i 
revideringen. Förvaltningen har nu genomfört en kartläggning av liknande utomhusbad och 
avgifter i närliggande kommuner.

Förvaltningen föreslår nya avgifter enligt bifogat underlag. Vid översyn av avgifterna föreslås 
en harmonisering av avgifterna i jämförelse med andra kommuner.

En genomgång av säsongskortsavgifterna har också genomförts. Med nuvarande prissättning 
(2021) skiljer det sig avsevärt hur många gånger en vuxen måste bada i jämförelse med 
barn/student/pensionär för att tjäna in sitt säsongskort. En justering av säsongskortspriserna 
gör att avgifterna följer samma linje gällande hur många gånger du behöver bada för att tjäna 
på att köpa ett säsongskort.

Efter en justering av avgifterna ligger Vallentuna kommun fortfarande under genomsnittet i 
de närliggande kommunerna. Både gällande entréavgift och säsongskortsavgift.

Handlingar
 §75 FN AU Revidering av avgifter för Kvarnbadet
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-15, Revidering av avgifter Kvarnbadet
 Underlag för revidering av taxa Kvarnbadet
 Avgifter kvarnbadet



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (11)

9. Svar på förfrågan från Vallentuna Hockey och Korpen 
Vallentuna om att ställa upp tillfälliga paviljonger/bodar på 
Vallentuna idrottsplats (FN 2021.054)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys och Korpen Vallentunas förfrågan om 
att ställa upp tillfälliga paviljonger/bodar på Vallentuna idrottsplats.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har av föreningarna Vallentuna Hockey och Korpen Vallentuna fått ett brev 
med en förfrågan om möjlighet att ställa upp tillfälliga paviljonger/bodar på Vallentuna 
idrottsplats. Syftet med uppförandet av de tillfälliga paviljongerna är att inrymma Vallentuna 
Hockeys och Korpen Vallentunas fysträning. Utifrån fritidsförvaltningens bedömning 
avseende tillfälliga paviljonger på Vallentuna idrottsplats föreslår fritidsförvaltningen att 
fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan.

Handlingar
 §76 FN AU Svar på förfrågan från Vallentuna Hockey och Korpen Vallentuna om att ställa 

upp tillfälliga paviljonger/bodar på Vallentuna idrottsplats
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-18, Svar på förfrågan från Vallentuna Hockey och Korpen om 

att ställa upp tillfälliga paviljonger/bodar på Vallentuna idrottsplats
 Brev till Fritidsnämnden från Vallentuna Hockey och Korpen Vallentuna
 1.2.4.1 Rutiner för lokalförsörjning och hyra (2020)

10. Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet (FN 
2021.047)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att
– föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 12 miljoner 
kronor avseende renovering av Kvarnbadet.
– föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
Enligt informationsärendet ”Renovering av Kvarnbadet”, som fritidsnämnden noterade på sitt 
sammanträde 2021-03-25 (§ 20), om utredningen som har gjorts angående Kvarnbadets 
renoveringsbehov har det framkommit att entreprenaden och åtgärderna för reningsverk och 
rördragningar kostnadsberäknas till 13 miljoner kronor. I fritidsnämndens investeringsplan för 
Kvarnbadet finns det 6 miljoner kronor 2021 och 6 miljoner kronor 2022. Fritidsnämnden 
hemställer därför om 12 miljoner kronor från investeringsplan Kvarnbadet.

Handlingar
 §77 FN AU Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet
 Tjänsteskrivelse 2021-11-10,Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet
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11. Verksamhetsbidrag Vallentuna 4H 2022 (FN 2021.049)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H-klubb ett ekonomiskt stöd för 2022 på 640 
000 kr.

Ärendebeskrivning
Vallentuna 4H-klubb bedriver en visningsverksamhet på uppdrag av Vallentuna kommun och 
en överenskommelse om verksamhetsbidrag ska beslutas inför verksamhetsåret 2022. För 
2021 är verksamhetsbidraget 620 000 kr vilket är på samma nivå som under 2019 och 2020. 
Då fritidsnämnden har gett samma storlek på verksamhetsbidraget under åren 2019, 2020 och 
2021 föreslår nu förvaltningen att höja stödet med 20 000 kr till 640 000 kr.

Inför 2020 skrevs en avsiktsförklaring mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns 4H. 
Avsiktsförklaringen beskriver att fritidsförvaltningen avser att Vallentuna 4H-klubb ska 
bedriva visningsverksamhet under perioden 2020 – 2022 och för det erhålla ett årligt 
verksamhetsbidrag. Syftet med avsiktsförklaringen var att skapa en trygghet för 4H-klubben 
och möjliggöra en långsiktig planering. Avsiktsförklaringen beskriver vidare att vid det fall 
fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar förändras på sådant sätt att verksamhetsbidragets 
storlek behöver minskas ska Vallentuna kommun meddela 4H-klubben om detta omgående.

Handlingar
 §78 FN AU Verksamhetsbidrag Vallentuna 4H 2022
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsbidrag Vallentuna 4h 2022
 Avsiktsförklaring 2020 - 2022
 Överenskommelse 4H 2022

12. Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna (FN 
2021.045)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Korpen Vallentuna ett bidrag om 10000kr för hyresbidrag 
för godkänd lokal under 2021 att belasta potten för bidrag speciella ändamål 2021.

Ärendebeskrivning
Föreningen har redovisat sina aktiviteter till förvaltningen i samband med 
aktivitetsstödsansökan. Då flera aktiviteter har flyttas utomhus med anledning av pandemin så 
har hyresbidraget för år 2021 blivit avsevärt mycket lägre än tidigare. Föreningen har löpande 
hyra och driftkostnader för sin lokal och hyresbidraget är en viktig inkomst för föreningen.

Utifrån föreningens ansökan och dialog med föreningen ser vi att föreningens hyresbidrag har 
påverkats negativt med anledning av Corona pandemin. Hyresbidraget har minskat med mer 
än 12000 kr i jämförelse med föregående år. Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden 
beslutar att bevilja föreningen ett hyresbidrag om 10000 kr för år 2021.
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Handlingar
 §79 FN AU Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna
 Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna

13. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 4H (FN 
2021.046)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H ett bidrag om 11385 kr att belasta potten 
bidrag speciella ändamål 2021 för att kunna underhålla och utveckla användandet av 
grusplanen i Ekeby området.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett bidrag till att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet och 
förlägga delar av verksamheten på den grusplan som ligger i närheten av 4H gården, en 
grusplan där Fritidsförvaltningen idag ansvarar för underhållet.
Föreningens avsikt är att utföra enklare underhållsarbeten med hjälp av en harv som hästarna 
kan dra på grusplan. För att utveckla verksamheten och bedriva den på grusplanen vill 
föreningen köpa in harv, bommar, bänkar och hästhinder för träning av hästarna samt 
käpphästhoppning för barn och ungdomar.
Förvaltningen har under hösten haft en dialog med föreningen om utveckling av 
verksamheten och grusplanen i Ekeby området, en dialog som ingår i det  övergripande 
arbetet för utvecklandet av nämndens samtliga grusplaner. Förvaltningen ser positivt på att 
föreningen är med och utvecklar och aktiverar platsen, som har ett kontinuerligt 
underhållsbehov. Med föreningens vilja att underhålla och utveckla grusplanen bidrar 
föreningen till att erbjuda en aktiv fritid för barn och ungdomar i Vallentuna kommun.

Handlingar
 §80 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 4H
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-05, Ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna 4H
 Bilaga till ansökan för skötsel och utveckling av grusplanen vid Ekeby

14. Ansökan bidrag speciella ändamål, Brottby SK (FN 
2021.048)
Förslag till beslut
Fritidsnämndens beslutar att avslå Brottby SK ansökan om bidrag speciella ändamål för att 
bygga ett nytt förråd på Össeby IP.

Ärendebeskrivning
Brottby SK ansöker om ett bidrag på 298000 kr för inköp och montering av nytt varmbonat 
förråd på 40 kvm som ersättningsbyggnad för två gamla förråd som idag står på den mark 
som har sålts av Vallentuna kommun.

Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att avslå ansökan då det finns en överenskommelse om 
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att vid försäljningen av mark (från fastigheten Karby 3:92) ska ett förråd som idag står på 
kommunens mark flyttas. Flytten ska utföras och bekostas av köparen av marken. 
Fritidsförvaltningen fortsätter dialogen med föreningen och köparen av marken för att få fram 
en tidsplan för flytt av förråd.

Handlingar
 §81 FN AU Ansökan bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-11, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Ansökan om bidrag speciella ändamål för förråd, Brottby SK
 Bilaga till ansökan om bidrag speciella ändamål för förråd, Brottby SK

15. Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna 
konståkningsklubb (FN 2021.050)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna konståkningsklubb ansökan om bidrag speciella 
ändamål för ombyggnad av klubbrum.

Ärendebeskrivning
Vallentuna konståkningsklubb ansöker om ett bidrag på 298000kr för ombyggnad av 
klubbrummet i Vallentuna ishall. Klubbrummet används för möten och för lättare träning, 
såsom stretching och dans. Klubblokalen är enligt föreningen i ett stort behov av renovering 
och ombyggnation.

Förvaltningen ser positivt på en upprustning av lokalen. Inför en omfattande ombyggnation av 
klubbrummet i Vallentuna ishall bör en dialog ske med Fastighetsavdelningen på TFF, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Fritidsförvaltningen och föreningen om avtalsfrågan 
kring lokalen samt hur användandet av lokalen ser ut idag och vilka behov som finns, och till 
vilken typ av verksamhet som lokalen kan och får anpassas till.

Förvaltningen föreslår därför fritidsnämnden att avslå Vallentuna konståkningsklubb ansökan 
om bidrag speciella ändamål för ombyggnad av klubbrum.

Handlingar
 §82 FN AU Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna konståkningsklubb
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-11, Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna 

konståkningsklubb
 Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna konståkningsklubb

16. Bibehållet aktivitetsstöd VT-2021 (FN 2021.051)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja utbetalning av totalt 72040 kr i bibehållet aktivitetsstöd för 
vårterminen 2021 fördelat till de föreningar som har ansökt om aktivitetsstöd och är 
berättigade ett bibehållet stöd i enlighet med förvaltningens beräkning och förslag.
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Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal aktiviteter för 
aktivitetsbidragsansökan under våren 2021 i jämförelse med våren 2019. Sammanställningen 
finns som bilaga till tjänsteskrivelsen och heter ”Underlag för bibehållet aktivitetsstöd VT-
21”. De föreningar där förvaltningen har kunnat identifiera en minskning som kan vara en 
möjlig effekt av Coronapandemin föreslås få en extra utbetalning för att bibehålla 
aktivitetsstöd på samma nivå som våren 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.

Då riktlinjer och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för att 
minska smittspridningen i samhället även legat kvar under våren 2021 föreslår förvaltningen 
att ett bibehållet aktivitetsstöd ska utbetalas för vårterminen 2021 enligt förvaltningens 
underlag.

Handlingar
 §83 FN AU Bibehållet aktivitetsstöd VT-2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-15, Bibehållet aktivitetsstöd VT-2021
 Underlag för bibehållet aktivitetsstöd VT-21

17. Ansökan bidrag speciella ändamål, gåfotboll, Brottby SK (FN 
2021.053)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Brottby SK ett bidrag om 16000 kr för inköp av 
gåfotbollsmål att belasta potten bidrag speciella ändamål 2021.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag speciella ändamål för inköp av gåfotbollsmål. I föreningens 
ambition och satsning på att vara en idrottsförening för alla avser föreningen att starta 
gåfotboll under 2022 på Össeby IP. Gåfotboll passar alla åldrar, både yngre och äldre. 
Föreningens förhoppning är att skapa en gemenskap, motion, hälsa och något för alla att 
samlas kring.

Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i 
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en 
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller arrangemang. 
Förvaltningen ser positivt på föreningens ambitioner att starta upp och utveckla föreningens 
verksamhet och föreslår fritidsnämnden att bevilja ett bidrag för inköp av gåfotbollsmål.

Handlingar
 §84 FN AU Ansökan bidrag speciella ändamål, gåfotboll, Brottby SK
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-15, Ansökan bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Ansökan bidrag speciella ändamål, gåfotboll, Brottby SK
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18. Verksamhetsplan fritidsnämnden 2022 - 2024 (FN 
2021.055)
VERKSAMHETSPLANEN SKICKAS UT SENARE.

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2022 - 2024 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2022 - 2024 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål och prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 – 2024.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan fritidsnämnden 2022 - 2024

19. Remissvar, Revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
Vallentuna kommun (FN 2021.059)
HANDLINGAR SKICKAS UT SENARE

20. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 6:e december 2021.

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

Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-12-02.
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Anmälda handlingar
     Kommunfullmäktige, deltagande på distans i fullmäktige, styrelsens och nämndernas 

sammanträden
     Kommunfullmäktige, revidering av arkivreglemente
 FN 2021.007-32    Verksamhetsberättelse 200101-201231 MX Indoor motorklubb
 FN 2021.007-33    Verksamhetsberättelse 200101-201231 Vallentuna Scoutkår
 FN 2021.007-34    Verksamhetsberättelse 200101-201231  Showdansföreningen Flex
     Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-04-16
     Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-09-06
     Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-01-22
     Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
     Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
     Kommunstyrelsen, Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
 FN 2021.033-9    Verksamhetsberättelse Vallentuna Volleyboll 2020-07-01 till 2021-06-30

21. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 
6:e december 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 2021.040-2    Delegationsbeslut enligt 1.15, samråd detaljplan för Ställverket omfattade del av 

fastighet Vallentuna-Mörby 1:297
 FN 2021.058-1    Delegationsbeslut enligt 3.2, upphandlingsdokument ramavtal 

säkerhetsbesiktningar
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