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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Lars Carsson Bruttokostnad *: 60,5 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 55,0 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 32 Budgetavv. föregående år: 0,7 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Fritidsnämnden har ansvaret för fritidsfrågorna i kommunen och ska främja en meningsfull fritid 
för kommunens invånare. Nämnden har också till uppgift att stödja föreningar och andra organisat-
ioners fritidsverksamhet genom att erbjuda olika former av föreningsservice samt anslag och fördela 
bidrag till föreningar. 

Fritidsnämnden ska också samordna kommunens olika insatser inom förebyggande ungdomsarbete 
och samarbeta med andra aktörer i syfte att motverka brott, våld, rasism, alkohol- och drogmiss-
bruk bland ungdomar. Nämnden ansvarar även för utförande av lotteritillstånd. 
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Viktiga händelser under året 

Kommunfullmäktige gav 2017 fritidsnämnden i uppdrag att omlokalisera fritidsgårdsverksamheten 
i centrala Vallentuna och beslutade 2018 att flytta verksamheten till Vallentuna prästgård 1:146. 
Arbetet med ungas inflytande gällande lokalernas utformning har skett under 2018 och 2019, lik-
som vid val av fritidsgårdens namn - Mega. Öppnandet av den nya fritidsgården är planerat till in-
ledningen av 2020. 

Under årets första dagar drabbades nämndens motionsspår och elljusspår av stormen Alfrida. Arbe-
tet med att ta hand om fallna träd, stolpar och nerdragna elledningar samt de följdverkningar som 
stormen haft, har pågått under 2019 och kommer fortgå under början av 2020. 

Fritidsnämnden har under året utvecklat arbetet med och utbudet av verksamheter för personer 
med funktionsvariationer. Detta har resulterat i flera nya fritidsaktiviteter där de senaste tillskotten 
är paraishockey och parainnebandy som startade höstterminen 2019. 

Arbetet med att skapa förutsättningar för spontan motion och idrott har fortsatt genom exempelvis 
etablering av Hälsans stig. Hälsans stig är ett 5 kilometer långt promenadstråk som är välskyltat och 
lättillgängligt. 

Sista etappen av Össeby-projektet har färdigställts under året genom markarbeten, läktare och sek-
retariatsbyggnad. På Vallentuna IP har löparbanorna renoverats och fått ny beläggning, och konst-
gräset på den västra fotbollsplanen har bytts ut. Nämnden planerar för etablering av kvarvarande 
begagnat konstgräs på några av de grusplaner som nämnden har övertagit driften för. 

Under våren färdigställdes den nya badplatsen som etablerades vid Gustavs udde under slutet av 
2018. Ny sand, rullstolsramp, skyltning samt bord och bänkar har kommit på plats. 

Nämnden har under hösten när den nya fritidsgården renoverats och verksamhetsanpassats, kunnat 
utöka närvaron av fritidsledare i tre av kommunens skolor i syfte att vara en vuxen förebild samt 
knyta kontakter med ungdomar. Utöver det har fritidsledare på kvällstid bedrivit öppen ungdoms-
verksamhet i två av kommunens högstadieskolor i centrala samt södra Vallentuna. 

Nämnden har utvecklat arbetet med att fördela statsbidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 
Syftet var att alla barn i kommunen, kostnadsfritt, skulle kunna delta i aktiviteter under sommarlo-
vet. 

Ett delregionalt arbete har initierats för att möjliggöra längre issäsong för isföreningar tillsammans 
med närliggande kommuner. 

Fritidsnämnden har i nära samarbete med barn- och ungdomsnämndens verksamheter arbetat 
riktat mot främlingsfientlighet samt med insatser i olika skolor med anledning av drogproblematik 
och att stävja oroligheter. 
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Verksamhetsförändringar 

Under hösten 2018 inledde fritidsnämnden ett arbete med att utveckla organisationen och skapa 
tydligare roller. Arbetet fortsatte under våren 2019 och den nya organisationen implementerades 
och en ny funktion, föreningsservice, etablerades. Syftet med föreningsservice är att skapa en stabil 
organisation där flera kompetenser på förvaltningen samverkar, flytta mandat att fatta beslut ut i 
organisationen samt etablera en tydlig väg in i fritidsförvaltningen för Vallentunas föreningsliv. 

Under året har Ungdomens hus Nova samt skatehallen stängt. Under hösten har ett arbete med att 
rusta upp och verksamhetsanpassa nya lokaler för en central öppen ungdomsverksamhet pågått. 
Verksamheten öppnar i början av 2020. 
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Framtiden 

Fritidsnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbetar 
för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oav-
sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i 
Sverige och fritidsnämnden har, tillsammans med kulturnämnden, inlett ett utvecklingsarbete i 
syfte att verksamheterna ska beakta barnets rätt till inflytande och möjlighet att påverka nämndens 
verksamheter och utbud. 

Under 2019 har fritidsnämnden, i nära samarbete med föreningslivet och andra nämnder, utvecklat 
utbudet av verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Arbetet fortsätter under 2020 i 
syfte att målgruppen på lika villkor som andra ska kunna delta i ett rikt kultur- och fritidsliv. 

Nämnden har arbetat med att omlokalisera och utveckla den öppna ungdomsverksamheten i cen-
trala Vallentuna och under 2020 ska nämnden utreda möjligheter för och behov av öppen ung-
domsverksamhet i fler delar av kommunen. 

Vallentuna har unika förutsättningar att erbjuda ett brett fritidsutbud av hög kvalitet och fritids-
nämndens verksamheter bidrar till en god folkhälsa och skapar möjligheter till rekreation. Nämn-
den avser att utveckla möjligheterna till spontan rörelse och idrott. Tillsammans med det lokala 
föreningslivet inleds ett 3-årigt projekt i syfte att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras 
rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens, sitt själv-
förtroende samt inspirera dem att se värdet av att hålla en aktiv livsstil genom hela livet. Allt detta 
kommer att sammanfattas som ”Riskful Play”-metoden och spridas nationellt genom Vallentuna 
som förebild. I arbetet ska befintliga platser som exempelvis Snapptunafältet utvecklas. 

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet kommer fortsätta utvecklas i syfte att förenkla för förening-
ar och andra aktörer att bidra till ett rikare och bredare fritidsutbud i Vallentuna. Vid årskiftet 
2020/2021 avser nämnden att implementera ett nytt bidrags- och bokningssystem som ska under-
lätta administrationen för både förvaltningen och föreningslivet. Fritidsnämnden arbetar också 
aktivt för att nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna. 

Vallentuna har fina platser och stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv och nämnden satsar på att 
utveckla, informera och marknadsföra dessa platser och möjligheter. Under 2019 har badplatsen vid 
Gustavs udde färdigställts och under 2020 avser nämnden att etablera en badplats i Garnsviken. 

Fritidsnämnden fortsätter ett aktivt deltagande i regional samverkan för att skapa fler och bättre 
förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett fritidsutbud av hög kvalitet. Under 2020 
kommer Vallentuna kommun möjliggöra för isföreningar från andra kommuner att bedriva verk-
samhet under en förlängd sommarperiod. 

Fritidsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar 
medarbetare. Nämnden fortsätter därför satsningen på att aktivt och strukturerat arbeta med främ-
jande och förebyggande hälsoarbete samt att verka för en god arbetsmiljö. 

Under 2019 ansvarade fritidsförvaltningens chef även för kulturförvaltningen. Från och med den 1 
januari, 2020 är detta en permanent lösning där en förvaltningschef ansvarar för både fritidsför-
valtningen och kulturförvaltningen. Ambitionen är att nämndernas verksamheter ska samverka än 
mer i syfte att utveckla ett relevant och högkvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Val-
lentunas invånare. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 5 

Målet är uppfyllt: 4 3 

Målet är delvis uppfyllt: 1 2 

Målet är ej uppfyllt:   

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Ett 
nytt återvinningssystem som tar tillvara överskottsvärme från kylmaskinerna har installerats i ishal-
len på Vallentuna IP och effektförbrukningen av detta kommer följas upp under 2020. 

Under året har nämnden arbetat med att öka kunskapen och miljömedvetenheten hos verksamhet-
ernas besökare genom att informera om energi- och vattenförbrukning på Vallentuna IP. Arbetet 
syftar till att minska vatten- och energiförbrukningen genom att minska antalet spolningar av isen. 

Nämnden tar tillvara resurser i den mån det är möjligt, och vid exempelvis sommarens byte av 
konstgräs på Vallentuna IP, har det gamla konstgräset återanvänts och placerats ut på en befintlig 
grusplan vid Rosendalsskolan norra. Kvarvarande konstgräs kommer placeras ut på ett antal 
mindre områdesgrusplaner i Vallentuna under 2020 för att göra dessa mer användarvänliga. De 
grusplaner som anläggs med återvunnet konstgräs fylls med sand istället för granulat för att mini-
mera mängden mikroplaster. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden arbetar systematiskt för att minska verksamheternas 

klimatpåverkan. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden arbetar för att utveckla miljöarbetet och minska verksamheternas klimatpåverkan 
bland annat genom att hitta nya metoder för att sänka energiförbrukningen och minska förbruk-
ningen av kemikalier. 

Ett nytt återvinningssystem som tar tillvara överskottsvärme från kylmaskinerna har under hösten 
installerats på Vallentuna IP och driftsatts under december. Effektförbrukningen kommer att mätas 
under 2020 för att se effekten av återvinningssystemet. 

Nämnden fortsätter arbetet med att byta ut fordons- och maskinparken till fossilbränslefria alterna-
tiv och har under året bland annat bytt ut ett fordon till en eldriven bil. I syfte att sänka förbruk-
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ningen av kemikalier på Kvarnbadet har badet haft en informationskampanj kring vikten av att 
tvätta sig innan bad. 

På Vallentuna IP har nämnden genomfört ett byte av konstgräs på den västra fotbollsplanen. Det 
gamla konstgräset har och kommer att återanvändas på små grusfotbollsplaner runt om i kommu-
nen för att göra dessa mer användarvänliga. Grusplaner som anläggs med återvunnet konstgräs fylls 
med sand istället för granulat för att minska mängden mikroplatser. 

Under året har nämnden startat ett pilotprojekt med närvarostyrd belysning på en del av elljusspå-
ret vid Vallentuna IP. 

Nämndens mål: 

Vallentunas invånare har lika rättigheter och möjligheter till en aktiv 

och meningsfull fritid. 

 Målet är uppfyllt 

Under hösten har nämnden haft ett samarbete kring lokaler med Vallentuna arbetscoachning för att 
möjliggöra fortsatt verksamhet för Klubb Cosmos när den nya fritidsgården renoveras. Samarbetet 
har fallit väl ut och givit goda resultat vilket gjort att samarbetet planeras att fortsätta under kom-
mande år med ökade öppettider för Klubb Cosmos. 

Den trygghetsundersökning som genomfördes under våren på fritidsgården Haket visade att flera 
besökare upplevde en otrygghet i närområdet på grund av bristfällig belysning i utemiljön. Under 
hösten vidtogs åtgärder för detta genom att förbättra utebelysningen kring fritidsgården. 

Fritidsnämnden påbörjade under våren en tillgänglighetsinventering av nämndens lokaler och an-
läggningar vilket några av kommunens sommarjobbare sedan jobbat vidare med. Inventeringen har 
synliggjort att det i flera lokaler finns behov av åtgärder för att öka den fysiska tillgängligheten. Ex-
empel på redan genomförda åtgärder är två duschstolar till omklädningsrum på Vallentuna IP samt 
att vissa trösklar i ishallen har reglerats. 

En tillgänglighetsinventering av vissa frilufts- och naturområden har också inletts under året i sam-
arbete med företaget Willut AB. Dels har kommuninvånare erbjudits att delta vid en tillgänglig 
vandring där sju rullstolsburna personer deltog, och dels har företaget utfört tillgänglighetsinvente-
ringar av vissa naturslingor. Resultatet finns samlat med beskrivningar och kartor på Vallentuna 
kommuns hemsida. Samarbetet beräknas fortsätta under 2020 med ytterligare inventeringar av 
slingor i naturskön miljö. 

Fritidsnämnden har tidigare etablerat bra former för en systematisk och regelbunden dialog med de 
funktionshinderföreningar, studieförbund och andra föreningar som är aktiva i Vallentuna kom-
mun. Nämnden samarbetar även med Stockholmsidrotten och Parasportförbundet i syfte att stötta 
föreningslivet med kompetens och behovsanalyser i deras utveckling av parasporter. Detta har re-
sulterat i flera nya fritidsaktiviteter där de senaste tillskotten är paraishockey och parainnebandy 
som startade höstterminen 2019. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att erbjuda verksamheter med hög kvalitet. Under året har nämnden 
sjösatt en organisationsförändring som syftar till att utveckla nämndens föreningsservice, dialog 
med föreningslivet samt skapa en långsiktigt hållbar organisation kring föreningsfrågor. 

Nämndens samverkan med skolorna i kommunen är väletablerad och bidrar till tryggare skolor för 
barn och unga. Fältgruppen har haft en ökad närvaro och nära samverkan med kommunens skolor 
som ett utökat stöd till personal och elever. Fältgruppen har även arbetat framgångsrikt i kommu-
nens arbete med sociala insatsgrupper. 
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Nämnden har fortsatt arbetet med att skapa en samordning kring kommunens arbete med frilufts-
liv. Fritidsnämnden har utformat ett förslag på en kommungemensam friluftsorganisation samt ett 
friluftsråd med externa aktörer. 

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket kommer påverka nämndens arbete. En 
förvaltningsgemensam konferens på temat "Barnkonventionen blir lag" har genomförts tillsammans 
med kulturförvaltningen. Konferensen syftade till att höja kunskapsnivån på de båda förvaltningar-
na samt att höja beredskapen inför att barnkonventionen blir lag. 

Fritidsnämnden har fortsatt arbetet med att se över bidragsreglerna och fördelningsprinciperna. 
Målet är att fritidsnämnden har nya och uppdaterade regler och principer klara under 2020 då ett 
nytt boknings- och bidragssystem ska implementeras. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden erbjuder och möjliggör ett brett fritidsutbud av hög 

kvalité. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden har under året arbetat aktivt med ungas inflytande bland annat kopplat till den nya 
mötesplatsen som öppnar i början av 2020. Ungdomar från den öppna verksamheten och Klubb 
Cosmos tog fram förslag på nytt namn för mötesplatsen där omröstning bland kommunens högsta-
dieelever sedan avgjorde det slutliga namnet. 

Nämnden möjliggör även för unga som inte är föreningsaktiva att vara fysiskt aktiva, genom att 
inkludera dem i planeringen av vilka aktiviteter som ska erbjudas i de öppna ungdomsverksamhet-
erna. Detta har exempelvis resulterat i en dansgrupp som initierades av en ungdom, vilka även upp-
trädde på Naturens- och idrottens dag. 

Arbetet med att tillgängliggöra befintliga anläggningar och skapa nya för spontan motion och idrott 
har fortsatt genom förbättring av underlaget på elljusspåren vid Vallentuna IP, liksom etablering av 
Hälsans stig. Hälsans stig är ett 5 kilometer långt promenadstråk som är välskyltat och lättillgäng-
ligt. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra på sig minst 30 minuter om da-
gen. 

Nämndens arbete med att samordna kommunens arbete med friluftsliv samt utveckla nämndens 
eget arbete med friluftslivet har fortsatt under året. Mycket av det arbete som görs för att människor 
ska kunna utöva friluftsliv i Vallentuna utförs av ideella föreningar. Fritidsnämnden arrangerade 
därför ett forum där föreningsrepresentanter från åtta föreningar aktiva inom friluftsområdet del-
tog. Arbetet har fortsatt genom att etablera ett friluftsråd för att koordinera arbetet och dela kun-
skap kring friluftslivsfrågor. 

Fritidsnämnden arbetar för att initiera och delta i regionala och delregionala samverkansformer. Ett 
konkret exempel på resultatet av samverkan med ett antal grannkommuner, är att isföreningar 
kommer erbjudas förlängd issäsong på en gemensam arena i Vallentuna under 2020. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvalitén och häl-

san i Vallentunas skolor. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden har under hösten när den nya fritidsgården renoverats, kunnat utöka närvaron av 
fritidsledare i tre av kommunens skolor i syfte att vara en vuxen förebild samt knyta kontakter med 
ungdomar. Utöver det har fritidsledare på kvällstid bedrivit öppen ungdomsverksamhet i två av 
kommunens högstadieskolor i centrala samt södra Vallentuna. Samarbetet gällande fritidsledarnas 
närvaro på skolor under dagtid har fallit väl ut och planeras fortsätta i en av skolorna under år 2020 
efter önskemål från skolans rektor. 

Fritidsnämnden har en regelbunden dialog med barn- och ungdomsförvaltningen när det gäller Ung 
Fritids närvaro i kommunens skolor. Fritidsledarna och fältassistenterna stöttar skolor genom att 
närvara på olika temadagar och vid andra tillfällen då behov av större vuxennärvaro finns. 
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Nämnden har varit delaktig i den fortsatta utvecklingen av barn- och ungdomsnämndens kultur- 
och idrottssatsning LIKE (Lek, Idrott och Kultur ger Energi). Detta har bland annat skett genom att 
hålla lektioner inom projektet samt bjuda in och samordna friluftsorganisationer som gjort det-
samma på tema friluftsliv. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att företag, föreningar och invånare ska ha förutsättningar att växa och 
skapa gemensamma arrangemang. Nämnden fortsätter stötta föreningslivet i marknadsföring av 
sina verksamheter och aktiviteter, samt att utveckla utbudet av kostnadsfria lovverksamheter. Ett 
lyckat exempel i detta arbete är Naturens och idrottens dag som i år slog rekord i antal deltagande 
föreningar och kommunala verksamheter. 

Som en del i förebyggande arbete har fältgruppen tillsammans med öppenvården, fortsatt att er-
bjuda kurser i föräldrastödsprogrammet Komet. Efterfrågan för att delta i detta program är stort, 
vilket gör att kursen även kommer fortsätta under 2020. 

Nämndens arbete med Funkisfestivalen är ett tydligt exempel på verksamhet som får människor att 
växa. I samverkan med flera aktörer har en storslagen festival arrangerats och deltagare har efter 
festivalen fortsatt att uppträda på scen vid bland annat kommunala arrangemang som valborgsfi-
randet och Naturens och idrottens dag. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden skapar goda förutsättningar för att människor, före-

ningar och företag att utvecklas och växa. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden har under flera år arrangerat Idrottens dag i samverkan med föreningslivet. I år 
bytte arrangemanget namn till Naturens och idrottens dag i syfte att attrahera föreningar som är 
engagerade i annat än idrott. Utvecklingen blev framgångsrik då fler föreningar, kommunala verk-
samheter och företag deltog, och dagen blev väldigt välbesökt. 

Fältgruppen har under året fortsatt att möjliggöra för föreningar i kommunen att nattvandra för 
ökad trygghet. Intresset för den föreningsdrivna nattvandringen är fortsatt god med fyra deltagande 
föreningar i olika delar av kommunen. 

Funkisfestivalen gick av stapeln i slutet av november och samarrangerades för första gången med 
kulturnämnden. Funkisfestivalen ska drivas av målgruppen det arrangeras för och ett viktigt fokus i 
arbetet har varit att engagera deltagare i beslut och arbetsuppgifter. En scengrupp med cirka 15 
personer med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har under hösten pla-
nerat och ansvarat för uppgifter inför och kring Funkisfestivalens arrangemang. 

Arrangemanget ägde rum på Vallentuna Teater och blev väldigt lyckat där artisterna uppträdde med 
sina bidrag till livemusik av kulturskolan. Förra årets vinnare av deltävlingen i Vallentuna har under 
året deltagit vid en regional semifinal samt riksfinalen i Funkisfestivalen. I arbetet med att sprida 
kunskap om Funkisfestivalen och den aktuella målgruppen har vinnaren uppträtt på olika arrange-
mang såsom kommunens valborgsfirande, Vallentuna kommuns chefsdag samt Naturens och idrot-
tens dag. 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att verksamheter och aktiviteter ska erbjudas i hela Vallentuna. Nämn-
den är aktiv i delregionala och regionala samarbeten för att hitta smarta och kostnadseffektiva sätt 
att tillsammans med andra kommuner utveckla kommunens utbud. 

Nämnden fortsätter att se över möjligheter att erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av 
kommunen och har under året fördjupat samarbetet med flera av kommunens skolor. Bland annat 
har fritidsledare varit på tre av kommunens skolor under hösten, samt bedrivit öppen ungdoms-
verksamhet i två högstadieskolor i kommunen på kvällstid. 

En stor del i nämndens arbete med att finnas i hela kommunen är utvecklingen av friluftslivet. Stor 
vikt har lagts vid att rekrytera friluftsorganisationer till ett friluftsråd samt utforma en kommunge-
mensam organisation för friluftsliv. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar skapar möjligheter för 

en meningsfull fritid i hela Vallentuna och bidrar till att Vallentuna är 

en attraktiv kommun för alla. 

 Målet är uppfyllt 

En del i nämndens arbete med att finnas i hela kommunen och vara en attraktiv kommun, är ut-
vecklingen av friluftslivet. Den tidigare kartläggning som gjorts av friluftslivet i kommunen har 
skapat en ökad dialog med friluftsorganisationer samt lett till samarbete över förvaltningsgränser-
na. Friluftslivskartläggningen har även använts vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen 
för västra Vallentuna centralort samt för att ta fram kartor över våra skid- och skridskospår. 

Nämnden har deltagit i en nationell tankesmedja för friluftsliv som arrangerades av Naturvårdsver-
ket. I tankesmedjan framkom det att flera kommuner och organisationer arbetar med likartade ut-
maningar; koordinering, tydlig information till invånare och samverkan med markägare. 

Nämnden har under flera år samordnat arbetet med det statliga stödet för kostnadsfria sommar-
lovsaktiviteter. Denna sommar beviljades åtta olika aktörer som genomförde aktiviteter under hela 
sommaren runt om i kommunen. 

Under sommaren genomfördes även en testverksamhet i Kårsta där nämnden anställde boende i 
Kårsta för enklare drift av fotbollsplanen i form av gräsklippning och målning av linjer vilket föll 
väldigt väl ut för alla inblandade. 

Sista etappen av Össeby-projektet har färdigställts under året genom markarbeten, läktare och sek-
retariatsbyggnad. 

Under året har arbetet med att färdigställa och utveckla befintliga badplatser, samt anlägga nya 
badplatser fortsatt. Friluftsbadet vid Gustavs udde fick under våren en rullstolsramp, skyltar, bän-
kar och bord. Nämnden har även inlett ett arbete för att möjliggöra en utveckling av en badplats i 
Garnsviken. Då det finns fornlämningar vid badplatsen har en dialog med länsstyrelsen inletts för 
att inventera möjligheterna att utveckla platsen. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 
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Fritidsnämnden deltar i kommunens strategiska samhällsplanering och i lokalresursarbetet för att 
säkerställa ett samnyttjande av lokaler och anläggningar. Arbetet möjliggör en högre nyttjandegrad 
av både egna och externa lokaler och anläggningar och i vissa fall även avyttring av lokaler. 

En genomgång av både interna och externa hyresavtal har påbörjats för att skapa aktuella och kost-
nadseffektiva hyresavtal både internt och externt med aktörer som hyr lokaler av nämnden. Arbetet 
kommer fortgå till 2020. 

Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Nämnden har 
tagit fram arbetsmiljömål för 2019 som alla chefer arbetat med tillsammans med medarbetarna. 
Organisationen har även genomgått en positiv utveckling med förtydligade uppdrag och utvecklat 
stöd till Vallentunas föreningsliv. 

Fritidsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna och nämnden arbetar för att erbjuda relevant 
och bra kompetensutveckling som i förlängningen utvecklar verksamheterna. En engagerad och 
frisk personal möjliggör effektiva och välfungerande verksamheter. En kompetensinventering av 
personalen har genomförts i syfte att ha rätt kompetens på rätt plats samt för att planera kommande 
utbildningsinsatser. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden skapar effektivt nyttjande av lokaler och anläggningar. 

 Målet är uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar aktivt för att befintliga lokaler och anläggningar ska ha hög nyttjandegrad. 
Nämnden har under året upplåtit fritidsgården Haket till Össeby församling i syfte att öka möjlig-
heten till ett bra integrationsarbete i Brottby, och Novas lokaler har upplåtits till barn-och ung-
domsnämndens kultur-och idrottssatsning LIKE (Lek, Idrott, Kultur ger Energi). Fritidsnämnden 
har i sin tur haft tillgång till skollokaler för att bedriva öppen ungdomsverksamhet på kvällar. Sam-
arbetet har fungerat bra och skapat nya möjligheter till samverkan i andra frågor som rör båda 
nämnderna. 

Konstgräset på västra fotbollsplanen på Vallentuna IP byttes under sommaren och delar av det be-
gagnade gräset har lagts på Rosendalsskolan norra under hösten. Nämnden planerar för att ta hand 
om kvarvarande begagnat konstgräs under våren 2020 genom etablering på några av de grusplaner 
som nämnden tagit över driften för. 

Under sommaren när ishallarna är isfria har nämnden haft ett pilotprojekt med en rollerderby-
förening som har hyrt in sig för att möjliggöra träning. På detta vis har en anläggning som normalt 
står tom kunnat nyttjas. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett 

gott ledarskap, medarbetares engagemang och utveckling samt en god 

arbetsmiljö. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö som 
både attraherar och behåller kompetenta medarbetare. Nämnden har tagit fram arbetsmiljömål för 
2019 som alla chefer arbetar med tillsammans med medarbetarna. Målen är: 

 Tillsvidareanställda medarbetare har haft medarbetarsamtal och har en individuell utveckl-
ingsplan. 

o Målvärde: 100 % positiva. 
o Utfall: 100 % positiva. 

 Medarbetarna upplever att den fysiska arbetsmiljön är tillfredsställande. 
o Målvärde: 90 % positiva/neutrala. 
o Utfall: 84 % positiva/neutrala. 

 Medarbetarna har tydliga arbetsuppgifter. 
o Målvärde: 90 % positiva/neutrala. 
o Utfall: 84 % positiva/neutrala. 
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Samtliga medarbetare på Ung Fritid har under året genomfört olika kurser och deltagit vid konfe-
renser. En av fältassistenterna har gått en högskolekurs i ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Dop-
ning och Tobak) vilket har använts till både fältgruppens arbete i skolor, samt till det kommunöver-
gripande arbete som görs i frågan. 

Fritidsnämnden genomförde under våren en kompetensinventering av samtliga medarbetare inom 
enheten Ung Fritid. Syftet var att få fram varje medarbetares specifika kompetens och behov av 
eventuell utbildning för att skapa relevanta utvecklingsplaner för medarbetarna. 

Nämnden inledde under hösten 2018 ett arbete med att utveckla organisationen och skapa tydligare 
roller. Arbetet fortsatte under våren 2019 och den nya organisationen har implementerats och en ny 
funktion, föreningsservice, har etablerats. Syftet med föreningsservice är att skapa en stabil organi-
sation där flera kompetenser på förvaltningen samverkar, flytta mandat att fatta beslut ut i organi-
sationen samt etablera en väg in i förvaltningen för Vallentunas föreningsliv. 

Under hösten har alla medarbetare på fritidsförvaltningen erbjudits utbildning i Hjärt- och lung-
räddning samt Brandutbildning. Medarbetare på Idrott och friluftsenheten har även genomgått 
utbildning samt genomfört godkänd uppkörning för utökad behörighet för släp, b96. Flera medar-
betare har gått Vallentuna kommuns interna utbildning "Leda utan att vara chef". 

Fritidsförvaltningens chefer har tillsammans med kulturförvaltningens chefer skapat ett nytt forum 
i form av ett personalmöte för chefer. Forumet syftar till att synliggöra och hantera de situationer 
och utmaningar som chefer möter i sina uppdrag. Den gemensamma ledningsgruppen har också 
påbörjat ett arbete med ledarutveckling i form av en heldag med temat "Tillitsbaserad styrning". 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

 

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjlig-
heter 

60  58  

- Tillgången till parker, grönområden och natur 7,9  7,7  

- Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, 
kultur, friluftsliv, föreningsliv 

7,5  7,5  

- Tillgång till sport- och idrottsevenemang 6,3  6,3  

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar 7,3  7,4  

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsan-
läggningar 

7,0  6,9  

- Belysningen i kommunens motionsspår 6,4  6,4  

Kommentar 

NRI-index (Nöjd-Region-Index) för Fritidsmöjligheter för 2019 landade på 60, att jämföra med 58 
för kommunen år 2017, samt att jämföra med ett NRI-index på 59 i genomsnitt för samtliga kom-
muner som deltog i undersökningen 2019. 

"Tillgång till parker, grönområden och natur" samt "Utrustning och skötsel av kommunens mot-
ionsanläggningar" har utvecklats positivt från 2017 till 2019. 

"Möjligheten att utveckla dina fritidsintressen", "Tillgång till sport- och idrottsevenemang" samt 
"Belysningen i kommunens motionsspår" har samma resultat år 2019 som vid 2017 års undersök-
ning. 

Medan "Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar" har marginellt sämre resultat vid 2019 års 
undersökning jämfört med resultatet år 2017. 

Om medborgarundersökningen: Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökning-
en får cirka 1 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kom-
munen och dess verksamheter genom att svara på en enkät. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, 
där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, 
vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55, och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Bokningsgrad, sporthallar  53 % 52 % 54 % 

Bokade timmar, sporthallar  6 991 h 6 739 h 7 087 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  48 % 40 % 48 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  3 666 h 2 716 h 3 470 h 

Antal besök, Kvarnbadet  60 000 83 000 56 000 
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Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal redovisade aktiviteter  20 246 20 022 19 930 

Andel deltagartillfällen, flickor  40 % 40 % 41 % 

Kommentar 

Bokningsgraden och antal bokade timmar har ökat mot föregående år och är i nivå med år 2017. 

Att antal bokade timmar på fotbollsplaner har ökat markant beror på gynnsamt väder under våren 
2018 så att fotbollsplanerna kunde öppna tidigare än året innan. 

Hagaskolans sporthall och fotbollsplan är ej med i bokningsgraden eller bokade timmar ovan. 

Antal besök på Kvarnbadet uppgick till knappt 60 000 besökare, vilket får ses som bra utifrån 
sommarens mediokra väder. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

     

     

     

Kommentar 

Fritidsnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 -55,0 0 0,7 1,1 

      

Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

TOTALT        

K -59,8 -60,5 101 % -0,7 -58,7 -58,9 100 % 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

I 4,8 5,5 116 % 0,7 4,9 5,8 118 % 

N -55,0 -55,0 100 % 0,0 -53,8 -53,1 99 % 

Politisk verksamhet    

K -0,4 -0,4 90 % 0,0 -0,4 -0,4 90 % 

I - - - - - - - 

N -0,4 -0,4 90 % 0,0 -0,4 -0,4 90 % 

Central förvaltning  

K -5,0 -5,1 103 % -0,1 -2,7 -2,4 90 % 

I - - - - - - - 

N -5,0 -5,1 103 % -0,1 -2,7 -2,4 90 % 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -40,4 -40,9 101 % -0,5 -41,3 -41,5 100 % 

I 4,5 5,0 113 % 0,5 4,5 5,0 110 % 

N -35,9 -35,9 100 % 0,0 -36,8 -36,5 99 % 

Ung Fritid  

K -10,8 -10,8 100 % 0 -11,1 -10,7 97 % 

I 0,3 0,3 90 % 0 0,4 0,5 131 % 

N -10,5 -10,5 100 % 0 -10,7 -10,2 65 % 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -3,3 102 % -0,1 -3,2 -3,6 114 % 

I 0 0,2 - 0,2 - - - 

N -3,2 -3,1 95 % 0,1 -3,2 -3,6 114 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Fritidsnämnden redovisar en budget i balans vid årets slut. 

Central förvaltning redovisar ett underskott om 0,1 vilket är hänförligt till förvaltningens semester-
löneskuld där kostnaden tagits centralt och inte på de enskilda enheterna. 

Idrotts- och friluftsenheten redovisar högre intäkter jämfört mot budget men också högre kostnader 
jämfört med budgeterade kostnader, vilka främst beror på oplanerade kostnader för upprustning av 
motionsspår till följd av stormen Alfrida i början av 2019. 

Ung Fritid redovisar en budget i balans vid årets slut. Under året har enheten haft kostnader under 
riktvärdet, vilket gjort att nödvändiga inköp av förbrukningsinventarier till den nya fritidsgården 
kunnat göras i slutet av året. 

Föreningsbidraget visar ett överskott om 0,1 mnkr vilket beror på att ledarutbildningsbidrag och 
bidrag för speciella ändamål inte sökts i samma utsträckning som tidigare år. Dessa två bidragska-
tegorier söks av varierande grad från år till år, och år 2019 något mindre vilket genererat ett litet 
överskott. 

Fritidsnämnden har tilldelats statliga bidrag från Socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter om 0,2 
mnkr. Dessa bidrag redovisas under Föreningsbidrag i tabellen ovan. När fritidsnämnden tillhan-
dahåller lov- och sommarlovsaktiviteter ökar verksamhetens kostnader. Dessa kostnader överstiger 
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ej det statliga bidraget. Summan av aktivitetskostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är noll. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 1,0 1,0 100 % 0 

     

     

     

     

Kommentar 

Fritidsnämnden fattade beslut under 2019 att använda det årliga anslaget till renovering och verk-
samhetsanpassning av den nya fritidsgården som öppnar i början av 2020. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 21,8 5,3 48,9 22,0 47,4  

Badplatser 0,5 0 1,0 0,5 1,0 2020 

Bällstaberg 0,5 0 4,0 3,5 4,0 2024 

Elljusspår Kristineberg 0,5 0 0,5 0 0,5 2021 

Fritidsgård 0,9 0,6 0,9 0,6 1,1 2019 

Konstgräs Vallentuna IP 4,6 3,3 4,6 3,3 3,3 2019 

Konstgräs Össeby IP 1,8 1,4 12,1 8,4 11,7 2026 

Vallentuna IP 5,3 0 11,8 4,0 11,8 2028 

Utveckling / Nya projekt 4,4 0 7,3 1,0 7,3 2025 

Össeby 0,4 0 0,4 0 0,4 2027 

Övriga anläggningar 2,9 0 6,3 0,7 6,3 2027 

       

       

Kommentar 

Under året har den tredje och sista etappen på Össeby idrottsplats färdigställts med sekretariats-
byggnad, läktare och asfaltsläggning. Detta redovisas under projekt Konstgräs Össeby IP. I den to-
tala budgeten om 12,1 mnkr finns även ett framtida planerat konstgräsbyte på 3,0 mnkr år 2026. 

Byte av konstgräs och renovering av friidrottsytor på Vallentuna IP har också färdigställts under 
perioden. Projektet är slutfört och den totala kostnaden slutade under budgeterade investeringsme-
del. Dessa båda investeringar hittas under projekt Konstgräs Vallentuna IP. 

Arbetet med att rusta upp och verksamhetsanpassa den nya fritidsgården slutfördes under slutet av 
år 2019. Slutsumman för renoveringen kommer bli 2,1 mnkr varav 1,0 mnkr tagits från fritids-
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nämndens årliga anslag, resterande belopp redovisas under projekt Fritidsgård. Samtliga fakturor 
har per årsskiftet inte kommit vilket förklarar utfallet per årsbokslutet om 0,6 för projekt Fritids-
gård. 

Vidare slutfördes arbetet med badplatsen Gustavs Udde med montering av ramp, bänkar och på-
fyllning av sand under våren 2019. Arbete pågår med att få till ytterligare en badplats i kommunen 
under år 2020. Investeringsmedel för detta redovisas inom projekt Badplatser. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 35 35 33 

Varav tillsvidareanställda 33 33 32 

Antal årsarbetare 32 33 31 

Medelålder 43,7 42,6 41,8 

Medellön (tkr) 33,2 31,4 30,1 

Medianlön (tkr) 30,0 28,5 27,8 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 42,3 % 63,3 % 58,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,2 % 5,7 % 1,8 % 

Kvinnor 7,7 % 9,7 % 17,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,6 % 1,9 % 2,6 % 

30 - 49 år 5,6 % 8,7 % 15,3 % 

50 år och äldre 1,9 % 8,4 % 2,6 % 

Samtliga 3,8 % 7,3 % 8,7 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 9,2 % 9,2 % 3,3 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 54 % 54 % 52 % 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommunen 
totalt 2019 

Fritid 2019 ** 
Kultur och 
fritid 2019 

Kommunen 
totalt 2018 

Kultur och 
fritid 2018 

Motivation 81 70 79 80 77 

Ledarskap 82 80 87 80 82 

Styrning 80 73 82 79 84 

HME 81 74 83 80 81 

Kompletterande text: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. Resultaten som redovisas är från 2019. 

** Fritidsförvaltningens resultat för 2019 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid). 

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron har nästan halverats till 3,8 procent jämfört med 7,3 procent år 2018. Få 
långtidssjukskrivna får stort genomslag i en liten organisation. De senaste åren har ett strukturerat 
och långsiktigt arbete gjorts med långtidssjukskrivna och medarbetare med upprepad korttidsfrån-
varo. Ett arbete som visar på positiva resultat. 

Medarbetarenkäten visar på lägre resultat vid mätningen 2019 jämfört med året innan, och samtliga 
HME-värden ligger lägre än snittet för kommunen. En handlingsplan har upprättats utifrån medar-
betarenkätens resultat. 
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