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Inledning 

Tertialrapport januari-april är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk ana-
lys, prognos och personalredogörelse 

  



Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 2021 4(24) 

Måluppfyllelse 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Utfall perioden 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 7 

Antal mål i fas med perioden 5 5 

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 1 2 

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och påverkansmöj-
lighet 

0 0 

 

Årsprognos 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 7 

Prognos antal mål som uppnås 6 7 

Prognos antal mål som delvis uppnås 0 0 

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0 



Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 2021 5(24) 

Kommungemensamma och nämndspecifika mål 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Ut-
vecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi ad-
derar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 
vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Fritidsnämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle med god psykisk hälsa genom att 
erbjuda en aktiv och meningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt. Detta sker till 
största del i den dagliga fritids- och föreningsverksamheten som trots coronapandemin har kunnat 
upprätthållas i stor utsträckning med anpassningar utifrån varje verksamhets art för att vara så 
smittsäker som möjligt. 

Nämnden arbetar med att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Under perioden 
har arbete påbörjats med att ta fram underlag för en snögrop vid ishallen där isskrapet från ismaski-
nerna kan tippas och återanvändas. Detta görs i samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen 
och planeras i samband med att ytterligare arbete görs vid ishallen. 
 
Under coronapandemin har nämnden sett ett ökat intresse för spår, leder, friluftsliv och naturupp-
levelser. Utifrån detta har nämnden arbetat med att tydliggöra information på webbsidor och utökat 
informationen i den digitala friluftsguiden Naturkartan där invånare och besökare kan hitta natur-
områden, friluftsaktiviteter och besöksvärda platser. Syftet är att genom besök i naturen öka förstå-
elsen för miljö och klimat. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom upprätthållande, stöttning och anpassning av 
fritids- och föreningsverksamheten för att kunna erbjuda en aktiv och meningsfull fritid även under 
coronapandemin. Men också genom nämndens arbete med friluftsliv och naturupplevelser som ökat 
kraftigt det senaste året. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpå-
verkan. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
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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 alltid välja förnybara energilösningar. 
-Nämnden ska minska användandet av kemikalier.  
-Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

I syfte att minimera spridningen av mikroplaster ska en granulatfälla installerats i dagvattnet på 
Vallentuna IP. Arbetet kräver ombyggnation av en brunn och genomförs under våren. 

Arbetet som påbörjades 2020 med fritidsnämndens grusplaner har fortsatt under 2021. Ett par 
grusplaner har setts ut där förslag finns på att anlägga begagnat konstgräs fyllt med sand istället för 
granulat. Dialoger kommer att hållas med boende i respektive närområde för att säkerställa behov 
och göra platserna användarvänliga. 

I april anordnades ett skräpplockarevenemang tillsammans med flertalet föreningar från hela kom-
munen. Ett 20-tal personer samlades och plockade skräp i området kring Åby ängar och Vallentuna 
IP och samlade ihop totalt 240 kg skräp. Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents kampanj för att 
informera och kunskapshöja befolkningen om nedskräpning samt samla människor i alla åldrar att 
plocka skräp tillsammans. 

En inköpsorganisation har införts inom fritidsförvaltningen där personal gått utbildning i såväl in-
köp som kommunens nya inköpssystem. Detta gör att inköp i större utsträckning samordnas vilket 
minskar transporter, men också säkerställer att rätt produkter köps från rätt leverantör. 

Odlingsbyte äger rum för personalen i kulturhuset under april månad i syfte att såväl samtala kring 
miljö och återbruk, som att uppmuntra och inspirera till att odla hemma. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom arbetet med att minska förbrukningen av 
energi och vatten i ishallen som fortgår, liksom arbetet med att minimera spridningen av mikroplas-
ter. 

Indikatorn energiförbrukning ishallar är prognostiserad på helår utifrån faktiskt utfall fram till 
mars månad och resten av året prognos. 

Indikator 
Prognos 
2021 

2020 2019 2018 

Energiförbrukning ishallar (kWh) 1 750 000 1 727 565 2 190 288 2 032 271 

     

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
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Beskrivning 

Fritidsnämndens fortsätter implementeringen av barnkonventionen och verksamheter och anlägg-
ningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Verksamheterna ska bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och 
arbeta för att motverka olika former av utanförskap.  
 
Nämnden utvecklar utbudet av fritidsverksamheter för personer med olika funktionsvariationer 
inom de egna verksamheterna samt genom att stötta andra aktörer i deras arbete att etablera och 
erbjuda verksamhet. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. 
-Nämndens verksamheter ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare. 
-Nämndens öppna ungdomsverksamheter ska nå lika många flickor som pojkar. 
-Nämnden ska utveckla förutsättningar för parasporten och andra verksamheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Arbete har under perioden pågått med att få fler föreningar att erbjuda parasport i kommunen, i 
syfte att skapa jämlika rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid. Under perioden har dia-
log förts med bland annat Vallentuna Judo där ledare nu gått flera utbildningar och beslutat att er-
bjuda parajudo till hösten. Dialog och avstämning har även förts med de två föreningar i kommunen 
som redan har etablerad parasportverksamhet. 

Att få fler föreningar att erbjuda paraverksamhet är ett långsiktigt arbete som kräver tid, utbildning, 
information och stöttning från nämnden, vilket förhoppningsvis ger resultat i ökat antal föreningar 
som erbjuder parasport under senare delen av året. 

Samverkan har skett med RF-SISU Stockholm och Parasportförbundet liksom inom nätverket inom 
FSKF - Nätverket för funktionsrättsfrågor, vilket lett till att flertalet utbildningar spridits såväl in-
ternt inom kommunen och förvaltningen som externt till föreningsaktiva och allmänheten. Effekten 
av dessa utbildningar är att vi genom nätverken och samverkan får ett smörgåsbord av kunskaps-
höjande möjligheter samt att vi på individnivå bland deltagarna höjer kunskapsnivån i dessa frågor. 

Nämndens samverkan med RF-SISU och Parasportförbundet leder också till att information sprids 
vad som är på gång i länet för målgruppen, vilket gör att nämnden kan såväl inspireras av andra 
som se vilka möjligheter Vallentuna har att komplettera utbudet inom parasport i länet. 

Under året har nämnden påbörjat arbetet med att bedriva utegympa för äldre och daglediga i 
Brottby med omnejd. Detta sker tillsammans med en lokal förening som håller i aktiviteten. Pro-
jektet inledes med åtta tillfällen under vintern och våren och då besöksantalet varit högt och efter-
frågan stor, kommer projektet att fortsätta under våren och sommaren. 

Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas för perioden grundar sig i att arbetet med att få fler flickor till de 
öppna ungdomsverksamheterna inte kommit igång under perioden och att indikatorn påvisar en 
trend med minskad andel flickor. Liksom att arbetet med att genomföra en jämställdhetskartlägg-
ning med fokus på jämlik ekonomisk fördelning delvis varit pausad. Arbetet med detta bedöms på-
börjas under året och prognosen är att målet uppnås vid årets slut. 

Indikatorn andel deltagartillfällen flickor är i nivå med tidigare år, liksom antal föreningar som 
erbjuder parasport. Som nämns ovan förs dialog med ytterligare en förening om att starta om 
paraverksamhet till hösten (ej medräknad nedan då de inte kommit igång ännu). Andel flickor i de 
öppna ungdomsverksamheterna minskar och verksamheterna har fått i uppdrag att arbeta med 
att öka andelen flickor men arbetet har inte kommit igång ännu. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andel deltagartillfällen flickor i bidragsberätti-
gad förening i åldrarna 7-20 år (%) 40 % 39 % 40 % 40 % 
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Antal föreningar som erbjuder parasport 2 2 2 0 

Andel flickor i de öppna ungdomsverksamhet-
erna (%) 

31 % 36 % 38 % 33 % 

     

Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rö-
relse framåt, där idéer kan födas och växa. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Fritidsnämnden har i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden anordnat simskola på sportlo-
vet för ej simkunniga barn och unga i åldern 9-15 år. Totalt deltog 21 elever fördelat på tre grupper. 
Nämnden har genom detta bidragit till att elever i behov av extra stöd i att utveckla simkunnighet, 
fått kostnadsfri simskola och ökat sin chans att klara ämnet idrott och hälsa i skolan. 

I spåren av coronapandemin har fritidsnämndens motionsspår fått ökad belastning och slitage, i 
syfte att höja kvaliteten på belysningen har arbete gjorts på Össeby IP:s motionsspår. Likaså har di-
alog förts och offert tagits in för att eventuellt utöka den närvarostyrda belysningen som idag finns 
på en kort sträcka på Vallentuna IP. 

Under 2020 fick all personal inom fritidshemmen i Vallentuna en utbildning i "Friluftsliv" som spe-
cialutformades av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål och behov. Under perioden har fritids-
nämnden arbetat med att stötta fritidshemmen med att praktiskt använda sig av utomhuspedagogik 
och friluftsliv i verksamheten. Resultatet blir att barnen får en chans att uppleva naturen oftare, 
släppa mobilen och lära sig använda skogen som en källa till såväl fysisk som psykiskt välbefin-
nande. 

Under perioden har nämnden arbetat intensivt med implementeringen av ett nytt bokning- och bi-
dragssystem; Rbok. Resultatet av det nya systemet förväntas bli en effektivisering av 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. Tillsammans höjer detta såväl kvali-
teten som ökar servicen till invånarna. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom höjd kvalitet på nämndens motions-
spår, stöttning av fritidshemmens arbete med friluftsliv och utomhuspadagogik, samt genom infö-
randet av ett nytt bokning- och bidragssystem. 
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Nämndens mål: Fritidsnämnden ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvali-
tet. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Fritidsnämnden arbetar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Det sker bland an-
nat genom omvärldsbevakning och med hjälp av brukarundersökningar i syfte att få ökad kunskap 
om besökarnas och brukarnas upplevelse av verksamheterna och förslag på utveckling. Den samlade 
kunskapen används för att utveckla utbudet av aktiviteter och verksamheter som präglas av hög 
kvalitet. 
 
Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och 
föreningsaktiviteter i syfte att effektivare använda anläggningarna och öka aktiviteterna. 
 
Fritidsnämndens verksamheter bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor och verkar för 
en god samverkan och dialog mellan skolan och föreningslivet för utökat kunskapsutbyte.   
 
Prioriterade områden: 
-Nämnden ska öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar.  
-Nämnden ska bidra till att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
-Nämnden utvecklar arbetet med brukarundersökningar och omvärldsbevakning. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Förlängningen av issäsongen som fallit väl ut de senaste åren försvårades i år på grund av coro-
napandemin då flertalet kommuner valt att antingen inte förlänga issäsongen alternativt enbart er-
bjuda den egna kommunens föreningar att nyttja tider under den förlängda säsongen. Vallentuna 
erbjuder kommunens egna isföreningar samt isföreningar från Sundbybergs kommun förlängd sä-
song i ishallen med smittskyddande åtgärder som exempelvis längre mellanrum mellan tidsbok-
ningar. 

I januari tecknade nämnden avtal, efter avrop på SKR-upphandlingen angående bokning- och bi-
dragsystem, med en ny leverantör för bokning- och bidragssystem; Rbok. Arbete pågår med att 
bygga upp det nya systemet utifrån behov, krav och önskemål, samt kopplingar till övriga interna 
undersystem och externa betalnings-system. Effekten av det nya systemet förväntas bli en enklare 
hantering både för kommuninvånare och kommunens handläggare, en öppenhet och transparens 
för våra processer inom bokning- och bidrags-ansökningar samt tillgängliggöra lokaler. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis har nämnden kunnat fortsätta erbjuda verksamhet av 
hög kvalitet, trots restriktioner kopplade till coronapandemin. Liksom genom arbetet med det nya 
bokning- och bidragssystemet som är ett kvalitetshöjande steg i arbetet med att bland annat öka 
nyttjandegraden av lokaler och anläggningar. 

Indikatorerna kopplade till bokningsgrad har påverkats av coronapandemin då vissa lokaler va-
rit stängda under början av året utifrån rådande restriktioner. Bokningar på fotbollsplaner har 
inte minskat tack vare att verksamheten bedrivs utomhus och därmed har tider kunnat erbjudas 
samt bokats i större utsträckning. Samtliga minskningar i bokningsgrader bedöms hänförliga till 
coronapandemin. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad 
%) 

44 % 50 % 53 % 52 % 
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Andel uthyrda timmar, gymnastiksalar (boknings-
grad %) 28 % 41 % 41 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (boknings-
grad %) 

56 % 56 % 48 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %) 62 % 88 % 90 % 90 % 

     

Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 
och möjligheter till inflytande. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I syfte att inkludera invånare att vara delaktiga i samhällets utveckling i Vallentuna kopplad till fri-
tidsverksamheten, har flera dialogmöten hållits. Dels kopplat till arbetet med utvecklingen av 
mountainbike (MTB) i kommunen vilket resulterat i samverkan med flera föreningar som nu är med 
och driver arbetet framåt. Men också för att öka utbudet av verksamhet till äldre och daglediga där 
dialogmöten skett med olika föreningar i hela kommunen. 

I samband med utvecklingen av motionsspår i Kårsta har dialoger hållits med två olika grupper i 
närområdet och det har även funnits en digital enkät att besvara. I syfte att ta vara på det lokala en-
gagemanget och behovet för just en specifik plats, kommer medborgardialoger att hållas med de bo-
ende i närområdet vid utvecklingen av områdesgrusplaner. 

Under 2021 ska Vallentuna kommun ta fram en landsbygdsstrategi för kommunen där fritidsnämn-
den är högst delaktig i framtagandet. Strategin syftar till att ange långsiktiga avsikter inom lands-
bygdernas utveckling. Under perioden har nämnden utformat enkäter till invånare, föreningar och 
företag samt arrangerat workshops för föreningslivet, i syfte att erbjuda möjligheter till inflytande. 

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att skapa parkbänkar som placeras ut på strate-
giska platser. Tidigare har sittbänkar tillverkats av stormfällda träd och placerats ut längs motions-
spåren på Vallentuna IP men också vid Snapptunafältet. Efter önskemål från invånare har parkbän-
kar under våren tillverkats och placerats ut även längs motionsspåren på Össeby IP. 

Spårräknare har under perioden installerats längs spåret på Össeby IP för att få statistik på nyttjan-
det över dygnets timmar. Likaså har spårräknare satts upp längs Roslagsleden för att få en uppfatt-
ning om hur många som passerar på en av etapperna som går genom Vallentuna kommun. Resulta-
tet från dessa spårräknare kommer användas vid utveckling av såväl nya motionsspår i kommunen 
som i utvecklingen av Roslagsleden. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom inkludering och möjlighet till infly-
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tande i flera av nämndens pågående projekt under perioden. Men också genom arbetet med lands-
bygdsstrategin och utvecklingen av såväl motionsspår som Roslagsleden. 

Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter ska ha god service och hög delaktig-
het. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Fritidsnämnden erbjuder och möjliggör ett rikt fritidsutbud i hela Vallentuna kommun. Nämndens 
verksamheter präglas av inflytande och delaktighet och kommunens invånare inkluderas i plane-
ringen, utvecklingen och genomförandet av befintliga och nya verksamheter. Nämnden har en nära 
dialog med det lokala och regionala föreningslivet, enskilda och andra aktörer i syfte att utveckla fri-
tidsaktiviteter i hela kommunen. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämnden säkerställer besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet i verksamheterna och 
arbetar med medborgardialoger. 
-Nämnden samverkar både lokalt och regionalt med föreningsliv, enskilda och andra aktörer i syfte 
att utveckla, erbjuda och möjliggöra ett fritidsutbud i hela    Vallentuna kommun. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Fritidsnämnden har under året påbörjat dialogmöten med olika föreningar i hela kommunen för att 
öka utbudet av verksamhet till äldre och daglediga. Detta har skapat möjligheter för personer att 
delta på olika aktiviteter i flera delar av kommunen. Dessa aktiviteter planeras och genomförs på ett 
smittsäkert sätt för såväl deltagare som personal. 

I samband med att nämnden utvecklar områdesgrusplaner till spontana aktivitetsytor kommer 
medborgardialoger att hållas med de boende i närområdet. Syftet med detta är att utgå från det lo-
kala engagemanget, förutsättningar och behov vid utvecklingen av platserna. 

Arbetet med utvecklingen av spår för MTB i Vallentuna har från starten hösten 2020 skett i dialog 
med mountainbikeintresserade i kommunen. Den första medborgardialogen ledde till att en ny för-
ening inom MTB startades. I dialog med denna förening samt två ytterligare föreningar har kon-
kreta förslag på MTB-spår i kommunen tagits fram under våren 2021. 

Regionalt arbetar nämnden i flertalet nätverk för att utveckla fritidsutbudet i kommunen. Bland an-
nat nätverk kopplade till Roslagsleden och parasport men också Länsstyrelsen som leder stora delar 
av arbetet med friluftsliv i länet. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom att involvera invånare i flera ut-
vecklingsprojekt liksom skapa delaktighet bland besökare på fritidsgårdarna. Liksom genom den 
regionala samverkan som sker inom flera av nämndens områden. 

Under hösten 2020 genomfördes en brukarundersökning på fritidsgårdarna Mega och Haket som 
ligger till grund för indikatorn Andelen besökare som upplever hög delaktighet i verksamheterna. 
Majoriteten av fritidsgårdarnas besökare, 91 %, upplever hög delaktighet i verksamheterna. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andelen besökare som upplever hög delaktig-
het i verksamheterna (%) 

- 91 % - - 
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Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktions-
kraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög ser-
viceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Fritidsnämnden arbetar för att samverka med företag i syfte att skapa förutsättningar att växa lo-
kalt. Under våren anläggs en tillfällig etablering av två padelbanor för utomhusspel vid Vallentuna 
IP. Ett företag arrenderar en yta på parkeringen vid Vallentuna IP för dessa tillfälliga padelbanor 
vilka kan monteras ner under vintermånaderna. 

På samma tema - padel, har nämnden varit delaktig i arbetet med upplåtelse av mark vid Össeby IP 
där ett företag planerar att anlägga padelbanor utomhus. Nämnden har säkerställt att den upplåtna 
ytan inte krockar med övrig fritidsverksamhet samt samordnat och fört dialoger med föreningen 
och företaget. 
 
I samarbete med Sports Club Vallentuna anordnade fritidsnämnden gratis simskola för 9-15-åringar 
under sportlovet för att stötta ännu ej simkunniga inom målgruppen. Simkunnighet har historiskt 
varit 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 genom-
föra. Planering pågår även för sommarens subventionerade simskola på Kvarnbadet. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom att skapa förutsättningar för företag 
att starta och utveckla padelverksamhet vid nämndens befintliga fritidsanläggningar. 

Nämndens mål: Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, för-
eningar och företag att utvecklas och växa. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Fritidsnämnden arbetar för att nya föreningar kunna etablera verksamhet i Vallentuna kommun och 
stöttar föreningar, organisationer och företag i deras strävan att attrahera och genomföra arrange-
mang och tävlingar i Vallentuna. Genom samverkan och att skapa goda förutsättningar för före-
ningar, organisationer och andra aktörer bidrar nämnden till att stärka och utveckla marknaden för 
dem som vill bidra till ett rikt fritidsutbud i Vallentuna.  
 
Nämnden verkar för att ungdomar ska kunna utvecklas som ledare inom föreningslivet och inom de 
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öppna ungdomsverksamheterna.  
 
Prioriterade områden: 
-Nämnden ska förenkla för föreningar att genomföra arrangemang och tävlingar. 
-Nämnden ska aktivt stimulera och uppmuntra unga ledare inom föreningslivet och de öppna ung-
domsverksamheterna. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Fritidsnämnden stöttar föreningslivet i marknadsföring av sina verksamheter och aktiviteter, samt 
att utveckla utbudet av kostnadsfria lovverksamheter. Under april månad arrangerades "Hela Sveri-
ges friluftsdag - Varje dag" tillsammans med flera friluftsföreningar där en friluftsaktivitet arrange-
rades varje dag under hela april månad. Nämnden har varit stöttande i arbetet med att ta fram 
lämpliga aktiviteter samt med att marknadsföra såväl konceptet som enskilda aktiviteter. Ett tydligt 
exempel på en lyckad aktivitet kopplad till detta var Friluftsfrämjandets aktivitet naturparkour som 
lockade omkring 200 barn och unga att prova på naturparkour under smittsäkra former. 

Fritidsnämnden har arrangerat utbildning för unga ledare vilken påbörjades under slutet av 2020 
och har fortgått under början av år 2021. Utfallet har varit positivt och planering pågår för fortsatt 
utbildning för unga inom ledarskap. Samtal först med föreningar som vill samarbeta kring att ut-
bilda unga föreningsledare i syfte att få såväl föreningar som individer att utvecklas och växa. 

Planeringen av nämndens stora arrangemang Naturens- och Idrottens dag pågår genom dialogmö-
ten med föreningarna för att landa i ett upplägg som fungerar utifrån rådande coronapandemi. För-
slag har tagits fram på upplägg där föreningar sedan har fått rösta på vilket upplägg de tyckte bäst 
om och planering pågår för att även ta fram en film i syfte att marknadsföra föreningslivet i kommu-
nen. Fritidsnämnden stöttar föreningslivet på flera sätt för att de ska kunna återhämta sig efter co-
ronapandemin, och förhoppningen är att de insatser som görs ska leda till fler medlemmar hos före-
ningarna. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom det arbete som görs för att uppmuntra och ut-
bilda unga ledare inom föreningslivet. Liksom genom att stötta föreningar att genomföra arrange-
mang, något som varit extra tydligt i samband med arrangemang och aktiviteter kopplade till Fri-
luftslivets år. 

Indikatorn antal deltagande föreningar på Naturens och Idrottens dag fylls i efter augusti månad 
när dagen ägt rum. 2020 ställdes dagen in på grund av coronapandemin. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal deltagande föreningar på Naturens och 
Idrottens dag 

- - 29 21 

     

Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 
individen får möjlighet till valfrihet. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 
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Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I samarbete med biblioteket arbetar fritidsgården Mega kring att "öka högstadiepojkars fritidsläs-
ning" vilket Ung Livsstils-undersökningen visar på behov av. Tanken är att skapa ett minibibliotek 
på Mega där även ungdomar som inte har läsning som en självklar del i sin vardag får ett utbud av 
böcker nära till hands att välja bland. Böckerna ska också kunna användas i Megas egen verksam-
het. Läskunnighet är grundläggande i samhället och ger bildade och ansvarsfulla medborgare lik-
som ett rikare liv för individen. 

Fritidsnämndens verksamheter har anpassats utifrån coronapandemins rådande restriktioner un-
der perioden och de flesta verksamheter har kunnat hållas öppet men med begränsat antal deltagare 
i sporthallar, gymnastiksalar och på fritidsgårdar. Att erbjuda en aktiv fritid och samvaro trots viss 
oro i samhället, skapar en känsla av normalitet och trygghet för många. 

Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas grundar sig i att nämnden inte påbörjat ett par av de planerade 
aktiviteterna undre perioden. Under våren/sommaren kommer inventering av den upplevda trygg-
heten vid nämndens anläggningar att påbörjas i samarbete med kommunens trygghetssamordnare 
och ett arbete kommer inledas kopplat till att få fler föreningar att nattvandra. Utifrån dessa åtgär-
der bedöms att målet kommer uppnås vid årets slut. 

Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter ska vara trygga. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska ha en hög upplevelse av trygghet och bemö-
tandet i nämndens verksamheter präglas av värme, respekt och omtanke. 
 
Fritidsnämnden arbetar i samverkan med både kommunala och externa aktörer för ett tryggare Val-
lentuna. Nämnden verkar för att kommunens vuxna och civilsamhälle ska bidra till tryggheten ge-
nom bl.a. nattvandring. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämndens verksamheter ska upplevas trygga och ha ett bra bemötande. 
-Nämndens anläggningar ska upplevas trygga dag som kväll.  
-Nämnden ska arbeta för att vuxna och föreningar ska nattvandra. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Fritidsförvaltningen genomförde under hösten 2020 en brukarundersökning på fritidsgårdarna 
Mega och Haket. Resultatet visar att besökarna upplever ett bra bemötande och trygghet i verksam-
heterna. Förvaltningen har fortsatt med arbetet med resultatet av brukarundersökningen under 
början av 2021. 

För att erbjuda trygga verksamheter, med ett bra bemötande, som når nya målgrupper arbetar för-
valtningen med kompetensutveckling av medarbetarna. Det sker intern i förvaltningen samt i sam-
verkan med andra aktörer såsom civilsamhället och olika myndigheter. Samverkan med kranskom-
muner och polismyndigheten är en viktig del av arbetet då en gemensam lägesbild skapas för att 
snabbt kunna sätta in rätt resurser vid rätt tillfällen och för att fortsätta trygga verksamheter och 
anläggningar. 



Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 2021 15(24) 

Fritidsförvaltningen inleder under året en inventering av den upplevda tryggheten vid nämndens 
anläggningar. Arbetet sker i samverkan med kommunens trygghetssamordnare och syftar till att 
identifiera otrygga miljöer vid nämndens anläggningar samt att föreslå åtgärder. 

Nattvandrande föreningar har, trots pandemin, bidragit till vuxennärvaro i offentliga miljöer samt 
till trygghet i flera delar av kommunen. Antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring har 
minskat sedan 2019 och arbete kommer påbörjas i syfte att vända den trenden. 

Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas för perioden grundar sig i att arbetet med trygghetsvandringar 
inte kommit igång under perioden samt att antal föreningar med föreningsstöd för nattvandring 
fortsätter att minska. Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås vid årets slut genom att ar-
bete med detta påbörjas i närtid. 

Under hösten 2020 genomfördes en brukarundersökning på fritidsgårdarna Mega och Haket som 
ligger till grund för andelen besökare som upplever bra bemötande i verksamheterna samt ande-
len besökare som upplever att verksamheterna är trygga. Att motivera föräldrar att frivilligt 
delta i nattvandring är ett ständigt pågående arbete med varierande resultat. Denna vår har en 
förening färre nattvandrat jämfört med föregående år. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andelen besökare som upplever ett bra bemö-
tande i verksamheterna (%) 

- 97 % - - 

Andelen besökare som upplever att verksam-
heterna är trygga (%) 

- 94 % - - 

Antal föreningar med föreningsstöd för natt-
vandring 

3 4 5 - 

     

Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stock-
holm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommu-
nen som gentemot invånare och omvärlden. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

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 få en samsyn kring 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. 
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Nämnden har varit stöttande i utvecklingen av padelbanor utomhus vid Össeby IP samt har påbör-
jat arbetet med utvecklingen av motionsspår i Kårsta. 

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. Under vintern spårades flertalet längd-
skidspår runt om i kommunen; Vallentuna IP, Össeby IP och på Vallentuna GK. Utöver det fanns 
ytterligare längdskidspår på flertalet ställen som spårats på markägares initiativ. Effekten av att 
skapa flertalet längdskidspår runt om i kommunen är dels att invånare i olika åldrar rör på sig ut-
omhus i en tid då många andra aktiviteter och träningsformer ställts in eller varit begränsade, men 
också att besökare från andra kommuner lockas till Vallentunas välpreparerade längdskidspår. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Bland annat genom den regionala samverkan som sker för att 
hitta kostnadseffektiva sätt att utveckla fritidsutbudet i regionen. Liksom det arbete som gjorts med 
längdskidspår på flera ställen runt om i kommunen under vintern. Men också arbetet med att ut-
veckla fritidsaktiviteter på flera platser runt om i kommunen i syfte att bidra till en växande stor-
stadsregion. 

Nämndens mål: Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar ska finnas i hela Val-
lentuna kommun. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Fritidsnämnden är den viktig aktör i kommunens utveckling och nämndens verksamheter ska fin-
nas nära Vallentuna kommuns alla lokalsamhällen. Nämnden möjliggör spontanidrottande och 
motion i hela kommunen och vill utveckla den urbana miljön med centrumnära ytor för spontanak-
tiviteter. Fritidsnämnden arbetar för att befintliga anläggningar är välskötta, moderna och relevanta 
för att säkerställa goda förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid.  
 
Nämnden utvecklar och marknadsför möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och arbetar fokuserat 
med Roslagsleden samt Snapptunafältet. I arbetet utvecklas befintliga och nya friluftsbad och mot-
ionsspår samt att Kvarnbadet utvecklas för att fortsatt vara ett attraktivt besöksmål. 
 
Fritidsnämnden verkar för öppen ungdomsverksamhet i flera delar av Vallentuna kommun och 
verksamheterna ska arbeta för att nå nya målgrupper samt erbjuda verksamhet under alla lov. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämnden ska erbjuda öppen ungdomsverksamhet i flera delar av Vallentuna kommun.  
-Nämnden ska skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och spontanrörelse.  
-Nämnden ska bidra till utvecklingen av Vallentunas friluftsliv. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

För att nå fler ungdomar i kommunen under rådande pandemi satsar nämnden på en digital mötes-
plats för ungdomar. Fritidsledare från Ung Fritid arbetar med olika typer av aktiviteter under kväl-
lar och helger. Mötesplatsen har sedan starten ständigt ökat i antal besökare och når besökare från 
flera delar av kommunen. 

I syfte att utveckla mötesplatser och anläggningar i hela kommunen har nämnden fört dialoger med 
tre föreningar runt om i kommunen i samband med utveckling av MTB-spår; Brottby SK, Vallen-
tuna MTB-park och Goif Kåre. Tillsammans har fyra förslag börjat ta form. De fyra förslagen har en 
stor bredd och fångar in en diversitet inom utövandet. Ett särskilt spännande förslag som utarbetas 
tillsammans med Riskful Play är utformningen av en MTB-park i Kristinebergsskogen där förslaget 
är att utövarna själva ansvarar för parkens utformning. 
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Utveckling av motionsspår i Kårsta pågår och nämnden har under perioden haft två dialogmöten på 
plats, dels med unga tjejer från Kårsta samt med en lokal jogginggrupp. I april öppnade en webb-
enkät i syfte att få in ytterligare synpunkter och önskemål kring motionsspåret från de boende i 
Kårsta. 

Fritidsnämndens fleråriga arbete med att utveckla en aktivitetspark på Snapptunafältet tillsammans 
med Riskful Play tilldelades i början av året ytterligare medel från Allmänna arvsfonden. Projekte-
ringstart har ägt rum under perioden och bygglovsansökan är inskickad. Inför upphandlingen av 
byggentreprenörer har samtal med olika entreprenörer förts om möjligheter och utmaningar med 
upphandlingsformen samverkansentreprenad. Avrop av byggentreprenörer för en samverkansent-
reprenad sker under våren. 

Tillsammans med Riskful Play har också ett förslag på en 18-håls discgolf-bana/frisbeegolf-bana ut-
arbetats i dialog med invånare och en nystartad discgolfförening. Discgolfbanan är en vidareutveckl-
ing av den befintliga 9-hålsbanan vid Snapptunafältet. Underlaget har färdigställts och skickats till 
Länsstyrelsen för översyn och beslut. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom arbetet med digital mötesplats för 
ungdomar vilket gör att unga från alla delar i kommunen kan delta. Liksom genom det utvecklings-
arbete som pågår kopplat till spontanidrott och friluftsliv - Snapptunafältet, MTB, motionsspår, di-
scgolfbana, Roslagsleden och grillplatser. 

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 år 2020. Poängen för 2021 släpps under våren/sommaren 2021. Fritids-
nämnden räknar med att allt arbete som utförts inom friluftsliv såväl inom nämnden som inom 
skolan det senaste året kommer resultera i en högre poäng jämfört med åren innan. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Poäng, Sveriges friluftskommun - 16,5 16,5 19 
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Styrkort 

Kund/invånare 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Rikets 
snitt 

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöj-
ligheter 

- - 60 59 

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

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

- - 7,5 - 

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

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - - 7,3 - 

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsan-
läggningar 

- - 7,0 - 

- Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontakt-
försök) 

- - 6,4 - 

Analys och kommentar 

SCB:s medborgarundersökning genomförs under hösten 2021. 
 
Om medborgarundersökningen: Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. 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”.  
Vallentunas NRI-index år 2019 på 60 kan jämföras med ett NRI-index på 59 som var genomsnittet 
för samtliga kommuner som deltog i undersökningen 2019. 

Verksamhet 

  
Prognos 

2021 
Utfall pe-

rioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

Bokningsgrad, sporthallar  44 % 50 % 53 % 

Bokade timmar, sporthallar  2 971 h 8 099 h 6 991 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  56 % 56 % 48 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  1 129 h 4 415 h 3 666 h 

Antal besök, Kvarnbadet  - 55 000 60 000 

Antal redovisade aktiviteter  9 396 20 330 20 246 

Andel deltagartillfällen, flickor  40 % 39 % 40 % 

Analys och kommentar 

Bokningsgraden för sporthallar är lägre jämfört med tidigare år vilket är hänförligt till coro-
napandemins restriktioner för inomhusidrottande. Privatpersoner har inte fått boka tider och det 
har varit begränsat hur många personer som får vistas i respektive lokal. Allt i syfte att minska 
smittspridning och kunna idrotta smittsäkert. Däremot är bokningsgraden för fotbollsplaner i nivå 
med bokningsgraden för helåret 2020 och åtta procentenheter högre än 2019, tack vare att många 
velat träna utomhus så tidigt på säsongen som möjligt. 
 
Kvarnbadet har inte varit öppet under perioden. 
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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 

(Mnkr) 
Sparande i 
eget kapi-
tal 

Budget 
2021 

Avvikelse 
prognos 
2021 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 61,0 0,1 0,7 0 

      

      

      

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Idrott & Friluft Lägre inköp och omkostnader 0,3 

   

Kommentar 

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

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Idrott & Friluft 
Färre bokade timmar i sporthallar och gymnastiksa-
lar 

-0,2 -0,3 

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,2 -0,3 

Kommentar 

Lägre intäkter från uthyrning av verksamhetens lokaler till följd av coronapandemins restriktioner 
kopplade till inomhusidrott. 
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Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het 

(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT          

K -65,8 -21,3 32 % -65,4 0,4 -65,0 -20,2 31 % -64,9 

I 4,8 0,6 14 % 4,5 -0,3 4,9 0,3 7 % 5,5 

N -61,0 20,7 34 % -59,9 0,1 -60,1 -19,9 33 % -59,4 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,1 41 % -0,3 0 -0,3 -0,1 40 % -0,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,1 41 % -0,3 0 -0,3 -0,1 40 % -0,3 

Central Förvaltning  

K -5,0 -1,5 29 % -5,0 0 -5,1 -1,7 34 % -5,0 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,0 -1,5 29 % -5,0 0 -5,1 -1,7 34 % -5,0 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,9 -14,1 32 % -43,6 0,3 -43,4 -13,4 31 % -43,8 

I 4,6 0,6 13 % 4,3 -0,3 4,6 0,3 6 % 5,2 

N -39,3 -13,5 35 % -39,3 0 -38,8 -12,9 34 % -38,6 

Ung Fritid  

K -11,2 -3,4 31 % -11,1 0,1 -11,0 -3,4 31 % -10,6 

I 0,2 0,1 70 % 0,2 0 0,3 0,1 26 % 0,3 

N -11,0 -3,3 30 % -10,9 0,1 -10,7 -3,3 31 % -10,3 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -1,5 48 % -3,2 0 -3,2 -1,6 49 % -3,2 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -3,2 -1,5 48 % -3,2 0 -3,2 -1,6 49 % -3,2 

Aktiv Fri-
tid 

         

K -2,1 -0,7 31 % -2,1 0 -1,9 0 - -1,9 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,1 -0,7 31 % -2,1 0 -1,9 0 - -1,9 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 61,0 mnkr för år 2021. Riktvärdet per april månad är en 
nettoförbrukning om 33 procent och fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 34 procent, 
vilket kan jämföras med 33 % vid motsvarande period föregående år. Nämndens prognos för helåret 
är ett överskott om 0,1 mnkr kopplat till lägre personalkostnader inom Ung Fritid. 

Idrott och friluftsenheten har påverkats negativt av coronapandemin under början av 2021 genom 
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färre bokade tider i nämndens sporthallar och andra lokaler på grund av restriktioner kopplade till 
pandemin. De minskade intäkterna från lokaluthyrning kompenseras av lägre inköp och andra om-
kostnader under året. 
 
Hur Kvarnbadet kommer att påverkas av coronapandemin i år är ännu svårbedömt, men planen är 
att öppna i början av sommaren och hålla öppet med liknande restriktioner som föregående år. Det 
innebär bland annat en begränsning av hur många som får vistas på Kvarnbadet samtidigt. 

Ung Fritid har i linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner begränsat antalet besökare på fri-
tidsgårdarna Mega och Haket. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,1 mnkr för verksamheten 
tack vare något lägre personalkostnader än budgeterat. 

Aktiv Fritid där träffpunktsverksamheterna ingår redovisar ett utfall strax under riktvärdet för peri-
oden då verksamheten inte har kunnat hålla öppet som normalt på grund av coronapandemin. 

Föreningsbidragen har en nettoförbrukning i nivå med motsvarande period föregående år, vilket 
bedöms rimligt för perioden. Utbetalningen av majoriteten av föreningsbidragen görs två gånger per 
år där den första stora utbetalningen har ägt rum under mars. 
 
Totalt prognostiserar nämnden som helhet ett överskott om 0,1 mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Totalt (tkr) 1,0 0 - 0 1,0 

Årligt anslag 2021 1,0 0 - 0 1,0 

      

      

      

Analys och kommentar 

Det finns per första tertialen inget pågående projekt där det årliga anslaget är planerat att tas i an-
språk för år 2021. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2021 Totalt, projekt 
Klart 
år 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos  

Totalt (mnkr) 31,5 0,8 5,5 44,0 3,9 44,0 2027 

        

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

Konstgräs 1,8 0 0 1,8 0 1,8 2022 

Kvarnbadet 3,0 0 0 6,0 0 6,0 2022 

Motionsspår Kristine-
berg 

0,5 0 0 0,5 0 0,5 2022 

Motionsspår Kårsta 2,0 0 2,0 4,0 0 4,0 2023 

Snapptunafältet 5,4 0,8 2,0 9,0 1,4 9,0 2027 

Utveckling nya projekt 10,3 0 1,5 12,0 1,5 12,0 2027 

Vallentuna IP 7,8 0 0 8,8 0 8,8 2027 

Össeby IP 0,7 0 0 0,9 0 0,9 2027 

        

Analys och kommentar 

Det treåriga projektet med en aktivitetspark på Snapptunafältet som påbörjades år 2020 har under 
början av året fortgått enligt plan. 

Arbetet med utvecklingen av motionsspår i Kårsta har påbörjats under våren 2020 med dialogmö-
ten med invånare i närområdet. 

Investeringsmedel från Utveckling nya projekt kommer exempelvis kunna användas till utveckl-
ingen av MTB-spår i kommunen samt vid utvecklingen av nämndens grusplaner till spontana aktivi-
tetsytor. 
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Medarbetare nämnden 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 37 35 35 

Varav tillsvidareanställda 35 31 33 

Antal årsarbetare 34,0 32,1 32,3 

Medelålder (år) 45,4 43,5 43,7 

Medellön (tkr) 34,7 33,9 33,2 

Medianlön (tkr) 30,8 30 30 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 17,4 % 18,6 % 42,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,7 % 4,2 % 1,2 % 

Kvinnor 3,9 % 8,0 % 7,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,5 % 1,9 % 2,6 % 

30 - 49 år 3,0 % 6,2 % 5,6 % 

50 år och äldre 4,0 % 6,8 % 1,9 % 

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

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

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

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 46 % 49 % 54 % 

Sammanfattande analys och kommentar 

Den 30 april 2021 hade fritidsnämnden 37 månadsavlönade medarbetare varav 35 tillsvidarean-
ställda. Antalet anställda har ökat med totalt två personer och antal tillsvidareanställningar har ökat 
med fyra stycken. Omräknat till antal årsarbetare motsvarar detta 34 stycken jämfört med 32,1 för 
helår 2020. Från och med januari genomfördes en utökning av organisationen inom nämnden då 
träffpunktsverksamheten togs över från socialnämnden och en samordnare rekryterades till verk-
samheten som drivs under namnet Aktiv Fritid. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 3,3 
procent under det första tertialet. Det är en minskning med 1,2 procent jämfört med samma period 
föregående år då pandemin bröt ut och det är en minskning med 2,4 procent jämfört med helår 
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2020, vilket är en positiv trend. Förvaltningskontoret har fortsatt arbeta efter huvudregeln att ar-
bete ska ske på distans i den mån verksamheten kunnat bedrivas så. Andelen korttidssjukfrånvaro 
inom enheterna Idrott och fritid samt Ung fritid som under föregående år periodvis hade en hög an-
del korttidsfrånvaro (dag 2-14), har minskat under det första tertialet. Statistiken visar att nämnden 
fortsatt lyckats begränsa smittspridning och sjukdom under början av 2021. Vallentuna kommun 
som helhet och fritidsnämnden har fortsatt arbetet med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera 
smittspridning. Hela organisationen har kontinuerligt anpassats efter nya förutsättningar och följt 
utvecklingen vad gäller myndigheternas rekommendationer. Det har resulterat i ett tydligare för-
hållningssätt och framtagande av rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter re-
spektive verksamhets behov och förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. 

Andelen långtidssjuka mer än 60 dagar uppgick till 17,4 procent och följer en positiv trend. Det var 
en minskning med 1,2 procent jämfört med helåret 2020 och en minskning med 0,9 procent jämfört 
med samma period föregående år. Under helåret 2019 var nyckeltalet 42,3 procent och under det 
första tertialet 2019 var siffran 30,3 procent. Det kontinuerliga arbetet med tidiga rehabiliteringsin-
satser och aktiva åtgärder som underlättar för individer att återgå i arbete har varit ett fortsatt prio-
riterat område. Arbetssättet som även innefattar stödjande samtal mellan chef och medarbetare vid 
korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till sjunkande ohälsotal. 

Personalomsättningen uppgick till 2,9 procent vilket motsvarar en tillsvidareanställning som avslu-
tats under det första tertialet, vilket är i nivå med samma period föregående år. Under helåret 2020 
var personalomsättningen 9,1 procent vilket motsvarar 3 tillsvidareanställningar som avslutats un-
der året. En låg personalomsättning möjliggör att bibehålla kompetens och stabilitet i verksamhet-
erna. Andelen män i procent av samtliga medarbetare uppgick till 46 procent och har fortsatt 
minska jämfört med helåret 2020 då siffran var 49 procent och helåret 2019 då siffran var 54 pro-
cent. Förändringen i nyckeltalet får stor effekt inom en liten förvaltning med få antal medarbetare. 

Vallentuna kommun som helhet och fritidsnämnden har på många sätt fortsatt det aktiva arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare, med ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt för att attrahera 
och behålla kompetens. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 om en ny HR-policy som er-
satte det tidigare personalpolitiska programmet. HR-policyn beskriver Vallentuna kommuns perso-
nalpolitik och utgör en styrning och ett stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla Vallentuna som 
en attraktiv arbetsgivare, med ett hållbart medarbetarengagemang och hållbart arbetsliv med effek-
tivitet och kvalitet. På kommungemensam nivå fortsätter utbildningsinsatserna kring det generella 
och fördjupade medarbetarprogrammet, digitala onboarding-processer, användandet av testverktyg 
i rekryteringsprocesser för en transparent och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess samt strategiskt 
kompetensförsörjning. Årets medarbetarenkät påbörjades under april månad och resultat kommer 
att presenteras och arbetas vidare med från och med maj månad och framåt. Nämnden har arbetat 
vidare med arbetsmiljömålet "arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör 
vad", vilket kommer att följas upp i årets medarbetarenkät. Utvärderingen av distansarbete för de 
som arbetat inom de centrala förvaltningskontoren visade på positiva resultat kopplat till möjlig-
heter att utföra arbetsuppgifter via distans och effektivitet i arbetet. Inom fritidsnämnden har led-
ningsgruppen arbetat aktivt med ledarutveckling med fokus på det strategiska arbetet. 

Resultatet av 2021 års kommunkompassen visade på ett mycket bra resultat och en stark utveckling 
där SKR lyfte fram Vallentuna som ett gott nationellt exempel. Vidare visade utvärderingen på att 
påtagligt många i Vallentuna väljer att göra karriär inom kommunen, att växa in i nya roller och lära 
känna organisationen från flera perspektiv. Vallentuna var också mycket starka i kompassens områ-
den 7 och 8, som handlar om ett hållbart arbetsliv och kommunen som arbetsgivare. Andra starka 
delar var område 4, effektivitet, samt område 5, brukarens fokus, där kommunen visar upp ett ge-
nomtänkt kundfokus som präglar alla stora processer. Det är invånaren och kunden som är i cent-
rum i Vallentuna. 
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