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Förvaltningens återkoppling från
vårens Aktiv fritid-möte
Efter vårens Aktiv fritid-möte så skrevs en sammanställning från de diskussioner som
genomfördes under kvällen, se separat dokument. Diskussionerna fördes mellan
föreningsrepresentanter, några fritidsnämndspolitiker och förvaltningspersonal.
Nedan följer förvaltningens återkoppling på den sammanställningen.
Stöd till föreningsadministration
Under flera samtal under kvällen så återkom diskussionerna till att i stort sätt alla
föreningsrepresentanter som närvarade på Aktiv fritid-mötet ansåg att det vore bra
att få stöd med föreningens administration.
Förvaltningen har kommit fram till att förvaltningen inte kan anställa en kanslist som
föreningarna sen betalar en avgift för att få ta del av, som kom upp som förslag.
Däremot kan förvaltningen vara ett stöd kring frågor som rör ett eventuellt samarbete
mellan föreningar som vill samnyttja en egen eller gemensamt anställd. En inbjudan
från förvaltningen kommer att skickas ut till alla föreningar, så får de som är
intresserade av att samverka kring en kanslist anmäla sig att närvara vid den specifika
träffen. Till en sådan träff är det naturligt att även Stockholmsidrotten eller liknande
organisation också blir inbjudna. Fritidsförvaltningen bjuder in till den första träffen
och kan efter den stötta med eventuell utbildning och eventuellt frågan om att nyttja
en kanslilokal.
Idag finns ingen lösning för kanslilokaler från förvaltningen håll. Lösningen som är på
Vallentuna Idrottsplats för gemensamma lokaler för förvaltningens personal och
föreningskanslist är bra men rymmer tyvärr inte fler personer idag.
Frågan om stöd till kansliutrymme tas med i det fortsatta arbetet med Vision
Vallentuna Idrottsplats.
Förvaltningen fortsätter arbetet med utvecklingen av ett nytt verksamhetssystem. Det
systemet är en av anledningarna till att arbetet med att utveckla föreningsservicen har
startat.
Målsättningen med den kommande tjänsten är:
 Förenkla för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala
lokaler och söka bidrag.
 Ge öppnare tillgång till information för ett effektivare utnyttjande av
kommunala lokaler och en ökad insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning
och bidrag.
 Effektivisera boknings- och bidragsprocesserna för privatpersoner,
föreningar, företag och för den kommunala förvaltningen.
Förvaltningen arbetar för att det nya verksamhetssystemet ska börja att användas i
januari 2020.
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Två andra punkter som vi jobbar med för att förenkla administrationen är för det
första att utveckla felanmälningsappen. Om vi kan använda oss av den mer och
snabbt återkoppla så tror förvaltningen att det skulle underlätta både för föreningar
och privatpersoner.
Den andra är kommunens hemsida. Till hösten lanseras en ny hemsida för
kommunen och förvaltningen jobbar för fullt med att få in korrekt och bra
information för alla tänkbara användare. Om den är användbar så kan det underlätta
när föreningsrepresentanter eller privatpersoner behöver stöd eller svar i en specifik
fråga.
Där planeras även utvecklingen med information och tips på olika bidrag som kan
vara intressanta för föreningslivet.
Stöd till marknadsföring
Angående marknadsföring så tycker förvaltningen att vi har kommit en bra bit på
vägen. Mycket tack vare vår kommunikationsstrategi som antogs av fritidsnämnden i
januari i år. I den beskriver vi tydligt att föreningslivet är en av våra målgrupper och
hur vi kommunicerar med föreningslivet. Ett utdrag ur avsnittet målgrupp;
föreningslivet:
Kanal för marknadsföring av föreningarnas verksamheter: Upplevvallentuna.se,
mässor, broschyrer, internt.
Fritidsförvaltningen arbetar med att erbjuda en meningsfull fritid för kommunens
invånare och ser att det föreningar erbjuder är just det. Därför är det av stort
intresse för fritidsförvaltningen att den verksamhet föreningar bedriver är synlig
och tillgänglig för kommunens invånare.
Det ligger givetvis på föreningen själv att ha ansvar för sin marknadsföring, men
det ska vara lätt för föreningar att sprida sin verksamhet i Vallentuna och vi som
fritidsförvaltning ska vara lyhörda och stöttande i föreningarnas vilja att nå ut.
Våra verktyg ska vara enkla och tidseffektiva. Vi ska också bistå med kommunikativ
kunskap.
Vi hänvisar till det dokumentet för den som vill sätta sig in i fritidsförvaltningens
kommunikationsstrategi.
Upplev Vallentuna är fortsatt det verktyg som vi hänvisar föreningar till att skapa en
sida och administrera verksamhetsinformation och eventuella evenemang. Det är idag
den gemensamma plattform som vi kan skapa marknadsföringsaktiviteter från.
Exempel på det är marknadsföring av skridskoskolor och lovaktiviteter som har
paketerats via Upplev Vallentuna och sedan spridits i kommunens kanaler. I
framtiden skulle det också kunna vara paketering av ”helgens matcher”,
förutsättningen är att fler föreningar registrerar sina evenemang.
Föreningssamordnaren utbildar gärna föreningar i hur de använder sidan. Ett
utbildningstillfälle är bokat i september och inbjudan kommer skickas ut via mail.
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Annars är det bara att höra av sig och be om ett tillfälle. Idag finns 20 föreningarna,
inom fritidsförvaltningens verksamhetsområde, registrerade på Upplev Vallentuna.
Samverkan mellan föreningar
Fritidsförvaltningen vill gärna skapa förutsättningar för samverkan mellan
föreningar. Ett exempel, som också togs upp på Aktiv fritid-mötet skulle kunna vara
tydligare tematräffar i olika frågor som intresserade föreningar kan närvara vid, eller
utbildningar som flera har behov av att skicka styrelsen eller ledare på. Förvaltningen
tänker att dialogen och efterfrågan kan göras bättre om vilka behov som finns i
föreningarna.
Under våren så nåddes föreningssamordnaren av en intressant modell som föreningar
i Vetlanda kommun har enats kring. Inte alla, men många föreningar har kommit
överens om en modell som ska gälla. Kanske att det kan vara intressant att hitta
Vallentunamodellen? Vad ska vi förhålla oss till så att vi skapar förutsättningar för att
fler blir föreningsaktiva, gärna hela livet. Se bifogat dokument om Vetlandamodellen.
Arbetet med föreningsservice fortsätter
Arbetet med föreningsservice fortsätter under hösten. Några datum är redan bokade.
Se nedan för arbetet med föreningsservice och några andra träffar som är planerade.
Inbjudan kommer att skickas ut separat.
Aktivitet

Datum

Ansvarig

Utbildning, Upplev Vallentuna

Måndag 10/9

Annika

Aktiv fritid-möte,
Föreningsservice och Vision
Vallentuna Idrottsplats

Tisdag 25/9

Josef och Annika

Föreningsträff, tema
Gemensam kanslist

Oktober

Annika

Föreningsträff, tema
Trygga föreningar

Onsdag 24/10

Annika

Fortsättning projekt
Föreningsservice

Tisdag 20/11

Annika
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