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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Lars Carlsson Bruttokostnad *: 64,9 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 59,4 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,7 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 32 Budgetavv. föregående år: 0 
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 
Fritidsnämndens verksamheter påverkades på många sätt av coronapandemin som drabbade värl-
den under 2020 och har anpassat verksamheterna efter de restriktioner och allmänna råd som kom-
mit under året. Kommunens föreningar har påverkats på olika sätt och nämnden har arbetat för att 
möjliggöra för föreningarna att fortsätta bedriva verksamhet under rådande omständigheter. Fri-
tidsnämnden har beslutat att föreningar som inkommer med ansökan om aktivitetsstöd, avseende 
våren och hösten 2020, ska kunna få ett eventuellt bortfall reglerat ekonomiskt. Kompensationen 
baseras på en jämförelse med motsvarande period föregående år. Nämnden har genomfört anpass-
ningar i både inomhus- och utomhusanläggningarna i dialog med föreningslivet. Årets sista veckor 
stängde nämnden alla idrottsanläggningar för organiserad träning, såväl inomhus och utomhus, 
med anledning av de skärpta restriktionerna. 

Nämnden har arbetat för att i hög grad ställa om de öppna ungdomsverksamheterna istället för att 
stänga dessa. Anpassningar i verksamhet och antal samtidiga besökare har gjorts. I slutet av året 
stängde fritidsgårdarna och erbjöd verksamhet utomhus samt digitalt. 

Inför sommaren planerade nämnden för ett ökat tryck i verksamheterna då prognosen var att 
många skulle stanna hemma med anledning av coronapandemin. Fältverksamheten var ute fler 
kvällar och fritidsgårdarna erbjöd fler aktiviteter denna sommar jämfört med tidigare år. Nämnden 
beslutade även att öppna Kvarnbadet, med en begränsning på max 500 besökare samtidigt. Under 
året har även Kvarnbadet hunnit fylla 50 år. 

Under pandemin har nämnden sett ett ökat intresse för friluftsliv och nyttjandet av kommunens na-
turområden samt anläggningar och platser för friluftsliv. Innan pandemin slog till initierade nämn-
den ett utvecklingsarbete kring friluftsliv vilket har fått extra fart under året. Nämnden har utveck-
lat möjligheterna till friluftsliv och spontanträning. Detta har skett bland annat genom utveckling av 
gamla och nya grillplatser, ett nytt utegym med fokus på träningsovana personer och personer med 
svårigheter att röra sig samt att idrottsanläggningar har erbjudits för spontan träning. Nämnden har 
också utvecklat stödet till friluftsföreningarna, genomfört familjevandringar i samverkan med Fri-
luftsfrämjandet samt gått med i Naturkartan som är en digital friluftsguide. 

Kommunfullmäktige gav 2017 fritidsnämnden i uppdrag att omlokalisera fritidsgårdsverksamheten 
i centrala Vallentuna. Öppnandet av den nya fritidsgården Mega skedde 14 februari och verksam-
heten fick en bra start med ökat antal besökare där framför allt andelen flickor har ökat. 

Under sommaren etablerades en badplats vid Toftesta Holme i Garnsviken. De sista delarna med 
bland annat rullstolsramp färdigställs under 2021. 

I slutet av 2019 inledde fritidsnämnden ett samarbete med Korpföreningen i Vallentuna genom pro-
jektet Riskful Play. Syftet med projektet är bland annat att stärka barn och ungas röst i utform-
ningen av rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens 
och sitt självförtroende. I projektet har Mega-parken utanför fritidsgården byggts, unga har erbju-
dits sommarjobb som inkluderade en ledarutbildning samt att ett flertal medborgardialoger har ge-
nomförts i arbetet med att utveckla Snapptunafältet och möjliga leder för mountainbikes. 

Under året har nämndens beslutat om nya fördelningsprinciper vid fördelning av tider i kommu-
nens lokaler och anläggningar samt reviderat nämndens bidragsnormer. Utvecklingen av dessa styr-
dokument har gjort i dialog med kommunens föreningsliv. 
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Verksamhetsförändringar 
Fritidsnämnden har inte genomfört några större verksamhetsförändringar under året. 
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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. Nämndens medarbetare bidrar till utveckl-
ingen av Vallentunas breda fritidsutbud och verkar för att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid 
även under de utmaningar som den rådande pandemin skapar. Arbetet med att ställa om verksam-
heten, inte ställa in, fortsätter således under 2021. 

Under 2021 kommer fritidsnämnden, tillsammans med kulturnämnden, uppmärksamma temat 
"Demokrati" samt "Friluftslivets år". Årets aktiviteter ska genomsyras av dessa teman i syfte att fira 
och uppmärksamma demokratin och friluftslivet. 

Friluftslivets år leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor 
att komma ut i naturen samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Val-
lentuna har fantastiska möjligheter att utveckla friluftslivet och här har fritidsnämnden en självklar 
roll att fylla. 

Från årsskiftet ansvarar nämnden för kommunens träffpunktsverksamheter och inleder med att ut-
veckla bemanningen av verksamheterna. Ambitionen är att erbjuda träffpunkter och aktiviteter för 
de aktuella målgrupperna på flera platser i kommunen och att verksamheten ska planeras och ut-
vecklas i samråd med föreningar och besökare. 

Utvecklingen av anläggningar för spontanidrott fortsätter och under året påbörjas byggnationen av 
den nya anläggningen på Snapptunafältet och invigningen sker under 2022. Kvarnbadet är en plats 
som attraherar många besökare varje sommar. Anläggningen är dock ålderstigen och bland annat 
reningsverket är i stort behov av att rustas upp. 

Under året lanserar nämnden ett nytt boknings- och bidragssystem. Syftet är att göra det enklare för 
föreningarna att administrera föreningsstödet och sina egna lokal- och anläggningsbokningar. 
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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 6 

Målet är uppfyllt: 3 3 

Målet är delvis uppfyllt: 2 3 

Målet är ej uppfyllt: - - 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-
tigt hållbar. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

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 förstå-
elsen för miljö och klimat. Under hösten har även två grillplatser gjorts i ordning i kommunen, en 
grillkåta vid Vallentuna IP och en mindre grillplats i Lovisedal i södra Vallentuna. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamhet-
ernas klimatpåverkan. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden ska använda 
material effektivt, sänka energiförbrukningen, minska användandet av farliga kemikalier samt 
skapa en bra avfallshantering. Miljöanpassade inköp av varor, maskiner och fordon ska öka och vid 
underhåll på fritidsnämndens anläggningar ska miljövänliga alternativ prioriteras. Fritidsnämnden 
ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att möjlig-
göra för dem att göra miljömässigt hållbara val. 

Prioriterade områden: 
- Nämnden ska sänka förbrukningen av energi och vatten.  
- Nämnden ska minska användandet av kemikalier.  
- Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster. 
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Fritidsnämnden installerade under slutet av 2019 ett nytt återvinningssystem som tar tillvara över-
skottsvärme 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, vilket också syns i tabellen för indikatorer längre ner. På helår är energiminskning i ishal-
len drygt 20 procent. 

Fritidsnämnden har genom en satsning på friluftspedagogik i skolorna, utvecklat arbetet med natur-
upplevelser och friluftsliv, i syfte att bidra till värdefull förståelse för miljö och klimat i linje med 
Vallentuna kommuns miljöstrategi. All personal inom fritidshemmen i Vallentuna har deltagit i ut-
bildningen ”Friluftsliv” som har specialutformats av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål och 
behov. Syftet har varit att etablera ett arbetssätt på kommunens fritidshem med utomhuspedagogik 
och friluftsliv utifrån kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och 
omtanke för miljön. 

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. 

Energiförbrukning ishallar visar en minskning på drygt 20 procent jämfört med 2019. Detta tack 
vare ett nytt återvinningssystem som tillvaratar överskottsvärme från kylmaskinerna. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Energiförbrukning ishallar (kWh) 1 727 565 2 190 288 2 032 271 

    

    

    

Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter och föreningsstöd ska 
erbjuda lika rättigheter och möjligheter till en aktiv och meningsfull 
fritid. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. Fritids-
nämndens verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög upplevelse av 
trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att motverka olika for-
mer av utanförskap. Nämnden fortsätter att utveckla utbudet av fritidsverksamheter för personer 
med olika funktionsvariationer. Detta sker både inom de egna verksamheterna samt genom att 
stötta andra aktörer i deras arbete att etablera och erbjuda verksamhet rik-tad till målgrupperna. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska implementera barnkonventionen som blir lag.  
- Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. 
- Nämnden ska utveckla förutsättningar för exempelvis parasporten och andra verksamheter för 
personer med funktionsnedsättningar. 

1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige vilket har påverkat nämndens arbete och varit 
ett övergripande tema för fritidsnämnden under året. I syfte att implementera barnkonventionen 
har en föreläsning för föreningslivet rum i början av året med Unicef, RF/SISU Stockholm och friid-
rottarna och bröderna Michel och Patrick Tornéus. Föreningar har fått stöttning i frågor kring barn-
konventionen och inspirerande material på temat har delats i syfte att sprida goda exempel och in-
spirera verksamheterna. 
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Nämnden har under året arbetat med att personer som vanligtvis besöker funkisverksamheten även 
ska besöka den övriga öppna verksamheten. Arbetet har skett succesivt och på besökarna egna vill-
kor vilket har givit positivt resultat. Hälften av funkisverksamhetens besökare deltar nu även i den 
övriga öppna verksamheten regelbundet. 

Genom ett nära samarbete med kulturnämndens verksamheter har Funkisfestivalen kunnat genom-
föras även detta år. Samtliga deltagare har tränats i scennärvaro och har gemensamt tränat inför 
tävlingen. Arbetet har stärkt deltagarnas självkänsla och självförtroende. Tävlingen genomfördes 
digitalt och sändes live på sociala medier. 

Fritidsnämnden har fortsatt arbeta med den tillgänglighetsinventeringen av natur- och kulturmil-
jöer som påbörjades 2019, ytterligare områden och leder har inventerats under 2020. Arbetet görs 
med hjälp av företaget Willut i syfte att tillgängliggöra och informera om lämpliga tillgänglighetsan-
passade leder. Lederna bedöms utifrån underlag, lutning, tillgång till toaletter med mera och in-
formation om de inventerade lederna och beskrivning av dem finns på kommunens hemsida samt 
de finns upplagda i Naturkartan. 

Nämnden har två föreningar som kommit igång med regelbunden parasportverksamhet i form av 
innebandy och ishockey. Under 2020 har föreningarna blivit stabila i sina organisationer och de 
sprids som goda exempel till andra föreningar både inom kommunen men också regionalt. 

Andel deltagartillfällen som flickor deltar har minskat marginellt mot de två tidigare åren, se ta-
bell 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 para-
sport genom exempelvis 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 

    

    

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. 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 med 
coronapandemin för att säkerställa trygga och säkra föreningsaktiviteter i linje med Folkhälsomyn-
dighetens 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 och utveckling av kommunens ar-
bete med friluftsliv. En kommungemensam friluftsorganisation har skapats under året, likaså ett 
friluftsråd med externa aktörer. Deltagande sker även vid länsstyrelsens regionala möten. 
 
En jämställdhetskartläggning har genomförts och en handlingsplan kommer att tas fram. Rappor-
tens syfte är att skapa en mer jämlik fördelning av bidrag och lokalsubventioner till bidragsberätti-
gade föreningar. 
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Som ett led i implementeringsarbetet av barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020 har fritids-
nämnden haft barnkonventionen som övergripande tema under året, föreläsningar på temat har ägt 
rum för föreningslivet och goda exempel på temat har delats på sociala medier i syfte att inspirera 
och höja kunskapen för att kunna bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska möjliggöra ett brett fritidsutbud 
av hög kvalité i hela kommunen samt bidra till en god hälsa i Vallentu-
nas skolor. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Fritidsnämndens arbetar för en god folkhälsa i Vallentuna kommun. Nämnden arbetar aktivt för att 
nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna kommun och 
förenklar för föreningslivet och andra aktörer att bidra till ett rikt fritidsutbud.  
Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvalitén och hälsan i Vallentunas skolor och 
verkar för en god samverkan och dialog mellan skolan och föreningslivet för utökat kunskapsutbyte.  
 
I nämndens verksamheter är inflytande och delaktighet en självklarhet och kommunens invånare 
involveras i verksamheternas planering och utveckling. De öppna ungdomsverksamheterna känne-
tecknas av ungas egen organisering samt att de unga skapar verksamhet och arrangemang för andra 
unga. Nämndens verksamheter arbetar med omvärldsbevakning och genomför brukarundersök-
ningar för att genom kunskap utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av aktiviteter, verksam-
heter och anläggningar erbjuds. 
  
Prioriterade områden: 
- Nämndens öppna ungdomsverksamheter ska nå lika många flickor som pojkar.  
- Nämndens verksamheter ska kännetecknas av besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktig-
het. 
- Nämnden ska bidra till skolans arbete för trygghet samt en god fysisk och psykisk hälsa. 

Fritidsnämndens ungdomsverksamheter har under året arbetat med att vara könsneutrala i kom-
munikationen gällande aktiviteter och evenemang. Vid planering av aktiviteter har främst flickor 
tillfrågats, vilket har ökat andel deltagande flickor. Planeringen av aktiviteter har till stor del byggt 
på svaren från undersökningen Ung livsstil, vilket också bedöms haft positiv inverkan till att antalet 
flickor som deltar i verksamheten ökat. 

Under hösten genomfördes en brukarundersökning på fritidsgårdarna Mega och Haket. Undersök-
ningarna visar att besökarna upplever högt inflytande och delaktighet, se tabellen med indikatorer 
längre ner. 

Nätverkandet i frågor om barnkonventionen har pågått under hela året sedan barnkonventionen 
blev lag 1 januari 2020. I och med coronapandemin dyker frågor som tidigare inte hanterats upp, 
som exempelvis rättigheter att filma barns aktiviteter och lägga ut i olika plattformar. 

Fritidsnämnden har utvecklat arbetet med naturupplevelser och friluftsliv, i syfte att bidra till en 
god fysisk och psykisk hälsa i skolan, samt värdefull förståelse för miljö och klimat. All personal 
inom fritidshemmen i Vallentuna har deltagit i utbildningen ”Friluftsliv” som har specialutformats 
av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål och behov. 
 
120 pedagoger har fått utbildning både i digital form med filmer och föreläsningar samt med prak-
tiska moment i skogen. Personalen har fått tälja med kniv, yxa och såg, bygga vindskydd samt laga 
mat över öppen eld. Det har varit samtal om ledarskap, allemansrätt samt utrustning och säkerhet. 
Ledarna från Friluftsfrämjandet har även förmedlat naturupplevelsen med dofter, ljud och känsla. 
Personal som arbetar med elever som har särskilda behov har fått fördjupad undervisning för att 
kunna möta dessa elevers frågor och funderingar på ett bra sätt. 

Syftet har varit att etablera ett arbetssätt på kommunens fritidshem med utomhuspedagogik och fri-
luftsliv utifrån kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och om-
tanke för miljön. Målet med utbildningen är att pedagogerna efter avslutad utbildning ska känna sig 
trygga i att ta med eleverna ut i naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar. Att ge barnen 
chansen att uppleva naturen oftare, släppa mobilen och att de tidigt lär sig att uppskatta naturen, 
värna om den och lär sig använda den som en källa till såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. 
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Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna avser fritidsgårdarna Mega och Haket till-
sammans. Var för sig har Mega ökat andelen flickor medan Haket har minskat andelen flickor. 
Andelen besökare som upplever högt inflytande i de öppna ungdomsverksamheterna baseras på 
en brukarundersökning under hösten 2020 som gjorts på båda fritidsgårdarna. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andelen flickor i de öppna ungdomsverksamheterna (%) 36 % 38 % 33 % 

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

91 % - - 

    

    

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-
sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

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. 

I samarbete med Sports Club Vallentuna anordnade fritidsnämnden gratis simskola för 9-15-åringar 
under jullovet för att stötta ännu ej simkunniga inom målgruppen. Simkunnighet har historiskt va-
rit något som vi i Sverige ser som en självklarhet. Tyvärr har det i och med begränsade resurser både 
hos skolan och enskilda familjer blivit något som är svårt att säkerställa att alla kan genomföra. Ge-
nom samarbetet erbjöds tre lektioner för totalt 24 personer uppdelade i mindre grupper under jullo-
vet. 

Fritidsnämnden subventionerar simskola för Vallentunas invånare på sommaren. På detta sätt kan 
vi stötta några lite extra så att målet för Idrott och hälsa uppnås i skolan och att eleverna förhopp-
ningsvis lär sig simma på sikt. Erbjudandet innebär tre lektioner för totalt 24 personer i åldrarna 9-
15 år under jullovet 2020. 

Som ett led i att attrahera nya invånare till Vallentuna har en badplats vid Toftesta Holme färdig-
ställts under året, ett utomhusgym byggts vid Kvarnbadet samt ett stort reparations- och under-
hållsarbete gjorts på motionsspår vid Vallentuna IP samt Össeby då dessa i samband med att många 
arbetar hemma har fått ett ökat antal besökare. 

Tillsammans med projektet Riskful Play har fritidsnämnden skapat Mega-parken utanför fritidsgår-
den 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. 

Nämndens arbete med den lokala Funkisfestivalen, en musikfestival för funktionsvarierade, är ett 
tydligt exempel på verksamhet som får människor att växa. I samarbete med kulturnämndens verk-
samheter genomfördes festivalen digitalt och sändes på sociala medier med ett mycket gott resultat. 
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 vil-
ket gjort att kursen även erbjudits under 2020. 
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Nämndens mål: Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att 
människor, föreningar och företag att utvecklas och växa. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Fritidsnämnden möjliggör för föreningar och företag att attrahera och genomföra arrangemang i 
Vallentuna. Genom detta stöttar nämnden det lokala föreningslivet och näringslivet och ökar kom-
munens attraktionskraft. Fritidsnämnden arbetar i samverkan med både kommunala och externa 
aktörer för ett tryggare Vallentuna. Nämnden fortsätter satsningen på att öka möjligheterna för 
kommunens vuxna och föreningar att bidra till tryggheten genom bl.a. nattvandring. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska förenkla för föreningar att genomföra arrangemang och tävlingar. 
- Nämnden ska samverka i kommunens förebyggande och främjande trygghetsarbete. 
- Nämnden ska aktivt stimulera och uppmuntra unga föreningsledare. 

Nämnden har varit fortsatt aktiv i gruppen Tryggare Vallentuna. Arbetet i gruppen har i den rå-
dande situationen med coronapandemin varit avgörande för att få en tydlig och aktuell lägesbild 
samt skapat bra möjligheter för att planera sommarens behov av insatser i kommunen. 

I slutet av augusti arrangerade fritidsnämnden tillsammans med Riskful Play en dialogworkshop för 
mountainbikeintresserade i Vallentuna. Det kom närmare 50 deltagare såväl unga som gamla och 
under dialogmötet framkom att det saknas bra spår för cykling i Vallentuna kommun och att åkarna 
önskar utrymme att utöva sitt intresse utan att störa andra. I och med det stora intresset har nu en 
grupp gått samman och startat en förening - Vallentuna MTB-Park. Fritidsnämnden har beslutat att 
utreda frågan om MTB-spår i Vallentuna tillsammans med denna förening och inom projektet Risk-
ful Play. 

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. 

I slutet av året startades en tränarutbildning för unga ledare i åldern 15-20 som ett led i att skapa 
förutsättningar för människor och föreningar att växa. Utbildningen består av tre träffar och hade 
18 deltagare, 10 killar och 8 tjejer. 

Under året har totalt fyra olika föreningar nattvandrat. Att motivera föräldrar att frivilligt delta 
är ett ständigt pågående arbete med varierande resultat. Detta år har en förening färre nattvand-
rat jämfört med föregående år. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring 4 5 - 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-
ande storstadsregion. 

 Målet är 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. Regionalt och delregion-
ala samarbeten är något som varit extra viktigt under coronapandemin för att diskutera tolkningar, 
synsätt och samsyn kring tolkning av nya riktlinjer. 

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 samt att främja utbudet 
av attraktiva fritidsaktiviteter är utvecklingen av friluftslivet. På grund av coronapandemin har en 
betydligt större mängd människor letat sig ut i naturen, både personer som är vana vid friluftsakti-
viteter och mer ovana utövare. Detta är i grunden mycket positivt och fritidsnämnden har haft möj-
lighet att på flera sätt möta det ökade behovet av tillgången till natur. Effekten har blivit att högre 
krav ställs på fritidsnämndens verksamheter för att skapa tillgång till områden, informera om alle-
mansrätten och reparera det som slits på nämndens utomhusanläggningar. Som ett resultat av det 
har nämnden ökat närvaron på rastplatser och övriga utomhusanläggningar. 

Parkbänkar har också byggts och placerats ut på strategiska platser där många äldre rör sig, där-
ibland på Snapptunafältet. Längs motionsspåren vid Vallentuna IP har sittbänkar tillverkats av 
stormfällda träd och placerats ut längs spåren. Spårräknare har installerats i spåret för att få sta-
tistik på nyttjandet av våra spår, vilket också kan ge information om vilken spårlängd som används 
mest. 

 

Nämndens mål: Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar 
skapar möjligheter för en meningsfull fritid i hela Vallentuna kommun. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämndens verksamheter ska finnas nära Vallentuna kommuns alla lokalsamhällen. Nämn-
den deltar i kommunens strategiska samhällsplanering och fungerar som en viktig remissinstans i 
utvecklingen av Vallentuna kommun.  Nämnden möjliggör spontanidrottande och motion i hela 



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(24) 

kommunen och nämnden vill utveckla den urbana miljön med centrumnära ytor för spontanaktivi-
teter. Nämnden arbetar för att befintliga anläggningar är välskötta, moderna och relevanta för att 
säkerställa goda förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid.  
 
Nämnden utvecklar, tillgängliggör och marknadsför möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och arbe-
tar fokuserat med Roslagsleden samt Snapptunafältet. I det arbetet utvecklas befintliga och nya fri-
luftsbad och motionsspår samt att Kvarnbadet utvecklas för att fortsatt vara ett attraktivt besöks-
mål. 
 
Nämnden ska verka för öppna ungdomsverksamheter i flera delar av Vallentuna kommun. Ung-
domsverksamheterna ska arbeta för att nå nya målgrupper samt erbjuda verksamhet under alla lov. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska utreda möjligheterna att erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av  
Vallentuna kommun.  
- Nämnden ska skapa en levande långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och  
spontanrörelse. 
- Nämnden ska bidra till utvecklingen av Vallentunas friluftsliv. 

Nämnden har under året påbörjat arbetet med att se över hur mobila fritidsledare kan arbeta i kom-
munen. Inspiration har hämtats från andra kommuner där mobilt fritidsledarskap är en del av den 
ordinarie verksamheten. Samtliga tillfrågade kommuner har svarat samt skickat med uppdragsdo-
kument och presentationer. Arbetet kommer fortsätta 2021 för att öka möjligheten till deltagande i 
nämndens verksamhet oavsett vilken del av kommunen du som ungdom bor eller vistas i. 

Då nämndens öppna ungdomsverksamheter har varit tvungna att begränsa antalet fysiska besökare 
på plats, har en digital fritidsgård startats. Den skapar möjlighet att tillsammans med fritidsledare 
delta och närvara med ungdomar i olika typer av aktiviteter. Förhoppningen är att detta även ska 
locka nya ungdomar till verksamheten. 

Fritidsnämnden har under våren gått med i den rikstäckande friluftsguiden Naturkartan. Guiden 
finns både tillgänglig på webben och i appen Naturkartan. Naturkartan samlar och presenterar na-
turreservat, friluftsområden, 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. 

I november invigdes ett nytt utegym i närheten av Kvarnbadet, som syftar till att uppmuntra trä-
ningsovana, äldre och de med funktionsvariationer till rörelse. Platsens är strategiskt placerad med 
närhet till både Björkby-Kyrkvikens promenadstråk, Kvarnbadet, Väsbygårdens vårdboende, ser-
vicebostäder samt 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 trä-
ning och återhämning i form av sittplatser och vegetation. Utformningen har skett i dialog med 
sjukgymnaster, anställda inom socialförvaltningen och anställda vid SLU Alnarp. Pensionärshinder-
rådet och funktionshinderrådet har båda haft separata invigningar av utegymmet och under våren 
kommer öppna träningspass att hållas i utegymmet. 

 
 
Nämnden har rustat upp en grillplats i Lovisedal i samverkan med områdets villaägarförening. För-
valtningen har tillverkat bänkar samt anlagt en ny betongring till grillplatsen. I skogen vid Vallen-
tuna idrottsplats har en grillkåta etablerats i närheten av befintligt utegym och spårstarten. Något 
som fått stor positiv uppmärksamhet i social medier och haft högt besökstryck. 
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Nämndens har under året etablerat en badplats i Toftesta Holme i Garnsviken. Delar av badplatsen 
är färdig med sandstrand, brygga och livräddningsutrustning. Planen är att komplettera badplatsen 
med ramp, soptunnor och toalett 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 kom-
muns poäng med 16,5 vilket är samma poäng som år 2019. Vallentunas poäng är densamma som 
föregående år samt lägre än mediankommunen, men med allt arbete som utförts under 2020 räk-
nar nämnden med högre poäng i sammanställningen under 2021 (som baseras på allt det arbete 
som utförts under år 2020). 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Poäng, Sveriges friluftskommun 16,5 16,5 19 

    

    

    

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. 

 Målet är 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 under året kunde lämnas till en ny aktör tidigare än planerat. 

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 ex-
empelvis resulterat i uppsägning av de replokaler som nämnden haft i Rosendalsskolan Södra men 
nu kommer lämna vid årsskiftet. 

Bland nämndens verksamheter är Kvarnbadets en av de verksamheter som påverkats mest av coro-
napandemin. Där har utomhusomklädningsrum byggts, antalet besökare som samtidigt fick vistas 
inom området begränsades 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. Under år 2020 firade Kvarnbadet även 
50 år och en utställning med bland annat gamla foton från byggnationen av Kvarnbadet visades i 
kulturfönstret på kulturhuset. 
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Fritidsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. En engagerad och frisk personal möjliggör ef-
fektiva och välfungerande verksamheter. I samband med coronapandemin har flera verksamhetsan-
passningar fått göras för att säkerställa medarbetarnas och besökarnas hälsa och upplevda trygghet, 
samt för att kunna bedriva verksamhet i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

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. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och region-
ala utvecklingsarbeten samt i planering av nybyggnationer. Samarbete och samverkan ska ske på 
regional nivå samt lokal nivå med kommunens övriga nämnder, föreningslivet och övriga intressen-
ter. Syftet är att möjliggöra samnyttjande av lokaler och anläggningar med andra verksamheter för 
synergieffekter, effektiv resursanvändning och ett breddat utbud av fritidsaktiviteter. I arbetet ingår 
också fortsatt översyn av interna och externa avtal.  
 
Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och 
föreningsaktiviteter i syfte att effektivare använda anläggningarna och öka aktiviteterna. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar.  
- Nämnden ska initiera och delta i lokal och regional samverkan i syfte att skapa synergieffekter och 
ett breddat utbud av fritidsaktiviteter. 

I syfte att delta i regional samverkan och har fritidsnämnden deltagit i utvecklingen av en regional 
friluftsstrategi. Strategin lanseras under januari 2021 i relation till Friluftslivets år. Friluftslivsstra-
tegin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en 
effektiv riktning och en gemensam målbild för arbetet i Stockholms län. 

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 fritidsverk-
samhet till största delen bedrivs under kvällar och helger, har Megas lokal lånats ut till andra för-
valtningar dagtid. Exempel på detta är att städenheten som haft utbildningar i lokalen och studie- 
och yrkesvägledarna som haft lokalen som mötesplats för att träffa sommarjobbare och andra ung-
domar. Lokalen har även samnyttjats med projektet Riskful Play för deras sommarverksamhet i 
Mega-parken. 

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 året innan, med god 
beläggning av framför allt konståkningsföreningarna och planering pågår inför våren 2021. 

De reviderade bidragsnormerna beslutades i fritidsnämnden i december och uppstartsmöte med is-
föreningarna gällande fördelningsprinciper för fördelning av istider pågår. Med tydligare riktlinjer 
och dokument så blir det enklare för föreningslivet och förvaltningen vid hantering av fördelning av 
tider och beslut om bidrag. 

Upphandling har genomförts av ett nytt boknings- och bidragssystem. Det nya bokning och bidrags-
systemet kommer att utveckla nämndens hantering av bokning av lokaler och utbetalning av bidrag. 
Förhoppningen är att effektivisera boknings- och bidragsprocesserna för privatpersoner, föreningar, 
företag och för den kommunala förvaltningen. Men också att ge öppnare tillgång till information 
kring nyttjande av kommunala lokaler och en ökad insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning och 
bidrag. 
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I tabellen nedan syns bokningsgraden i nämndens olika lokaler. Sporthallar och ishallar har 
minskad bokningsgrad vilket är hänförligt till coronapandemin och för ishockeyn särskilt de sista 
veckorna i december 2020 när ishallarna fick stänga helt och ingen verksamhet fick bedrivas. An-
del uthyrda timmar gymnastiksalar är detsamma som föregående år, medan andel uthyrda tim-
mar fotbollsplaner är högre, vilket förklaras av coronapandemin samt en mild vinter både i bör-
jan av året och i slutet. Där verksamhet helt enkelt bedrivits utomhus istället för inomhus från ti-
dig vår och nästan hela året ut. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad %) 50 % 53 % 52 % 

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

Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (bokningsgrad %) 56 % 48 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %) 88 % 90 % 90 % 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2020 

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 motionsanlägg-
ningar 

- 7,0 - 6,9 

- Belysningen i kommunens motionsspår - 6,4 - 6,4 

Kommentar 

Om medborgarundersökningen: 
Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Vallentuna kommun en atti-
tydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökningen får cirka 1 000 slumpvis ut-
valda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kommunen 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 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Bokningsgrad, sporthallar  50 % 53 % 52 % 

Bokade timmar, sporthallar  8 099 h 6 991 h 6 739 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  56 % 48 % 40 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  4 415 h 3 666 h 2 716 h 

Antal besök, Kvarnbadet  55 000 60 000 83 000 

Antal redovisade aktiviteter  20 330 20 246 20 022 

Andel deltagartillfällen, flickor  39 % 40 % 40 % 

Kommentar 

Bokningsgraden för sporthallar har minskat något under 2020 jämfört med åren innan, det bedöms 
i sin helhet vara kopplat till coronapandemin och dess restriktioner för inomhusträning. Att antal 
bokade timmar ökat, beror på att fler sporthallar nu räknas med jämfört med tidigare, exempelvis 
Hagaskolans sporthall. 
 
Bokningsgraden och antalet bokade timmar för fotbollsplaner har ökat jämfört med tidigare år. Det 
beror på att fler föreningar i samband med coronapandemin valt att förlägga träningen utomhus re-
dan tidigt på säsongen, liksom fortsatt träna utomhus under höst och vinter. 



Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 19(24) 

Antal besök på Kvarnbadet uppgick till ca 55 000 besökare, vilket får ses som bra utifrån restrikt-
ioner kring antalet besökare som fick vara inom området samtidigt, i kombination med att badet 
öppnade ett par veckor senare än brukligt på grund av coronapandemin. 

Antal redovisade aktiviteter samt andel deltagartillfällen för flickor är i linje med tidigare år. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

  - - - 

     

     

Kommentar 

Fritidsnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

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

      

Kommentar 

Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 0,7 mnkr per årets slut. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

TOTALT        

K -65,0 -64,9 100 % 0,1 -59,8 -60,5 101 % 

I 4,9 5,5 114 % 0,6 4,8 5,5 116 % 

N -60,1 -59,4 99 % 0,7 -55,0 -55,0 100 % 

Politisk verksamhet    

K -0,3 -0,3 104 % 0 -0,4 -0,4 90 % 

I - - - - - - - 

N -0,3 -0,3 104 % 0 -0,4 -0,4 90 % 

Central förvaltning  

K -5,1 -5,0 98 % 0,1 -5,0 -5,1 103 % 

I 0 0 - 0 - - - 

N -5,1 -5,0 98 % 0,1 -5,0 -5,1 100 % 

Idrott- och friluftsenheten  

K -43,4 -43,8 101 % -0,4 -40,4 -40,9 101 % 

I 4,6 5,2 114 % 0,6 4,5 5,0 113 % 

N -38,8 -38,6 99 % 0,2 -35,9 -35,9 100 % 

Ung Fritid  

K -11,0 -10,6 97 % 0,4 -10,8 -10,8 100 % 

I 0,3 0,3 113 % 0 0,3 0,3 90 % 

N -10,7 -10,3 96 % 0,4 -10,5 -10,5 100 % 

Träffpunk-
ten 

       

K -1,9 -1,9 98 % 0 - - - 

I 0 0 - 0 - - - 

N -1,9 -1,9 98 % 0 - - - 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -3,2 100 % 0 -3,2 -3,3 102 % 

I 0 0 - 0 0 0,2 - 

N -3,2 -3,2 100 % 0 -3,2 -3,1 95 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 0,7 mnkr vid årets slut, vilket är strax över det överskott 
om 0,6 mnkr som prognostiserades vid månadsuppföljningen i oktober. 

Central förvaltning redovisar ett överskott om 0,1 hänförligt till lägre personalkostnader. 
 
Idrott- och friluftsenheten är den verksamhet inom fritidsnämnden som påverkats mest negativt av 
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coronapandemin. Avbokade halltider, senare öppning av Kvarnbadet samt restriktioner kring anta-
let besökare på Kvarnbadet har påverkat ekonomin negativt. Dock vägs detta upp av den förlängda 
issäsongen som hade bra beläggning, att många föreningar flyttat ut verksamheten och bokat tider 
på utomhusanläggningar istället, samt att totala antalet besökare på Kvarnbadet var tillfredsstäl-
lande. 
 
Den negativa ekonomiska påverkan på verksamheterna har därför blivit väldigt liten vilket i kombi-
nation med lägre energikostnader tack vare installation av värmeåtervinningssystem i ishallen, gör 
att Idrott- och friluftsenheten redovisar ett överskott om 0,2 mnkr vid årets slut. 
 
Ung Fritid redovisar ett överskott om 0,4 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader samt att 
nämnden blivit av med hyran för skatehallen ett par månader tidigare än beräknat. 
 
Träffpunktsverksamhetens budget flyttades över från socialnämnden till fritidsnämnden inför år 
2020 men i praktiken flyttar själva ansvaret för verksamheten över först den 1 januari 2021. I boks-
lutet har socialnämndens kostnader för träffpunktsverksamhet under år 2020 flyttat över till fritids-
nämnden, detta syns under verksamhet Träffpunkten. 
 
Totalt redovisar fritidsnämnden ett överskott om 0,7 mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % 
Avvikelse mot 

budget 

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

     

     

     

     

Kommentar 

Nämnden hemställde under våren 0,8 mnkr av årligt anslag för utveckling av elljusspåret 
i Össeby. Arbetet som utfördes bestod i slutändan enbart av reparationsåtgärder, vilket rymts inom 
befintlig driftsbudget. Det årliga anslaget har därför inte behövt tas i anspråk. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 25,5 2,0 45,4 8,4 45,4  

Badplatser 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2021 

Bällstaberg 0,5 0 4,0 3,5 4,0 2024 

Fritidsgård Mega 0,3 0,2 0,9 0,9 0,9 2020 

Motionsspår Kristineberg 0,5 0 0,5 0 0,5 2022 

Konstgräs Vallentuna IP 1,3 0 1,3 0 1,3 2027 

Snapptuna 2,0 0,6 9,0 0 9,0 2023 

Vallentuna IP 6,5 0 8,8 0 8,8 2027 

Utegym Kvarnbadet 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2020 

Utveckling nya projekt 9,6 0 12,0 1,6 12,0 2027 

Össeby 0,7 0 0,9 0 0,9 2027 

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

       

Kommentar 

Arbetet med badplatsen vid Toftesta holme i Garnsviken har pågått under året. Visst arbete kvarstår 
med ramp, bord och sopkärl vilket är planerat inför kommande badsäsong. 
 
Utegymmet vid Kvarnbadet stod klart och invigdes i november, projektet höll sig inom investerings-
budgeten på 0,7 mnkr. 
 
Arbetet med en aktivtetspark på Snapptunafältet har påbörjats under året och kommer fortgå under 
de två kommande åren. 
 
Medlen som redovisas på projekt Fritidsgård Mega avser kvarvarande överrullad budget från före-
gående år samt utfall med den del av investeringen som utförts under 2020. Fritidsgården Mega 
stod klar och öppnade i februari 2020. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 35 35 35 

Varav tillsvidareanställda 31 33 33 

Antal årsarbetare 32 32 33 

Medelålder 43,5 43,7 42,6 

Medellön (tkr) 33,9 33,2 31,4 

Medianlön (tkr) 30,0 30,0 28,5 
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 18,6 % 42,3 % 63,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,2 % 1,2 % 5,7 % 

Kvinnor 8,0 % 7,7 % 9,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,9 % 2,6 % 1,9 % 

30 - 49 år 6,2 % 5,6 % 8,7 % 

50 år och äldre 6,8 % 1,9 % 8,4 % 

Samtliga 5,7 % 3,8 % 7,3 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 9,1 % 9,2 % 9,2 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 49 % 54 % 54 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommunen to-
talt 2020 

Fritid 2020 ** 
Kultur och fri-
tid 2020 

Kommunen to-
talt 2019 

Kultur och fri-
tid 2019 

Motivation 83 77 82 81 79 

Ledarskap 83 84 88 82 87 

Styrning 81 77 84 80 82 

HME 82 79 85 81 83 

Kompletterande text: 

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

Kommentar 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år, men är lägre än 2018. Ökningen 
av sjukfrånvaro syns bland både män och kvinnor i åldersgrupperna 30-49 år och i synnerhet bland 
de som är 50 år och äldre. Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år och yngre har minskat. Andelen 
långtidssjukskrivna (de som är sjuka 60 dagar eller mer) har minskat jämfört med tidigare år, även 
sett till antal timmar vilket är en positiv trend. Vallentuna kommun som arbetsgivare har fortsatt 
arbeta systematiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna. Samtliga långtids-
sjukskrivna har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas. 
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Den totala sjukfrånvaron per månad följde utvecklingen och kurvan i samhället i stort med en ökad 
sjukfrånvaro under mars i samband med coronapandemins utbrott, samt en ökning av sjukfrånva-
ron under september. Ökningen beror på en hög andel korttidsfrånvaro (dag 2-14) inom enheterna 
Idrott och fritid samt Ung fritid där verksamheterna har varit igång under året. Fritidsförvaltningen 
har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunledningens riktlinjer under coro-
napandemin. Huvudregeln för medarbetare inom förvaltningskontoret har varit att arbete ska ske 
på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. På så sätt har risken för smittspridning 
minskat och sjukfrånvaron har varit låg bland dessa personalgrupper. Medarbetare tillhörande 
verksamheter som har varit igång har arbetat inom verksamheten som vanligt och där har sjukfrån-
varon periodvis varit högre än jämfört med tidigare år. Rekommendationerna att stanna hemma 
med milda symtom och vara hemma symtomfri har också påverkat de höga sjukfrånvarotalen. 

Personalomsättningen var på samma nivå som tidigare år och motsvarar tre personer som valt att 
avsluta sin anställning i Vallentuna kommun. 

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt ge-
nomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartan-
nat år genomförs en mindre enkät med fokus på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
 
2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, även kallat pulsmätning. Resultatet av med-
arbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kommunen som helhet, samt inom kultur och 
fritid. Inom kultur och fritid är resultatet starkare än kommunen i genomsnitt inom tre områden. 
Resultatet inom fritid är något svagare än kommunen som helhet inom tre områden, men resultatet 
har förbättrats mycket sedan den förra medarbetarundersökningen genomfördes och efter de hand-
lingsplaner som genomfördes efter föregående års resultat. 
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