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§ 39
Uppdrag gällande möjlighet till utökade öppettider på Mega och Haket, 
eller motsvarande aktiviteter (FN 2020.032)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt fritidsförvaltningen att med anledning av 
Covid-19 presentera möjlighet till utökat öppethållande på Mega och Haket, eller 
motsvarande aktiviteter för ungdom under sommaren 2020 och redovisa detta på kommande 
Fritidsnämnd den 4 juni.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 
fritidsförvaltningen att med anledning av Covid-19 presentera möjlighet till utökat 
öppethållande på Mega och Haket, eller motsvarande aktiviteter för ungdom under sommaren 
2020 och redovisa detta på kommande Fritidsnämnd den 4 juni.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Tjänsteskrivelse

Återrapport på uppdrag gällande 
möjlighet till utökade öppettider på 
Mega och Haket, eller motsvarande 
aktiviteter

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Med anledning av den rådande Corona-pandemin är kommunens bedömning att 
människor kommer att spendera sommarsemestrarna hemmavid i större 
utsträckning än tidigare. Detta kommer medföra både utmaningar och möjligheter för 
fritidsförvaltningens verksamheter. Kommunens förvaltningar och 
fritidsförvaltningen i synnerhet har inför sommaren planerat en bredd av 
verksamheter och åtgärder för att möta en ökad förfrågan på aktiviteter. De öppna 
ungdomsverksamheterna, fritidsgårdarna Haket och Mega, samt fältverksamheten 
har planerat för mer verksamhet och ökat öppethållande sommaren 2020 jämfört 
med tidigare somrar.

I bilagan beskrivs hur fritidsförvaltningen planerar att erbjuda och möjliggöra 
verksamhet och aktiviteter under sommaren. 

Bakgrund
Fritidsnämndens arbetsutskott önskade en återrapport om hur fritidsförvaltningen 
planerar att erbjuda verksamhet riktad till unga under sommaren 2020. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-06-01, Återrapport på uppdrag gällande möjlighet till 

utökade öppettider på Mega och Haket, eller motsvarande aktiviteter
2. Verksamhet sommaren 2020

 

______________________
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Verksamhet sommaren 2020
Med anledning av den rådande Corona-pandemin är kommunens bedömning att 
människor kommer att spendera sommarsemestrarna hemmavid i större 
utsträckning än tidigare. Detta kommer medföra både utmaningar och möjligheter för 
fritidsförvaltningens verksamheter. Kommunens förvaltningar och 
fritidsförvaltningen i synnerhet har inför sommaren planerat en bredd av 
verksamheter och åtgärder för att möta en ökad förfrågan på aktiviteter. 

Öppen ungdomsverksamhet
De öppna ungdomsverksamheterna, fritidsgårdarna Haket och Mega, samt 
fältverksamheten har planerat för mer verksamhet och ökat öppethållande sommaren 
2020 jämfört med tidigare somrar. Kostnaden ryms i fritidsförvaltningens budget. 

Antal kvällar med verksamhet sommaren 2019: 
 Fritidsgården Haket 24 kvällar
 Nova 25 kvällar (Nova hade delvis stängt pga av flytt)
 Fältkvällar 15 kvällar

Antal kvällar med verksamhet sommaren 2020:
 Fritidsgården Haket 36 kvällar
 Fritidsgården Mega 44 kvällar
 Fältkvällar 34 kvällar

Under sommaren 2020 planeras en mångfald av aktiviteter i den öppna 
ungdomsverksamheten och personalen planerar löpande tillsammans med 
ungdomarna för att erbjuda relevant verksamhet. Fritidsgårdarna Mega och Haket 
kommer hålla öppet under delar av sommaren för aktiviteter i fritidsgårdarna. En stor 
del av aktiviteterna kommer bedrivas utomhus på platser där ungdomar vistas. 
Exempel på planerade aktiviteter ute är paddling, aktiviteter  på Kvarnbadet och 5-
kamp på Vallentuna IP. Utöver verksamhet i eller utanför fritidsgårdarna erbjuds 
även ett läger på Björkögården i Norrtälje för 15 ungdomar i början av augusti.

Kostnadsfria sommaraktiviteter  - föreningslivet
Under flera år har Vallentuna kommun, med statsbidrag, möjliggjort för externa 
aktörer att erbjuda kostnadsfria aktiviteter till barn och unga. Detta statsbidrag finns 
dock inte längre att tillgå. Förvaltningen har med anledning av den rådande 
situationen tagit ett eget initiativ till att uppmuntra föreningar att erbjuda 
kostnadsfria sommaraktiviteter. 
Förvaltningen har tagit kontakt med föreningslivet med frågan om intresse finns att 
arrangera aktiviteter under sommarlovet. Målet är att fem föreningar erbjuder fem 
aktiviteter vardera fördelat över sommarlovets veckor. Förvaltningen erbjuder 
föreningarna 500 kr/aktivitetstillfälle och skriver en överenskommelse med 
respektive förening. Kostnaden ryms i fritidsförvaltningens budget. 
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TFN: 

Riskful Play - sommaraktiviteter
Riskful Play erbjuder kostnadsfria aktiviteter för barn och unga (8-20 år) i form av 
halvdagsläger där barn/ungdomar anmäler sig till förmiddag eller eftermiddag. 
Aktiviteterna sker under perioden v. 25 – 27 i Mega-parken utanför fritidsgården 
Mega. Under dessa pass får deltagarna prova på dans, skateboard, parkour, 
gymnastik/akrobatik och slackline. Verksamheten erbjuder även ledarledda pass för 
familjer där föräldrar och deras barn deltar tillsammans. 

Riskful Play erbjuder även aktiviteter tillsammans med fritidshem och skolor utspritt 
på olika platser i kommunen. Utöver detta har Riskful Play sexton egna 
sommarjobbare varav tolv arbetar på aktiviteterna vid Mega och fyra på aktiviteterna 
vid fritidshem/skolor. Kostnaden tas av projektet Riskful Play med finansiering av 
Allmänna arvsfonden. 

Nattvandring och trygghetsvandring
Fritidsnämndens arbetsutskott gav den 26 maj förvaltningen i uppdrag att under 
sommaren öka graden av nyttjandet av bidraget för nattvandring. 
Fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret påbörjat en 
informationsinsats i syfte att få ett antal föreningar att nattvandra en gång per helg 
(fredag eller lördag) mellan vecka 26-34 med minst två vuxna, som är över 18 år, vid 
varje tillfälle. Nattvandringen sker mellan 20.00 – 23.00. De föreningar som 
uppfyller uppdraget får 10 000 kr utbetalt till föreningens konto i september. 
Anmälan ska ske senast 12 juni. 

Vallentuna kommun uppmuntrar även föreningar och skolklasser att 
trygghetsvandra. Uppdraget innebär att fyra vuxna över 20 år från varje förening eller 
skolklass under tio eftermiddagar (måndag till torsdag) mellan vecka 26-33, 
trygghetsvandrar runt om i Vallentuna kommun. Trygghetsvandringen sker mellan 
16.30 – 21.00. De föreningar eller klasser som har genomfört uppdraget får 10 000 kr 
utbetalt till föreningens eller klassens konto i september.
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