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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Bällstarummet kl. 19:00-21:20

Beslutande 
närvarande

Lars Carlsson (C) (ordförande), Tommy Schiött (M) (vice ordförande), 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Margareta Svanström (M), 
Jessica Cedervall (L), Adam Westerberg (S), Jenny Stenberg (C)  ersätter 
Torbjörn Tronner (KD), Marita Ljungberg (S)  ersätter Isabella Poulsen 
(MP)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Elisabeth Byström (Controller), Ola 
Nilsson (enhetschef Idrott- och friluftsliv), Torsten Tummen Scott 
(Enhetschef Ung fritid), Jesper Westberg (kommunsekreterare), Anna 
Sommardal (Lokal- och anläggningsstrateg) §§34-40, Jamshid Masori 
(Projektledare Passalen) §§34-37

Paragrafer §§34-46

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 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§34 Val av justerare
§35 Fastställande av dagordning
§36 Pågående projekt
§37 Verksamheten informerar
§38 Tertialrapport januari-april 2022
§39 Förstudie - Samlokalisering av  kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan
§40 Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2021, Frösunda SK

§41 Ansökan om bidrag speciella ändamål Astma- och allergiföreningen för 
lägerverksamhet

§42 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Handbollsklubb kostnadsfritt 
sommarläger

§43 Revidering av avgifter för föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och bibliotek
§44 Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
§45 Anmälningar för kännedom
§46 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 34
Val av justerare
Beslut
Fritidsnämnden utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 35
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 36
Pågående projekt
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
Riskful Play/Snapptunafältet
Förvaltningen informerade om hur arbetet fortlöper med Snapptunafältet/Riskful Play.
 
Discgolfbana (frisbeegolfbana)
Förvaltningen informerade om hur arbetet fortlöper med discgolfbanan på Snapptunafältet.
 
Elljusspåret i Kårsta
Förvaltningen informerade om hur arbetet fortlöper med elljusspåret i Kårsta.
 
Reningsverk Kvarnbadet
Förvaltningen informerade om hur arbetet fortlöper med reningsverket på Kvarnbadet.

5 / 18

Comfact Signature Referensnummer: 40713SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 37
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

Aktuell information från verksamheterna
Aktiv fritid/Ung fritid
Förvaltningen informerade bland annat om att Träffpunkten och Ung fritids verksamheter 
kommer att vara öppna hela sommaren.

Idrotts- och friluftsenheten
Förvaltningen informerade om att de har byggt en ny brygga och placerat ut nya flytbojar vid 
Gustavs Udde.

Passalen - med Jamshid Masori som är projektledare på organisationen 
Passalen
Jamshid Masori informerade om Passalens verksamhet.

6 / 18

Comfact Signature Referensnummer: 40713SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 38
Tertialrapport januari-april 2022 (FN 2022.023)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april 
månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen 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 förvaltningens 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
 §33 FN AU Tertialrapport januari-april 2022
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-16, Tertialrapport januari-april 2022
 Tertialrapport januari-april 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 39
Förstudie - Samlokalisering av  kultur- och fritidsverksamheter i 
Karbyskolan (FN 2021.032)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna förstudien.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav 2021-10-28 i uppdrag till förvaltningen att genomföra en förstudie för att 
undersöka behoven och de ekonomiska förutsättningarna för att kunna bedriva en 
samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans lokaler. Studien skulle även ta 
fram en gemensam målbild för de verksamheter som skulle ingå i samlokaliseringen, i syfte 
att undersöka möjligheter och utmaningar med samlokaliseringen.

Karby bibliotek och fritidsgård Haket hyr idag in sig i lokaler hos privata fastighets-ägare. 
Eftersom Vallentuna kommun har ett övergripande mål om att kommunala verksamheter ska 
vara i kommunalägda lokaler, bör verksamheterna i enlighet med kommunens mål flytta till 
kommunalägda lokaler. Detta är något som stärker kommunens ekonomi långsiktigt.

Biblioteket är uppsagt från sina nuvarande lokaler och ska flytta ut senast 2022-10-15. Även 
fritidsgårdens är uppsagt från sina lokaler och hyreskontraktet löper ut 2023-05-31.

Förstudien utgörs av dokumentet bilaga 1 och dess bilagor. I dessa redogörs förutsättningar, 
behov och effekter av samlokaliseringen. I kapitel 3 finns en sammanfattning av förstudiens 
slutsatser.

Kortfattat är förstudiens slutsats att det finns goda möjligheter att samlokalisera Karby 
bibliotek och fritidsgården Haket i Karbyskolans lokaler. Det skulle innebära en effektivare 
användning av kommunens lokalytor samtidigt som det skulle kunna främja en utveckling av 
kultur- och fritidsverksamheterna och Karby/Brottby som område. Det bedöms även vara 
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen som helhet då lokalerna i Karbyskolan blir uthyrda 
och inte står tomma.

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
 §34 FN AU Förstudie - Samlokalisering av  kultur- och fritidsverksamheter i 

Karbyskolan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

 Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, Förstudie - Samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan

 Bilaga - Förstudie_Samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 40
Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2021, Frösunda SK (FN 
2020.012)
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av drifts- och underhållsbidraget för 2021 från 
Frösunda SK. Sammanställt underlag visar att föreningen har nyttjat bidraget till drift- och 
underhåll av sin anläggning i enlighet med riktlinjerna för bidraget.

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
 §35 FN AU Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2021, Frösunda SK
 Tjänsteskrivelse 2022-04-29, Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2021, 

Frösunda SK
 Redovisning av driftsbidrag Frösunda SK 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 41
Ansökan om bidrag speciella ändamål Astma- och allergiföreningen för 
lägerverksamhet (FN 2022.026)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan om bidrag från Astma- och allergiföreningen för 
lägerverksamhet.
 
Anteckning
Ordförande, Lars Carlsson (C), meddelar följande protokollsanteckning:
"Fritidsförvaltningen ska undersöka varför styrelsen för Storsthlm inte längre lämnar några 
rekommendationer gällande kommunens beslut om bidrag till lägerverksamhet för barn och 
unga med astma och allergi. Om denna rekommendation även kommande år uteblir kan beslut 
om att bevilja liknande bidrag behöva omprövas."

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett bidrag på 21000 kr för sommarverksamhet för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättningar i form av allergi- och astma. Ansökan avser 3st individer 
avseende ett 2 veckor långt seglarläger.

Den aktuella ansökan faller inte inom något av de prioriterade ändamål som anges i nämndens 
riktlinjer för bidrag speciella ändamål. Fritidsnämnden har sedan 2013 godkänt de 
ansökningar som föreningen skickat in med hänvisning till kommunförbundet Stockholms 
läns rekommendation. (Storshlm från 2017).

Den 16 december 2021 beslutade styrelsen för Storsthlm att inte längre lämna några 
rekommendationer gällande kommunens beslut om bidrag till lägerverksamhet för barn och 
unga med astma och allergi.

Då rekommendationen inte längre finns kvar och att ansökan inte faller inom riktlinjerna för 
bidrag speciella ändamål föreslår förvaltningen att föreningens ansökan avslås.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan om bidrag 
från Astma- och allergiföreningen för lägerverksamhet.
 
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
 §36 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål Astma- och allergiföreningen för 

lägerverksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

 Tjänsteskrivelse 2022-05-03, Ansökan om bidrag speciella ändamål Astma- och 
allergiföreningen för lägerverksamhet

 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i 
form av allergi och astma
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 42
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Handbollsklubb 
kostnadsfritt sommarläger (FN 2022.027)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att:
- avslå Vallentuna Handbollsklubbs ansökan om ett bidrag på 54 350kr för genomförande av 
ett kostnadsfritt sommarlovsläger.

- bevilja Vallentuna Handbollsklubb ett bidrag om 25 320kr för genomförande av ett 
kostnadsfritt sommarlovsläger. Bidraget belastar potten för speciella ändamål 2022.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Handbollsklubb ansöker om ett ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra ett 
kostnadsfritt läger under sommarlovets sista dagar (15-17 augusti, 2022). Lägret riktar sig till 
alla barn i Vallentuna kommun, födda 2009-2013, oavsett tidigare erfarenhet av handboll. 
Budgeten är beräknad på 60st barn och uppgår till 54 350kr.
Fritidsförvaltningen ser positivt på föreningens initiativ att arrangera ett kostnadsfritt läger 
och föreslår att fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 25 320kr inom ramen för bidrag speciella 
ändamål. Bidraget är beräknat på kostnaderna för lunch, mellanmål och t-shirt till samtliga 
deltagare.
Under pandemin har förvaltningen genom aktivitetsbidragsansökan kunnat se att antalet barn- 
och unga (7-20 år) har minskat i Vallentuna Handbollsklubb. Med den bakgrunden ser 
förvaltningen positivt på att föreningen vill göra denna satsning till sommaren och hoppas att 
de kan rekrytera nya spelare, alternativt få tillbaka de som lämnat, till sin 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
 §37 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Handbollsklubb 

kostnadsfritt sommarläger
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-11, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 

Handbollsklubb kostnadsfritt sommarläger
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna handbollsklubb kostnadsfritt 

sommarläger
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 43
Revidering av avgifter för föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och 
bibliotek (FN 2022.025)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till reviderade avgifter för 
föreningskopiering.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 127 att samtliga styrdokument ska ses över av 
respektive nämnd minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov.
Mot bakgrund av detta har fritidsförvaltningen sett över avgifterna för föreningskopiering. 
Avgifterna reglerar det föreningar i Vallentuna ska betala för kopiering i Vallentuna kulturhus 
och bibliotek. Nedanför följer fritidsförvaltningens föreslag till reviderade avgifter:

- Svartvit:
- A4: 1,00 kr
- A3: 2,00 kr

- Färg
- A4: 2,00 kr (denna avgift föreslås inte att ändras)
- A3: 4,00 kr

Som bilaga medföljer det dokument med avgifterna för föreningskopiering som kommer att 
publiceras i den kommunala författningssamlingen. Förslag till nya avgifter i dokumentet är 
gulmarkerade och de avgifter som föreslås tas bort är överstrukna. De avgifterna i dokumentet 
som står under rubriken ”Avgifter för kopiering i Vallentuna kulturhus och bibliotek” 
ansvarar kulturnämnden för och reglerar de avgifter som allmänheten betalar för kopiering. 
Skälet till att även de avgifterna finns med i dokumentet är för att det inte ska behöva finnas 
två olika styrdokument i författningssamlingen som reglerar avgifter för kopiering.

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
 §38 FN AU Revidering av avgifter för föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och 

bibliotek
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-03, Revidering av Avgifter för föreningskopiering
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

 Föreslag till revidering av Avgifter för föreningskopiering
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 44
Revidering av fritidsnämndens delegationsordning (FN 2022.024)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning, som reviderades av 
fritidsnämnden senast 2021-12-13, kompletteras och ändras. Några av ändringarna är 
följande:

- 3.3: Sedan 1 februari 2022 beräknas inte längre direktupphandlingsgränsen av en
procentsats på tröskelvärdet utan består av ett fast nominellt värde. Punkten föreslås
därför ändras till:
”Upphandlingsdokument upp till och med direktupphandlingsgränsen”.

- 3.7: Ny punkt som föreslår att ombud för ramavtal ska kunna besluta om att häva
enskilda uppdrag inom ett ramavtal.

Önskade ändringar och tillägg finns redovisade i bilagan. Gulmarkerad text i
förslaget är text som föreslås att läggas till, och överstruken text är text som föreslås
att strykas.

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
 §39 FN AU Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-02, Revidering av fritidsnämndens delegationsordning
 Förslag till revidering av fritidsnämndens delegationsordning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 45
Anmälningar för kännedom
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 23 maj 2022.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar fritidsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
 
Anmälda protokoll
Fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-19.

Beslutsunderlag
 FN 2022.020-5  Verksamhetsberättelse Vallentuna Öseeby OL 2021
 FN 2022.020-6  Verksamhetsberättelse Vallentuna Futsal Club 2021
 FN 2022.020-7  Verksamhetsberättelse Frösunda Hembygdsförening 2021
 FN 2022.020-8  Verksamhetsberättelse Vallentuna Wadoryu Karate 2021
  Kommunfullmäktige, riktlinjer för bostadsförsörjning 2022
 FN 2021.007-36  Verksamhetsberättelse Vallentuna Badmintonklubb 2020
 FN 2022.020-9  Verksamhetsberättelse Showdansföreningen Flex 2021
 FN 2022.020-10  Verksamhetsberättelse Vallentuna ridklubb 2021
 FN 2022.020-11  Verksamhetsberättelse SRF Norrort 2021
 FN 2022.020-12  Verksamhetsberättelse Åbybergkyrkans unga 2021
 FN 2022.020-13  Verksamhetsberättelse Reumatikerföreningen 2021
 FN 2022.020-14  Verksamhetsberättelse FUB i södra Roslagen 2021
 FN 2022.020-15  Verksamhetsberättelse Showdansföreningen Flex 2021
 FN 2022.020-16  Verksamhetsberättelse Vallentuna judoklubb 2021
 FN 2022.020-17  Verksamhetsberättelse 2021 Brottby SK
 FN 2022.020-18  Verksamhetsberättelse Vallentuna fäktklubb 2021
 FN 2022.020-19  Verksamhetsberättelse Vallentuna BK 2021
 FN 2022.020-20  Verksamhetsberättelse MX Indoor Motorklubb 2021
 FN 2020.073-14  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2021, samtliga 

nämnder
  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2021
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2021
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 46
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Fritidsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 23 
maj 2022.

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 2022.016-3  Delegationsbeslutlista, Anställda under perioden 2022-02-01 - 2022-

02-28. Fritidsnämnden
 FN 2022.021-1  Delegationsbeslut enligt 3.2, upphandlingsdokument inköp av ny 

ismaskin till Vallentuna IP
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