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Inledning 

Delårsrapport januari-augusti är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk 
analys, prognos och personalredogörelse. 
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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 

 Nämndens mål 

Totalt antal: 6 

Prognos mål helår uppnås: 3 

Prognos mål helår uppnås delvis: 3 

Prognos mål helår uppnås inte: 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Fritidsnämnden arbetar aktivt med att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Un-
der året har nämnden arbetat med att öka kunskapen och miljömedvetenheten hos verksamheter-
nas föreningar och besökare genom att informera om energi- och vattenförbrukning på Vallentuna 
IP. Detta har exempelvis skett genom att informera om hur mycket vatten en spolning av isen krä-
ver. Arbetet har, i dialog med föreningslivet, resulterat i färre antal spolningar av isen, vilket i sin tur 
ger minskad vatten- och energiförbrukning. 

Nämnden har under coronapandemin sett ett ökat intresse för spår, leder, friluftsliv och naturupp-
levelser. Utifrån detta har nämnden arbetat med att tydliggöra information på webbsidor samt gått 
med i den rikstäckande friluftsguiden Naturkartan där invånare och besökare kan hitta naturområ-
den, friluftsaktiviteter och besöksvärda platser. Syftet är också att genom besök i naturen öka för-
ståelsen för miljö och klimat. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Nämnden har startat ett samarbete med ett företag i syfte att minska spridningen av mikroplaster 
med utformning av filter i dagvattenbrunnar. Tidigare fanns granulatfilter enbart i dagvattenbrun-
nar på Vallentuna IP, men under året införs detta vid alla kommunens konstgräsplaner som har 
granulat som fyllning i syfte att minska klimatpåverkan. 

Nämndens arbete med att återbruka konstgräs som byts ut har fortsatt under året genom en inven-
tering av mindre områdesgrusplaner, för att på sikt lägga begagnat konstgräs på dessa i syfte att 
göra dem mer användarvänliga. De grusplaner som anläggs med begagnat konstgräs fylls med sand 
istället för granulat för att minimera mängden mikroplaster. 
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Arbetet gällande snögrop för att återvinna vattnet vid spolning av isen har initierats under året och 
utredningen fortgår under hösten 2020. 

Under slutet av förra året installerades ett nytt återvinningssystem som tar tillvara överskottsvärme 
från kylmaskinerna i ishallen på Vallentuna IP. Under 2020 har effektförbrukningen av detta följts 
upp och visar på en betydligt lägre energiförbrukning med det nya återvinningssystemet på plats, se 
tabellen nedan. 

Energiförbrukning ishallar 2020 nedan består av faktisk förbrukning januari-augusti och upp-
skattad förbrukning september-december. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Energiförbrukning ishallar (kWh) 1 700 000 2 190 288 2 032 271 

    

    

    

Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter och föreningsstöd ska erbjuda lika rättigheter 

och möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Fritidsnämnden har genomfört en tillgänglighetsinventering som resulterade i att dörröppnare samt 
ramper installerades i Vallentuna ishall i början av året. I takt med att paraishockeyn växt har även 
behovet av ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum börjat ses över för att erbjuda lika rättighet-
er och möjligheter till en meningsfull fritid. 

Tillgänglighetsinventeringen av natur- och kulturmiljöer som påbörjades 2019 har fortsatt med 
ytterligare områden och leder under våren 2020. Arbetet görs med hjälp av företaget Willut i syfte 
att tillgängliggöra och informera om lämpliga tillgänglighetsanpassade leder. Lederna bedöms uti-
från underlag, lutning, tillgång till toaletter med mera och information om de inventerade lederna 
och beskrivning av dem finns på kommunens hemsida. 

Nämnden har under våren utökat verksamheten med klubb Cosmos från en kväll i veckan till två. 
Detta har möjliggjorts via ett samarbete med socialnämnden som bidragit med utlåning av lokal och 
den utökade verksamheten har varit uppskattad bland besökarna. 

Olympiaskolan och Ung Fritid har inlett ett samarbete för att erbjuda skolans yngre elever med 
funktionsvariationer möjligheten att delta i verksamheten på Mega. Syftet har varit att få eleverna 
att känna sig trygga och säkra på mötesplatsen, vilket resultatet av samarbetet också visar. Samar-
betet kommer att fortsätta under hösten. 

En jämställdhetskartläggning har genomförts och under hösten kommer en handlingsplan tas fram. 
Rapportens syfte är att skapa en mer jämlik fördelning av bidrag och lokalsubventioner till bidrags-
berättigade föreningar. 

Andel deltagartillfällen som flickor deltar har minskat marginellt mot de två tidigare åren, se tabell 
nedan. Och antal föreningar som erbjuder parasport är desamma som föregående år; ishockey och 
innebandy. Nämnden arbetar aktivt för att få fler föreningar som erbjuder parasport genom exem-
pelvis informationsträffar, stöd och utbildningsinsatser. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel deltagartillfällen flickor i bidragsberättigad förening 
i åldrarna 7-20 år (%) 

39 % 40 % 40 % 

Antal föreningar som erbjuder parasport 2 2 0 
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Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att erbjuda verksamheter med hög kvalitet. Den interna organisationen 
med föreningsservice som bildades i slutet av förra året har haft regelbunden och nära dialog med 
föreningslivet under våren och sommaren. Detta har varit extra viktigt under det speciella läget 
under coronapandemin för att säkerställa trygga och säkra föreningsaktiviteter i linje med Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer. 

I spåren av coronapandemin har fritidsnämndens motionsspår och leder fått ökad belastning och 
slitage. Marken på elljusspåret på Vallentuna IP har under våren därför renoverats och utjämnats 
för att höja kvaliteten och klara av det ökade trycket när fler nyttjar motionsspår i sin närmiljö för 
träning, motion och rekreation. 

Nämnden har fortsatt arbetet med att skapa en samordning kring kommunens arbete med frilufts-
liv. En kommungemensam friluftsorganisation har skapats under året, likaså ett friluftsråd med 
externa aktörer. Deltagande sker även vid länsstyrelsens regionala möten. 

1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige vilket har påverkat nämndens arbete och varit 
ett övergripande tema för fritidsnämnden under året. Bland annat ägde en föreläsning för före-
ningslivet rum i början av året med Unicef, RF/SISU Stockholm och friidrottarna och bröderna 
Michel och Patrick Tornéus, i syfte att stötta och utbilda föreningarna i frågor kring barnkonvent-
ionen och föreningslivet så att de kan bedriva en verksamhet av hög kvalitet. 

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. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska möjliggöra ett brett fritidsutbud av hög kvalité i hela kom-

munen samt bidra till en god hälsa i Vallentunas skolor. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Nämnden har under året öppnat den nya mötesplatsen, Mega, i centrala Vallentuna. Mega har från 
öppningen varit en välbesökt mötesplats och brukarundersökningar som gjorts visar på att ungdo-
mar från hela Vallentuna är besökare. Från öppning i mitten av februari fram till skolavslutningen i 
juni har Mega haft 4500 besökare. 

Under sommaren har Ung Fritid bedrivit nästan all verksamhet utomhus på olika platser runt om i 
hela kommunen. Ungdomar har tillsammans med enhetens personal tagit fram de aktiviteter som 
genomförts med bland annat två olika läger, LAN och aktiviteter med fokus på rörelse. 

Närvaron i skolorna har under året minskat på grund av coronapandemin. Fältgruppen har genom-
fört vissa skolbesök på kommunens högstadieskolor efter godkännande från skolan. För att inte helt 
stå utanför skolornas arbete har regelbunden avstämning med kuratorer och annan personal skett, 
både direkt och via gruppen Tryggare Vallentuna. 

I syfte att bredda utbudet av fritidsaktiviteter har fritidsnämnden samarbetat med RFSISU och 
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Stockholms parsportförbund för att motivera och utbilda föreningslivet inom inkluderande verk-
samhet. Nämnden stöttar även de aktiva föreningarna inom paraidrott, Vallentuna hockey och Val-
lentuna innebandyklubb, med marknadsföring, råd och tips. 

Vallentuna kommun fick under våren 2020 bidrag från Naturvårdsverket för att all fritidspersonal, 
cirka 120 medarbetare vid Vallentunas tio kommunala grundskolor, ska erbjudas utbildning för 
kompetensutveckling i natur- och utomhuspedagogik. Genom utbildning i friluftspedagogik ska 
fritidshemmens personal bli bättre på att använda närnaturens möjligheter, uppmuntra till frilufts-
liv och ge kunskap om naturen. Representanter från fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsför-
valtningen och kommunledningskontoret har tillsammans med Friluftsfrämjandet på både riksnivå 
och lokalt arbetat fram en pedagogisk ram. Resultatet är en utbildning i fyra block inom friluftspe-
dagogik som genomförs under hösten 2020. 

Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna har marginellt minskat totalt sett. Tittar man 
på respektive fritidsgård Mega och Haket så har Mega ökat andelen flickor markant från 29 procent 
år 2018 till 36 procent år 2019, och 43 procent hittills år 2020. Medan Haket varierat mer med 38 
procent år 2018, 40 procent år 2019 och 31 procent hittills år 2020. Vilket tillsammans ger siffrorna 
i tabellen nedan. 

Indikatorn "Andelen besökare som upplever högt inflytande i de öppna ungdomsverksamheterna" 
nedan redovisas vid årets slut då en brukarundersökning är planerad under hösten 2020. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna (%) 37 % 38 % 33 % 

Andelen besökare som upplever högt inflytande i de 
öppna ungdomsverksamheterna (%) 

- - - 

    

    

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att företag, föreningar och invånare ska ha förutsättningar att växa och 
skapa gemensamma arrangemang. Nämnden stöttar föreningslivet i marknadsföring av sina verk-
samheter och aktiviteter, samt att utveckla utbudet av kostnadsfria lovverksamheter. 

Nämndens arbete med Funkisfestivalen är ett tydligt exempel på verksamhet som får människor att 
växa. Arbetet med årets arrangemang av Funkisfestivalen har påbörjats och sker i likhet med före-
gående år i samarbete med kulturskolan. Funkisfestivalen ska drivas av målgruppen det arrangeras 
för och ett viktigt fokus i arbetet har varit att engagera deltagare i beslut och arbetsuppgifter. 

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 gjort att kursen även erbjudits under 2020. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, föreningar 

och företag att utvecklas och växa. 

 Arbete pågår 
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Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Nämnden har varit fortsatt aktiv i gruppen Tryggare Vallentuna. Arbetet i gruppen har under våren 
och i den rådande situationen med coronapandemin varit avgörande för den aktuella lägesbilden, 
samt skapat bra möjligheter för att planera sommarens insatser i kommunen. 

Friluftsföreningar har i och med det ökade intresset för friluftsliv och naturupplevelser fått skjuts i 
sin verksamhet. Bland annat har Friluftsfrämjandets lokalförening, med stöd från fritidsnämnden, 
arrangerat familjevandringar anpassade för nybörjare. Dessa har lockat många familjer, både kom-
muninvånare och från andra kommuner, ut i naturen runt om i Vallentuna. 

Tillsammans med projektet Riskful Play har fritidsnämnden skapat Mega-parken utanför fritids-
gården Megas lokaler. Parken inbjuder bland annat till parkour, slackline och skate, och har tagits 
fram i dialog med barn och ungdomar samt byggts tillsammans med ungdomar från gymnasiet. 

Genom engagerade kommuninvånare inom mountainbike (MTB) samt föreningarna Täby-MTB och 
GoIF Kåre har arbetet med att utreda möjligheterna för MTB-spår påbörjats. I augusti hölls ett dia-
logmöte för allmänheten med stort deltagarantal och engagerade deltagare. Mötet arrangerades 
tillsammans med projektet Riskful Play i syfte att lyssna av invånare och föreningarnas önskemål 
kring MTB i Vallentuna. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring 3 5 - 

    

    

    

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Fritidsnämnden arbetar för att verksamheter och aktiviteter ska erbjudas i hela Vallentuna kom-
mun. Nämnden är aktiv i delregionala och regionala samarbeten för att hitta smarta och kostnadsef-
fektiva sätt att tillsammans med andra kommuner utveckla fritidsutbudet. 

Likaså är nämnden aktiv i arbetet med samhällsplaneringsprocesser som översiktsplaner i flera 
olika delar av kommunen. Detta för att tidigt komma in i processer, kunna påverka och bidra till en 
aktiv och växande storstadsregion. 

En stor och viktig del i nämndens arbete med att finnas i hela kommunen är utvecklingen av frilufts-
livet. På grund av coronapandemin har en betydligt större mängd människor letat sig ut i naturen, 
både personer som är vana vid friluftsaktiviteter och mer ovana utövare. Effekten har blivit att 
högre krav ställs på fritidsnämndens verksamheter för att skapa tillgång till områden, informera om 
allemansrätten och reparera det som slits på nämndens utomhusanläggningar. Som ett resultat av 
det har nämnden ökat närvaron på rastplatser och övriga utomhusanläggningar, och parkbänkar 
har byggts och placerats ut på strategiska platser. 
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Nämndens mål: Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar skapar möjligheter för en me-

ningsfull fritid i hela Vallentuna kommun. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Fritidsnämnden har under våren gått med i den rikstäckande friluftsguiden Naturkartan. Guiden 
finns både tillgänglig på webben och i appen Naturkartan. Under våren har användandet av appen 
ökat med 180 procent, där coronapandemin varit en bidragande faktor när fler är hemma och har 
behov av att komma ut i naturen. Naturkartan samlar och presenterar naturreservat, friluftsområ-
den, leder med mera i de kommuner som är anslutna, vilket gör det lätt för besökare och invånare 
att hitta såväl besöksmål som information om dessa. 

Vidare har ett samarbete mellan förvaltningarna genom samordningsgruppen för friluftsliv byggts 
upp för att kartlägga den information som finns om friluftslivet. Den tar sin utgångspunkt i det ar-
bete kultur- och fritidsförvaltningarna gör inom området av besöksnäring. 

Fritidsnämnden har påbörjat en utredning kring mobila fritidsledare, det vill säga fritidsledare som 
inte arbetar på en fritidsgård utan är ute och möter unga på andra platser runt om i kommunen. 
Detta har skett genom att undersöka och kontakta andra kommuner som idag arbetar med mobila 
fritidsledare och som utifrån deras erfarenheter fått besvara ett frågebatteri. Arbetet kommer att 
fortgå under hösten 2020. 

Ett utegym som syftar till att uppmuntra träningsovana, äldre och de med funktionsvariationer till 
rörelse, ska byggas i närheten av Kvarnbadet och planeras att stå klart i slutet av året. Platsens är 
strategiskt placerad med närheten till både Björkby-Kyrkvikens promenadstråk, Kvarnbadet, Väs-
bygårdens vårdboende, servicebostäder och Hälsans stig. Fokus på utrustningen är att träna balans 
och rörelsemotorik samt stimulera sinnen såsom känsel och hörsel. Förhoppningen är att miljön ska 
tillåta både fysisk träning och återhämning i form av sittplatser och vegetation. Utformningen har 
skett i dialog med sjukgymnaster, anställda inom socialförvaltningen och anställda vid SLU Alnarp. 

Nämndens arbete med att etablera en badplats i Toftesta pågår. Delar av badplatsen är färdig med 
sandstrand, brygga och livräddningsutrustning. Däremot saknas än så länge ramp, soptunnor och 
toalett. Planen är att komplettera badplatsen med detta inför nästa badsäsong. 

Varje år sedan år 2010 utses Sveriges friluftskommun i syfte att uppmuntra, uppmärksamma och 
stimulera kommunernas arbete med friluftsliv, som i sin tur bidrar till att nå de nationella frilufts-
politiska målen. Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och 
Kulturchefsförening. Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät och svaren genererar i sin tur 
poäng där maxpoängen är 32, vilket fem kommuner lyckades få år 2020. Mediankommunen uppnår 
i undersökningen ett totalresultat på 21 poäng och i tabellen nedan syns Vallentuna kommuns po-
äng med 16,5 vilket är samma poäng som år 2019. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Poäng, Sveriges friluftskommun 16,5 16,5 19 

    

    

    

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 
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Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

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. Exempel 
på detta är skatehallen som kunde lämnas till en ny aktör tidigare än planerat. 

Fritidsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. En engagerad och frisk personal möjliggör 
effektiva och välfungerande verksamheter. I samband med coronapandemin har flera verksamhets-
anpassningar fått göras för att säkerställa medarbetarnas och besökarnas hälsa och upplevda trygg-
het, samt för att kunna bedriva verksamhet i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Bland nämndens verksamheter är det Kvarnbadets verksamhet som påverkats mest av coro-
napandemin. Där har utomhusomklädningsrum byggts, antalet besökare som samtidigt får vistas 
inom området varit begränsat till 500 och öppningen av badet fick skjutas fram ett par veckor. Tack 
vare att dessa åtgärder vidtogs kunde badet hålla öppet varje dag från öppningen i början av juni 
fram till planerad stängning för säsongen i slutet av augusti. 

Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Nämnden har 
tagit fram arbetsmiljömål för 2020 som alla chefer arbetar med tillsammans med medarbetarna. 

Nämndens mål: Fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska nyttjas effektivt. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Förlängning av issäsongen under våren i samarbete med kommunerna Sundbyberg och Täby har 
fallit väl ut. I år förlängdes säsongen med ytterligare två veckor jämfört med föregående år med god 
beläggning av framför allt konståkningsföreningarna. 

Fritidsnämnden öppnade i början av året den nya fritidsgården Mega, en något mindre men framför 
allt mer verksamhetsanpassad lokal jämfört med den tidigare fritidsgårdens lokaler. Då Ung Fritid 
bedriver den största delen av sin fritidsgårdsverksamhet under kvällar och helger, har Megas lokal 
lånats ut till andra förvaltningar dagtid. Exempel på detta är att städenheten som haft utbildningar i 
lokalen och studie- och yrkesvägledarna som haft lokalen som mötesplats för att träffa sommarjob-
bare och andra ungdomar. 

Interna och externa hyresavtal har gåtts igenom för att säkerställa aktuella och kostnadseffektiva 
hyresavtal både internt, men också externt med aktörer som hyr lokaler av nämnden. Detta har 
exempelvis resulterat i uppsägning av de replokaler som nämnden haft i Rosendalsskolan Södra 
men nu kommer lämna vid årsskiftet. 

I tabellen nedan syns bokningsgraden i nämndens olika lokaler. Såväl sporthallar, gymnastiksalar 
och ishallar har minskad bokningsgrad vilket är hänförligt till coronapandemin då många verksam-
heter fick ställa in sin verksamhet alternativt flytta den utomhus. Vilket visar sig i bokningsgraden 
på fotbollsplaner som istället har ökat. Dels tack vare en mild vinter som gjort att fotbollsförningar-
na kunnat flytta ut sin verksamhet tidigt på säsongen, och dels på grund av corona som gjort att 
inomhusföreningar istället flyttat verksamheten utomhus. För sporthallar, gymnastikssalar och 
ishallar är det tydligt att coronapandemin haft påverkan då det är från vecka 15 och framåt som 
bokningsgraden är lägre. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

 Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad %)  47 % 53 % 52 % 

 Andel uthyrda timmar, gymnastiksalar (bokningsgrad %)  38 % 41 % 40 % 

 Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (bokningsgrad %)  55 % 48 % 40 % 

 Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %)  86 % 90 % 90 % 
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Styrkort 

Styrkortet i Vallentuna kommun består av nyckeltal som är grupperade inom fem olika områden; 
Kund/Invånare, Verksamhet, Miljö, Ekonomi, Medarbetare. 
Varje område presenteras med ett antal nyckeltal och med en analys av utfallet. 

Kund/Invånare 

  
Utfall 

perioden 
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 

     

Analys - Kund/Invånare 

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”. 

Verksamhet 

  
Prognos 

2020 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Bokningsgrad, sporthallar  47 % 53 % 52 % 
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Prognos 

2020 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Bokade timmar, sporthallar  4 728 h 6 991 h 6 739 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  55 % 48 % 40 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  3 300 h 3 666 h 2 716 h 

Antal besök, Kvarnbadet  55 000 60 000 83 000 

Antal redovisade aktiviteter  20 323 20 246 20 022 

Andel deltagartillfällen, flickor  39 % 40 % 40 % 

Bokningsgraden ska ses som en indikator. Bokningsgraden är baserad på årsbasis, sju dagar i veckan, kl 16 - 22. Detta 
beror på att anläggningarna har olika förutsättningar och fritidsnämnden ansvarar alltid för dessa tider. 

Analys - Verksamhet 

Bokningsgraden i sporthallar har minskat något jämfört mot 2019 och 2018 vilket är hänförligt till 
coronapandemin då nämnden ser en minskning av inomhuslokaler under just våren 2020. Samti-
digt valde flera föreningar att tidigarelägga sin utomhussäsong eller helt enkelt flytta ut sin inom-
husverksamhet, vilket kan ses genom att bokningsgraden på fotbollsplaner har ökat. 
Hagaskolans sporthall och fotbollsplan är ej med i bokningsgraden eller bokade timmar ovan. 
 
Antal besök på Kvarnbadet uppgick till 55 000 besökare under sommaren 2020 vilket får anses vara 
väldigt bra utifrån att badet öppnade tre veckor senare än planerat samt med restriktioner i linje 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Begränsningen på att maximalt 500 personer fick 
vistas inne på området samtidigt, har fungerat väldigt bra, men påverkar såklart att antalet besökare 
för säsongen är något lägre mot föregående år som vädermässigt var i paritet med år 2020. 

Miljö 

  
Prognos 

2020 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

     

     

     

Analys - Miljö 

Fritidsnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 

Medarbetare 

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga medar-
betare med månadslön oavsett anställningsform. 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 32 35 35 

Varav tillsvidareanställda 31 33 33 

Antal årsarbetare 29 32 33 

Medelålder 44 44 43 

Medellön (tkr) 33,0 33,2 31,4 
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Månadsavlönade medarbetare 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Medianlön (tkr) 29,4 30 28,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 23,0 % 42,3 % 63,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,5 % 1,2 % 5,7 % 

Kvinnor 7,7 % 7,7 % 9,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,7 % 2,6 % 1,9 % 

30 - 49 år 6,2 % 5,6 % 8,7 % 

50 år och äldre 3,9 % 1,9 % 8,4 % 

Samtliga 4,6 % 3,8 % 7,3 % 

Personalomsättning 

  
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 5,97 % 9,23 % 9,2 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall 

perioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 56 % 54 % 54 % 

Analys - Medarbetare 

Antal månadsavlönade och tillsvidareanställda har minskat under perioden. Det finns vakanser som 
kommer att tillsättas och görs samtidigt effektiviseringar där förvaltningen identifierat nya arbets-
sätt. 

Medellön och medianlön har minskat något under perioden. Många av kommunens medarbetare 
har fortsatt fått vänta på sin löneöversyn på grund av att den pågående svenska avtalsrörelsen pau-
sades, kraftigt påverkat av coronapandemin. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till föregående period, främst bland män och i ål-
dersgrupperna 30–49 år, samt 50 år och äldre. Andel långtidssjukskrivna har minskat under peri-
oden och det har sedan tidigare pågått ett aktivt arbete med rehabiliteringsåtgärder. 

Sjukfrånvaron kortare än 60 dagar ökade under perioden, främst under mars t.o.m. juni månad i 
samband med coronapandemin. Sjukfrånvaron har varit hög inom Idrott och fritid samt Ung fritid 
där verksamheterna har varit igång. Fritidsförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och kommunledningens riktlinjer under coronapandemin. Huvudregeln har varit att 
arbete ska ske på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. En stor del av medarbe-
tarna har kunnat arbeta hemifrån sedan mitten av mars och på så sätt minskat risken för smitt-
spridning. De medarbetare som haft arbetsuppgifter som inte kunnat utföras på distans har arbetat 
i verksamheten som vanligt. 



Fritidsnämnden, Delårsrapport januari - augusti 2020 14(18) 

Ekonomi 

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. I en separat del beskrivs kostnader eller intäktsbortfall som uppstått till följd av coro-
napandemin. 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden redovisar ett nettoresultat om 37,1 mnkr (64 procent). Prognosen per helår är ett 
överskott om 0,6 mnkr. 

Under perioden har badplatsen vid Toftesta holme i Garnsviken så gott som färdigställts. Arbetet 
med ett utegym vid Kvarnbadet har påbörjats, liksom utvecklingen av Snapptunafältet som löper på 
enligt plan. Delar av det årliga anslaget har hemställts (0,8 mnkr) i syfte att rusta upp motionsspåret 
i Össeby. 

(Mnkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 -60,1 0,6 0 0,7 

      

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse 

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Idrott & Friluft Lägre inköp och omkostnader 0,1 

   

   

   

   

   

   

Kommentar 

För att möta de minskade intäkter som fritidsnämnden drabbas av till följd av coronapandemin har 
ovanstående åtgärder vidtagits. 

Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Kostnader och intäktsbortfall relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Idrott & Friluft Framflyttad öppning av Kvarn-
badet samt begränsat antal besö-
kare inom området 

-0,1 -0,1 
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Totalt utfall och prognos för nämnden -0,1 -0,1 

Kommentar 

På grund av coronapandemin öppnade Kvarnbadet ett par veckor senare än brukligt och åtgärder 
har vidtagits i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta medförde minskade 
intäkter på 0,1 mnkr, vilket var lägre ekonomisk påverkan än tidigare befarat. 

Statsbidrag 

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de kost-
nader som coronapandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och sjukvårdsverksamheten 
och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av kostnader. 
Vallentuna kommun kommer att ansöka om ersättning enligt reglerna men det råder en stor osä-
kerhet om vilken ersättning kommunen kommer att få. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -65,0 -40,7 63 % -65,2 -0,2 -59,8 -38,5 65 % -60,5 

I 4,9 3,6 74 % 5,7 0,8 4,8 3,5 74 % 5,5 

N -60,1 37,1 64 % -59,4 0,6 -55,0 -35,0 64 % -55,0 

Varav 
corona 

         

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,2 66 % -0,3 0 -0,4 -0,2 60 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 -  0 

N -0,3 -0,2 66 % -0,3 0 -0,4 -0,2 60 % -0,4 

Central förvaltning  

K -5,1 -3,4 66 % -5,0 0,1 -5,0 -3,5 70 % -5,1 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,1 -3,4 66 % -5,0 0,1 -5,0 -3,5 70 % -5,1 

Idrotts- och friluftsenheten  
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

K -43,4 -28,5 66 % -44,0 -0,6 -40,4 -26,3 65 % -40,9 

I 4,6 3,4 74 % 5,4 0,8 4,5 3,2 71 % 5,0 

N -38,8 -25,1 65 % -38,6 0,2 -35,9 -23,1 64 % -35,9 

Ung Fritid  

K -11,0 -6,9 63 % -10,7 0,3 -10,8 -6,9 64 % -10,8 

I 0,3 0,2 69 % 0,3 0 0,3 0,2 72 % 0,3 

N -10,7 6,7 63 % -10,4 0,3 -10,5 -6,7 64 % -10,5 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -1,6 51 % -3,2 0 -3,2 -1,8 57 % -3,3 

I 0 0 - 0 0 0 0,1 - 0,2 

N -3,2 -1,6 51 % -3,2 0 -3,2 -1,7 57 % -3,1 

Träff-
punkts-
verksam-
het 

         

I -1,9 0 - -1,9 0 0 0 - 0 

K 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -1,9 0 - -1,9 0 0 0 - 0 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Driftsredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig 
åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 60,1 mnkr för år 2020. Riktvärdet för den andra tertialen är 
en nettoförbrukning om 67 procent och fritidsnämnden redovisar en förbrukning om 64 procent. 

Central förvaltning har en vakant tjänst som i dagsläget inte kommer tillsättas vilket ger lägre per-
sonalkostnader än budgeterat. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,1 mnkr. 

För fritidsnämnden är det främst Idrott- och friluftsenheten som påverkats negativt av coro-
napandemin. Avbokade halltider, senare öppning av Kvarnbadet samt restriktioner kring antalet 
besökare på badet har påverkat ekonomin negativt. Dock vägs detta upp av den förlängda issä-
songen som hade bra beläggning, att många verksamheter flyttat ut verksamheten och bokat utom-
husanläggningar, samt att totala antalet besökare på Kvarnbadet varit tillfredsställande. Den nega-
tiva ekonomiska påverkan på verksamheterna har därför blivit mindre än tidigare befarat. 

Lägre energikostnader till följd av den milda vintern i kombination med installation av värmeåter-
vinningssystem i ishallen i slutet av 2019, gör att Idrott- och friluftsenheten prognostiserar ett över-
skott om 0,2 mnkr vid årets slut. 

Ung Fritids verksamhet har inte direkt påverkats av coronapandemin. Enheten redovisar kostnader 
under riktvärdet för perioden vilket beror på lägre personalkostnader samt att nämnden blivit av 
med skatehallen till en ny aktör ett par månader tidigare än beräknat. Prognosen för helåret är ett 
överskott om 0,3 mnkr. 

Träffpunktsverksamhetens budget flyttades över från socialnämnden till fritidsnämnden inför år 
2020 men i praktiken har själva ansvaret för verksamheten inte flyttats över. Budgeten särredovisas 
under Träffpunktsverksamhet, men dess eventuella överskott är inte medräknat i fritidsnämndens 
prognostiserade överskott. 
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Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 1,0 0,0 0 % 0,5 0,5 

Årligt anslag 2020 1,0 0,0 0 % 0,5 0,5 

      

      

      

Nämnden hemställde under våren 0,8 mnkr av årligt anslag för upprustning av elljusspåret i Ös-
seby. Prognosen är att hela det hemställda beloppet inte kommer behöva tas i anspråk. 

Kommentar 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år 

Totalt (mnkr) 25,5 0,9 3,4 45,4 7,2 45,4  

Badplatser 0,5 0,3 0,5 1,0 0,5 1,0 
202

0 

Bällstaberg 0,5 0 0 4,0 3,5 4,0 
202

4 

Fritidsgård Mega 0,3 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9 
202

0 

Motionsspår Kristineberg 0,5 0 0 0,5 0 0,5 
202

2 

Konstgräs Vallentuna IP 1,3 0 0 1,3 0 1,3 
202

7 

Snapptuna 2,0 0,4 2,0 9,0 0 9,0 
202

3 

Vallentuna IP 6,5 0 0 8,8 0 8,8 
202

7 

Utegym Kvarnbadet 0,7 0 0,7 0,7 0 0,7 
202

0 

Utveckling / Nya projekt 9,6 0 0 12,0 1,6 12,0 
202

7 

Össeby 0,7 0 0 0,9 0 0,9 
202

7 

Övriga anläggningar 2,9 0 0 6,3 0,7 6,3 
202

7 
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Kommentar 

Arbetet med badplatsen vid Toftesta holme i Garnsviken har pågått under perioden. Visst arbete 
kvarstår med ramp, sopkärl mm vilket är planerat inför nästa säsong. 

Arbetet med ett utegym vid Kvarnbadet har påbörjats, liksom utvecklingen av Snapptunafältet som 
löper på enligt plan. 

Medlen på projekt Fritidsgården Mega avser kvarvarande överrullade budget från föregående år 
samt utfall med den del av investeringen som utförts i år. Fritidsgården Mega stod klar och öppnade 
i februari 2020. 
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