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§ 28
Framtagande av strategi för meningsfull fritid (FN 2021.008)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi för meningsfull 
fritid 2022-2027 där följande uppdrag inkorporeras:
- skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och spontanrörelse 
(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022).
- handlingsplan i syfte att skapa en jämlik och rättvis fördelning av bidrag och 
lokalsubventioner till bidragsberättigade föreningar (FN 2018.076).

För uppdraget tillsätter fritidsnämnden arbetsutskottet som styrgrupp.

Ärendebeskrivning
En strategi för meningsfull fritid 2022-2027 ska fungera som ett övergripande strategiskt 
styrdokument som beskriver Vallentuna kommuns gemensamma riktning i frågor som gäller 
fritid i Vallentuna kommun med särskilt fokus på motion och rörelse.

Genom en gemensam strategi vill fritidsförvaltningen skapa ett gemensamt synsätt på frågor 
om motion och rörelse, både internt och externt. Vidare är målet att strategin ska ge struktur 
och möjlighet till en bredare medborgardialog om utveckling samt skapa förbättrad 
samverkan i frågor som rör motion och rörelse.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Framtagande av strategi för meningsfull fritid
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Tjänsteskrivelse

Framtagande av strategi för 
meningsfull fritid

Förslag till beslut
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi för 
meningsfull fritid 2022-2027 där följande uppdrag inkorporeras: 
- skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och spontanrörelse 
(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022).
- handlingsplan i syfte att skapa en jämlik och rättvis fördelning av bidrag och 
lokalsubventioner till bidragsberättigade föreningar (FN 2018.076).

För uppdraget tillsätter fritidsnämnden arbetsutskottet som styrgrupp. 

Sammanfattning av ärendet
En strategi för meningsfull fritid 2022-2027 ska fungera som ett övergripande 
strategiskt styrdokument som beskriver Vallentuna kommuns gemensamma riktning 
i frågor som gäller fritid i Vallentuna kommun med särskilt fokus på motion och 
rörelse. 

Genom en gemensam strategi vill fritidsförvaltningen skapa ett gemensamt synsätt på 
frågor om motion och rörelse, både internt och externt. Vidare är målet att strategin 
ska ge struktur och möjlighet till en bredare medborgardialog om utveckling samt 
skapa förbättrad samverkan i frågor som rör motion och rörelse. 

Beskrivning 
Motion och rörelse kan vara många olika saker och bedrivas i både föreningsform 
eller som en spontan aktivitet. För att möjliggöra för fler i rörelse behövs samverkan. 
Det kräver att platser för motion och rörelse är en grundläggande del i 
samhällsplaneringen och kommer in tidigt i processerna, samtidigt som nya platser 
kontinuerligt bör utvecklas i delar av kommunen där dessa är få eller saknas. Vidare 
har skolan en central roll för att få barn och unga aktiva. Samspelet mellan 
föreningslivet och den växande kommunen är en annan viktig del. Kommunen 
behöver därför tillsammans arbeta brett med frågor som handlar om en meningsfull 
fritid – det är vad strategi för meningsfull fritid handlar om.

Ett strategiskt helhetsgrepp 
Undersökningar och rapporter såsom Ung Livsstil, Omvärldsspaning från RF 
(Riksidrottsförbundet 2016), Friluftsliv 2018 - Svenska folkets friluftsvanor 
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(Naturvårdsverket 2018), Idrotten och friluftslivet under coronapandemin (Mistra 
Sport & Outdoors 2021) och Uppföljning av statens stöd till idrotten (Centrum för 
idrottsforskning) pekar tydligt på en förändring i samhället kopplat till motion och 
rörelse där nya aktiviteter och anläggningar efterfrågas. Rapporter belyser också hur 
stillasittande och ohälsa ökar – särskilt bland vissa grupper i samhället. 

Även Vallentuna kommun förändras och inflyttningen är stor. Behovet av att se till att 
alla i Vallentuna kommuns geografiska delar erbjuds möjlighet till meningsfull fritid 
är stort, något det idag saknas en strategi för.

Många invånare och föreningar är engagerade i frågan och vill vara med och bidra till 
utveckling. Framtagandet av en strategi för meningsfull fritid skulle utgöra plattform 
för en bredare dialog. 

Strategiska uppdrag
Det finns flera områden fritidsnämnden pekat ut som viktiga där fritidsförvaltningen 
ser att ett strategiskt arbete behövs:

- skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och spontanrörelse 
(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022).

- Utveckla omvärldsbevakning och brukarundersökningar (Fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2021-2022)

- Plan kopplat till Ung Livsstil 
- Handlingsplan i syfte att skapa en jämlik och rättvis fördelning av bidrag och 

lokalsubventioner till bidragsberättigade föreningar (FN 2018.076).
- Bidra till utvecklingen av friluftsliv i linje med kartläggning (FN 2018.009)
- öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar (Fritidsnämndens 

verksamhetsplan 2021-2022).
- Nämndens verksamheter ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 

(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022). 
- utveckla förutsättningar för parasporten och andra verksamheter för

personer med funktionsnedsättningar (Fritidsnämndens verksamhetsplan 
2021-2022).

- bidra till att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor (Fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2021-2022).

- erbjuda och möjliggöra ett fritidsutbud i hela Vallentuna kommun 
(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022).

- Aktivt stimulera och uppmuntra unga ledare inom föreningslivet 
(Fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2022)

Ett dokument löser inte allt
En strategi kommer givetvis inte lösa alla utmaningar nämnden står inför. De 
funktioner strategin ämnar fylla är:

- Ett gemensamt synsätt på frågor om motion och rörelse, både intern och 
extern

- Struktur och möjlighet för bredare dialog om utveckling
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- Förbättrad samverkan internt i frågor om motion och rörelse
- Gemensam beskrivning av omvärlden
- Möjlighet till förbättrad insyn för både andra förvaltningar och invånare
- Starkare ställning i samhällsbyggnadsprocessen så att motion och rörelse är 

en integrerad del i planeringen
- Agera stöd vid olika vägval vid beslutsfattande och verksamhetsplanering

Process
De delar som förvaltningen ser skulle krävas för framtagandet av en strategi för 
meningsfull fritid är: 

- Dialogträffar med 
o föreningslivet, exempelvis genom Aktiv Fritid och 

Friluftsföreningsgruppen
o invånare i Vallentuna, exempelvis:

 en i varje tätort
 med unga tjejer

o internt i Vallentuna kommun
- Omvärldsbevakning och systematiserad genomgång av relevant underlag
- Digital enkät
- Digital ”öppen” brevlåda för synpunkter 
- Workshop med fritidsnämnden

Vidare föreslår förvaltningen att Fritidsnämnden tillsätter styrgrupp för projektet. 

Ekonomiska konsekvenser
Den huvudsakliga kostnaden för framtagande av strategi kommer bestå i arbetstid 
och bedöms rymmas inom ram. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
När fler invånare får möjlighet till rörelse och motion så leder det till en bättre 
folkhälsa och ökat välmående och därmed social hållbarhet. En god hälsa genererar 
också låga sjuktal, goda skolresultat och en ökad livslängd. Därför är satsningar på att 
strategiskt verka för lokaler och utemiljöer som främjar rörelse och därmed folkhälsa 
en samhällsekonomiskt god investering.

Genom att skapa attraktiva utemiljöer där människor vistas i naturen växer också 
förståelsen för att den är värd att bevara. Därför kan strategiskt arbete med frågan om 
motion och rörelse bidra till att öka kunskapen och engagemanget för hållbar 
utveckling.

Konsekvenser för barn
I grunden är detta en satsning på utveckling av en meningsfull fritid, så även för barn 
och unga. De förväntade positiva konsekvenserna för barn och unga är därmed stora. 
Viktigt är att barn och unga blir involverade i processen.
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Exempel på andra kommuners strategier inom samma område: 
Burlöv kommun: 
https://www.burlov.se/download/18.3ef589781764c73cb5760981/1608233263662/
Kultur-%20och%20fritidsstrategi_2020_dec.pdf 

Haninge kommun: 
https://www.haninge.se/siteassets/uppleva-och-gora/idrott-och-
anlaggningar/idrottspolitiskt-program/idrottspolitiskt-program_haninge-
kommun.pdf 

Ekerö kommun: 
https://www.ekero.se/download/18.4cada2be175926f99d82248/1604594166070/Idr
ottspolitiskt%20program%20Eker%C3%B6%20kommun.pdf 

Linköping kommun: 
https://www.linkoping.se/globalassets/gemensamt/regler-och-styrande-
dokument/program/idrottspolitiskt-program-aktivhelalivet_2019_v2.pdf?49a5ea 

Länkar till hänvisade underlag: 
Idrotten och friluftslivet under coronapandemin (2021). Mistra Sport & Outdoor: 
https://www.mistrasportandoutdoors.se/contentassets/0e699e6be9134f079a9340ab
b5b7c5dd/final-rapport-coronapandemin-idrott-friluftsliv-feb9.pdf 

Friluftsliv 2018, nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor (2019). 
Naturvårdsverket: 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-
5.pdf?pid=24513 

Omvärldsspaning (2016). Riksidrottsförbundet: 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-
dokumentbanken/ovrigt/omvarldsspaning-utskriftsversion.pdf 

Petri Peltonen Mir Grebäck Von Melen
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Expedieras till:
Akten
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