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Inledning 

Rapporten är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk analys, prognos och 
personalredogörelse 
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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 4 4 

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 2 3 

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 4 4 

Prognos antal mål som delvis uppnås 2 3 

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0 
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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 inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 
 

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 miljömässigt hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Un-
der perioden har arbetet fortsatt med att ta fram underlag för en snögrop vid ishallen där isskrapet 
från ismaskinerna kan tippas och återanvändas. Detta görs i samråd med teknik- och fastighetsför-
valtningen och planeras i samband med att ytterligare arbete görs vid ishallen under kommande år. 
 
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. 
 
Några av fritidsnämndens sommarjobbare utvecklade en guide för kanot- och kajak-paddling längs 
Långhundraleden. Guiden finns publicerad i friluftsguiden Naturkartan och är tänkt att uppmärk-
samma platsen, skapa nyfikenhet kring dess historia samt få fler att vilja paddla längs leden. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är inte är i fas med perioden och att 
målet endast kommer att uppnås delvis vid årets slut. Detta då konkreta åtgärder för att få invå-
narna att minska sin miljöpåverkan samt öka andelen miljömässigt hållbara val, saknas för peri-
oden. 
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Nämndens mål: Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpå-
verkan. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 

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 installeras i dagvattnet på Val-
lentuna IP. Arbetet kräver ombyggnation av en brunn och genomförs under hösten. 

Arbetet med fritidsnämndens grusplaner har fortsatt under perioden. Dialoger är inplanerade att 
hållas med boende i respektive närområde under tidig höst. Dialogernas syfte är att säkerställa be-
hov för den specifika platsen samt på sikt att göra platserna användarvänliga för att uppmuntra till 
aktivitet och rörelse i sitt närområde. Ett förslag är att anlägga begagnat konstgräs på delar av några 
av grusplanerna som ett hållbarare alternativ samtidigt som platsens attraktion ökar. 
 
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. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte är i fas med perioden och att må-
let endast delvis kommer vara uppnått vid årets slut. Detta då inga specifika aktiviteter är planerade 
för året kopplat till förnybara energilösningar, för att minska användandet av kemikalier eller för att 
sänka förbrukningen av energi och vatten. 

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

Indikator 
Prognos 
2021 

2020 2019 2018 

Energiförbrukning ishallar (kWh) 1 700 000 1 727 565 2 190 288 2 032 271 
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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 delvis 

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 

Under sommaren har nämnden erbjudit olika aktiviteter, i flera delar av kommunen, för både yngre 
och äldre deltagare. Delar av aktiviteterna har genomförts tillsammans med olika föreningar, vilket 
gjort att nya besökare har deltagit. Fokus för de äldre deltagarna har främst handlat om rörelse, trä-
ning och samvaro. För de yngre besökarna har kommunens fritidsgårdar haft öppet under hela som-
maren, vilket har mottagits positivt och visat sig genom bra besökarantal. Den riktade verksam-
heten mot besökare med funktionsvariationer har också varit igång under hela sommaren. 

Nämnden fick under våren besked om bidrag för sommarlovsaktiviteter via Socialstyrelsen för att 
skapa gratis aktiviteter under sommarlovet för barn och unga. Totalt beviljades tio olika organisat-
ioner bidrag och verksamhet skapades runt om i Vallentuna med allt från handbollsläger och judo-
läger, till kreativ workshop och prova-på-cirkus. Allt för att skapa en meningsfull fritid för Vallentu-
nas barn och unga under sommarlovet. 
 
Under vintern påbörjade nämnden ett arbete med att bedriva utegympa för äldre och daglediga i 
Brottby tillsammans med en lokal förening som höll i aktiviteten. Projektet inleddes med åtta till-
fällen, men då besöksantalet varit högt och efterfrågan stor, har projektet fortsatt under våren och 
sommaren. 
 
En inventering har gjorts av nämndens badplatser för att kontrollera tillgänglighet, samt arbete har 
gjort för att färdigställa Toftesta holme badplats. Bland annat har en ramp för rullstolsburna lagts i 
för att tillgängliggöra badplatsen för fler. 
 
I maj arrangerade förvaltningen tillsammans med RF-SISU och Parasport Stockholm en utbildning 
för idrottsplatsarbetarna om parasport och tillgänglighet. Utbildningen gav grundläggande kun-
skaper om parasport så som vilka målgrupper det finns och vad som kan vara bra att tänka på vid 
bemötandet. Effekten av utbildningsinsatsen blev att idrottsplatsarbetarna höjde sin kunskap om 
målgruppen samt ökade den egna tryggheten i hur de kan ge ett gott bemötande till alla besökare. 
 
Fortsatt samverkan har skett med RF-SISU Stockholm och Parasportförbundet liksom inom nätver-
ket inom FSKF - Nätverket för funktionsrättsfrågor, vilket lett till att utbildningar spridits såväl in-
ternt inom kommunen och förvaltningen som externt till föreningsaktiva och allmänheten. Effekten 
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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 
om 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. 

Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas för perioden grundar sig i att arbetet med att få fler flickor till de 
öppna ungdomsverksamheterna ännu inte påvisat någon effekt, och att indikatorn påvisar en trend 
med minskad andel flickor. Liksom att antal deltagartillfällen flickor ligger kvar på samma nivå som 
tidigare år. 

Indikatorn andel deltagartillfällen flickor är i nivå med tidigare år, antal föreningar som erbjuder 
parasport har ökat med en inför hösten 2021. Andel flickor i de öppna ungdomsverksamheterna 
minskar och verksamheterna har fått i uppdrag att arbeta med att öka andelen flickor men arbe-
tet har inte gett resultat i statistiken ännu. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

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

40 % 39 % 40 % 40 % 

Antal föreningar som erbjuder parasport 3 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 

I likhet med på sportlovet, anordnade fritidsnämnden i samverkan med barn- och ungdomsnämn-
den, simskola på sommarlovet för ej simkunniga. Sommarens simskola riktades till nybörjare i ål-
dern 15-20 år och blev fullbokad. Nämnden har genom detta bidragit till att personer i behov av ex-
tra stöd fått ökad vattenvana och simkunnighet, men också ökat självförtroendet för att kunna öva 
vidare på egen hand. 
 
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. 
 



Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 9(26) 

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 som implementerades fullt ut i mitten av augusti. 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 kvaliteten 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 utomhuspedagogik, samt genom imple-
menteringen av ett nytt bokning- och bidragssystem som höjer kvaliteten inom nämndens verksam-
heter. 

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 

Införandet av det nya bidrags- och bokningssystemet Rbok har fortsatt under perioden. Samtliga 
lokaler har flyttats över från det tidigare systemet till Rbok, och bokningsregler samt kopplingar 
med andra system har gjorts. Från och med mitten av augusti 2021 sker all lokalbokning endast i 
det nya systemet Rbok. 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 bidragsansökningar samt tillgängliggöra lokaler. 
 
Under rådande omständigheter och gällande restriktioner kopplat till pandemin har samnyttjandet 
av nämndens lokaler varit svårt att påbörja. Dock genomförs flertalet dialoger med föreningar och 
olika skolor om att påbörja detta under hösten. 
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I början av sommarlovet genomfördes en simskola för nybörjare i åldern 15-20 år som blev fullbo-
kad. Simskolan gjordes i samarbete av integrationssamordnare, integrationshandläggare och admi-
nistrativ personal inom barn- och ungdomsnämnden. Resultatet av simskolan är högt deltagande 
och ökad simkunnighet, men också ökat självförtroendet för att kunna öva vidare på egen hand. I 
förlängningen bidrar det till vattentrygghet vilket kan minska risken för drunkningsolyckor. 
 
I Lindholmen har under våren en aktivitetsrunda på temat ”Puls & Styrka" satts upp vid motions-
spåret. Aktivitetsrundan uppmuntrar till rörelseglädje och kunskap om fysisk aktivitet och mental 
träning för barn och vuxna. Skolan i området har varit positiva till initiativet samt använt aktivitets-
rundan i sin verksamhet. 
 
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 
erbjöd kommunens egna isföreningar samt isföreningar från Sundbybergs kommun förlängd säsong 
i ishallen med smittskyddande åtgärder som exempelvis längre mellanrum mellan tidsbokningar. 

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 implementeringen av 
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. Likaså att fotbollsmatcher inte fått 
spelas i normal utsträckning vilket gör att bokningsgraden för fotbollsplaner varit lägre än nor-
malt. Samtliga minskningar i bokningsgrader bedöms hänförliga till coronapandemin. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad 
%) 

44 % 50 % 53 % 52 % 

Andel uthyrda timmar, gymnastiksalar (boknings-
grad %) 

34 % 41 % 41 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (boknings-
grad %) 44 % 56 % 48 % 40 % 

Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %) 60 % 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 
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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 september månad. 
 
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 våren har nämnden utformat enkäter till invånare, föreningar och fö-
retag 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-
tande i flera av nämndens planerade och pågående projekt, samt genom arbetet med landsbygds-
strategin och utvecklingen av nya motionsspår, Roslagsleden och MTB. 

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. 
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Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Under våren har fritidsnämnden gjort en översyn av hur föreningar påverkats av coronapandemin. 
Detta genom telefonintervjuer med ca 30 föreningar verksamma i Vallentuna samt en enkätunder-
sökning. Under hösten jobbas det vidare med resultatet från intervjuer samt enkätsvaren. Även Ak-
tiv Fritid-mötet under våren hade liknande tema "Omstart av föreningsverksamhet" i syfte att skapa 
dialog och delaktighet kring vilket stöd föreningslivet behöver efter coronapandemin. 
 
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. Och på sikt öka möjlig-
heten till aktiviteter och rörelse i sitt närområde. Vid tre av nämndens grusplaner är dialoger med 
medborgare inplanerade under tidig höst. 

Nämndens fritidsgårdsverksamhet har erbjudit verksamhet under hela sommaren i olika delar av 
kommunen. Fritidsledarna har planerat verksamheten för kommande vecka med hjälp av ungdomar 
utifrån deras önskemål. 
 
Under sommaren har en brukarundersökning utformats av Länsstyrelsen i samverkan med kommu-
nerna och utförs i 80 olika friluftsområden i Stockholms län. I Vallentuna kommun är Exerman-
Hersby, Lilla Harsjön, Långhundraleden och Bergsjön med i undersökningen. Resultatet förväntas 
rapporteras under hösten. 
 
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 av 
nämndens utvecklingsprojekt, 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 % - - 

     

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Fritidsnämnden arbetar för att samverka med företag i syfte att skapa förutsättningar att växa lo-
kalt. Under våren har två padelbanor etablerats för utomhusspel vid Vallentuna IP. Ett företag ar-
renderar en yta vid 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, samt hjälpt till praktiskt att flytta på mindre byggnader och containrar. 
 
Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte är i fas med perioden. Det som 
gjorts är att skapa förutsättningar för två företag att starta padelverksamhet vid två av nämndens 
befintliga fritidsanläggningar. Ytterligare arbete för att kommunen ska vara en attraktiv plats att 
starta och utveckla företag på har inte vidtagits under perioden, vilket ger bedömningen att målet 
endast kommer att vara uppnått delvis vid årets slut. 

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 

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 
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 

Under perioden har filmer tagits fram som kommunicerades inför Naturens och Idrottens dag, samt 
kommer fortsätta användas under hösten för att synliggöra föreningslivet. I samverkan med barn- 
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och ungdomsnämnden och kommunikationsavdelningen håller en broschyr på att tas fram för att 
lyfta skolorna i kommunen samt vad som finns att göra på fritiden i form av föreningsaktiviteter. 
Föreningarna har fått informationen och har under perioden haft möjlighet att återkomma med in-
formation om sin förening till innehållet i broschyren. 
 
I slutet av augusti genomfördes Naturens- och Idrottens dag. Detta år på flera platser i kommunen 
för att coronaanpassa arrangemanget. 19 föreningar deltog på dagen och reaktionerna under och 
kort efter arrangemanget var blandade. Under hösten kommer arrangemanget utvärderas tillsam-
mans med föreningarna. En positiv effekt av att arrangera Naturens och Idrottens dag på flera plat-
ser var att flera föreningar som tidigare inte velat vara med, var med när de fick vara på hemmaplan. 
Samtidigt som många av de föreningar som brukar vara med ser fram emot att få vara samlade på 
Vallentuna Idrottsplats igen. 
 
Vid Össeby IP har dialoger förts med föreningar som är aktiva på platsen tillsammans med företaget 
Move Wellness som önskar etablera padelbanor utomhus bredvid idrottsplatsen. Utöver träffar och 
dialoger har fritidsnämnden varit behjälplig med att bland annat flytta förrådsbyggnader och con-
tainrar, i syfte att skapa goda förutsättningar för ett lokalt företag att utvecklas och växa. Samt för 
att skapa meningsfull fritid för invånarna. 

Bedömningsgrund 
 
Bedömningen att målet inte är i fas för perioden grundar sig i att vissa aktiviteter kopplat till målet 
ännu inte har påbörjats, bland annat kopplat till unga ledare inom öppna ungdomsverksamheter 
samt inom föreningslivet. Likaså att antal deltagande föreningar på Naturens- och Idrottens dag var 
färre än tidigare år. 

Naturens och Idrottens dag ägde rum 28 augusti 2021, detta år utspritt på flera platser runt om i 
kommunen på grund av coronapandemin. År 2020 ställdes dagen in på grund av coronapande-
min. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal deltagande föreningar på Naturens och 
Idrottens dag 

19 - 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 i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I samarbete med biblioteket arbetar fritidsgården Mega kring att "öka högstadiepojkars fritidsläs-
ning" vilket senaste Ung Livsstils-undersökningen visar på behov av. Ett minibibliotek har skapats 
och tanken har varit att skapa en plats 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 använ-
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das i Megas egen verksamhet. Läskunnighet är grundläggande i samhället och ger bildade och an-
svarsfulla medborgare liksom ett rikare liv för individen. 
 
Vallentunas kommunkoreografer under år 2021 - dansgruppen Arkeolog 8, har skapat ett tvärkonst-
närligt projekt i form av en vandringsled - Katastrofleden. Katastrofleden är en vandringsled utmed 
vilken du möter olika inspel om kriser, oro och katastroftankar. Leden är öppen fram till sista sep-
tember och mer detaljerad kartinformation har publicerats via den digitala friluftsguiden Naturkar-
tan. 
 
Fritidsnämndens verksamheter har anpassats utifrån coronapandemins rådande restriktioner un-
der perioden och de flesta verksamheter har kunnat hållas öppet men med begränsat antal besökare 
i sporthallar, gymnastiksalar, på fritidsgårdar samt Kvarnbadet. Att erbjuda en aktiv fritid och sam-
varo trots viss oro i samhället, skapar en känsla av normalitet och trygghet för många. 

Inför sommaren samordnade nämnden trygghetsskapande aktiviteter för ungdomar runt om i kom-
munen. Exempel på aktiviteter som samordnades var gruppträning vid utomhusgym, drive-in-bio 
samt blandade fysiska aktiviteter tillsammans med Riskful Play. 
 
Tidigare planerade trygghetsvandringar har under perioden genomförts på Vallentuna IP samt på 
Kvarnbadet i samråd med förvaltning, polis och trygghetssamordnare samt säkerhetsingenjör. De 
åtgärder som uppkom kring otrygga miljöer har åtgärdats eller har en plan för att åtgärdas under 
tidig höst. 
 
Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Detta grunder sig på att planerade trygghetsvandringar genom-
förts, att majoriteten av nämndens verksamheter har kunnat hålla öppet med restriktioner samt för-
siktighetsåtgärder, samt anordnade trygghetsskapande sommaraktiviteter för ungdomar. Under en 
period med stor oro i samhället har fritidsnämnden skapat ett brett utbud av trygga och lättillgäng-
liga aktiviteter och verksamheter att välja bland. 

Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter ska vara trygga. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

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 

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. 
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Under försommaren har trygghetsvandringar genomförts på Vallentuna IP samt på Kvarnbadet i 
samråd med förvaltning, Polis och trygghetssamordnare samt säkerhetsingenjör. Trygghetsvand-
ringarna resulterade i åtgärder som bland annat flytt av grillkåtan vid Vallentuna IP till en tryggare 
och mer synlig plats, samt bättre skyltning vid Kvarnbadet. Denna typ av trygghetsvandringar syftar 
till att identifiera otrygga miljöer vid nämndens anläggningar samt att föreslå åtgärder. 
 
Kvarnbadet fick försenad öppning då det innan säsongen upptäcktes färgflagor i bottenplattan som 
innebar skaderisk, detta åtgärdades med blästring och ommålning. Badet kunde öppna i mitten av 
juni med då gällande restriktioner kring begränsning av antalet besökare. Från mitten av juli kunde 
badet öppna utan begränsning i antalet besökare, men med fortsatt uppmaning om att hålla avstånd 
i och utanför bassängerna. 
 
Som ett led i trygghetsarbetet har åtgärder gjorts för att begränsa möjligheten till att ta in mopeder 
på Bällstabergs konstgräsplan, vilket varit ett problem under våren. Detta ökar såväl tryggheten i 
närområdet som skyddar fotbollsplanen från skadegörelse och onödigt slitage 
 
Nattvandrande föreningar har, trots pandemin, bidragit till vuxennärvaro i offentliga miljöer samt 
till trygghet i flera delar av kommunen. Ett arbete har påbörjats under våren med att få fler före-
ningar att nattvandra, under våren var det tre föreningar och nu inför hösten är det fyra föreningar. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Detta grunder sig exempelvis i att planerade trygghetsvandringar 
genomförts och åtgärder kopplade till dessa har vidtagits. Samt att ett arbete för att få fler nattvand-
rande föreningar har påbörjats. 

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 

4 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. 
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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. 

Nämnden har under sommaren haft aktiviteter för både barn, ungdomar och äldre runt om i hela 
kommunen; från Kårsta i norra delen, till Brottby i östra delen och Bällsta i södra delen. Samt en hel 
del aktiviteter i centralorten. 
 
Nämnden har under våren och sommaren varit stöttande i utvecklingen av padelbanor utomhus vid 
Össeby IP samt fortsatt med 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. Turtips och förbättrad information har 
lagts upp på den digitala friluftsguiden Naturkartan i syfte att fler ska hitta ut till många olika plat-
ser runt om i kommunen. Vid Lindholmens motionsspår har en aktivitetsrunda på temat "Puls & 
Styrka" satts upp under våren, vid Vallentuna IP och Össeby IP har nya grillplatser etablerats samt 
bänkar placerats ut. 
 
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. Likaså det arbete som gjorts för att 
utveckla nämndens motionsspår och friluftsområden, samt det arbete som gjorts med att öka anta-
let fritidsaktiviteter på flera platser runt om i kommunen i syfte att bidra till en växande storstads-
region. 

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
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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 

Nämnden har under sommaren haft riktade aktiviteter mot ungdomar i Kårsta. Detta har genom-
förts tillsammans med en lokal förening. Samarbetet skapade exempelvis möjlighet för barn och 
unga att under kvällen på skolavslutningsdagen delta i flera olika aktiviteter på Kårevallen. En posi-
tiv effekt av detta är att även yngre barn boendes i området gavs förutsättningar för att delta på 
denna tillställning. 
 
För att nå fler ungdomar i kommunen under rådande pandemi satsar nämnden på en digital mötes-
plats för ungdomar där fritidsledare arbetar med olika typer av aktiviteter under kvällar och helger. 
Mötesplatsen har sedan starten ständigt ökat i antal besökare och når besökare från flera delar av 
kommunen. 
 
Pilotprojektet med simskola utomhus vid Toftesta holme lockade totalt 13 deltagare i åldrarna 4-10 
år uppdelat på tre grupper. Föräldrar och barn gav positiv återkoppling och även från andra besö-
kare som inte deltog var det ett uppskattat inslag vid den nya badplatsen. Effekten blev att barn 
kunde gå i simskola i sitt närområde, samt utveckla sin simkunnighet och vattenvana. 
 
Nya grillplatser har etablerats på Vallentuna IP och Össeby IP. På idrottsplatserna har nämnde stra-
tegiskt placerat grillplatserna i närheten av fotbollsplanerna och friidrottsytorna vilket underlättar 
för skolor vid idrottsdagar samt fungerar som en trygghetsfaktor då grillplatserna är synliga och lät-
tillgängliga. Bänkar har placerats ut längs elljusspåret vid Össeby IP. Likaså har turtips och förbätt-
rad information lagts ut på den digitala friluftsguiden Naturkartan. 
 
Vid elljusspåret i Lindholmen har en aktivitetsrunda på temat ”Puls & Styrka" satts upp för att upp-
muntra till rörelseglädje och kunskap om fysisk aktivitet och mental träning för barn och vuxna. 
Skolan och förskolor i området har varit positiva till initiativet samt använt aktivitetsrundan i sin 
verksamhet, likaså andra boende i närområdet har varit positiva till aktivitetsrundan. 
 
Fritidsnämnden har beslutat om etablering av MTB-spår på fyra olika ställen i Vallentuna kommun. 
Från planering till anläggning är föreningar involverade. Beslutet inrymmer också arrangerandet av 
utbildning för föreningsrepresentanter och representanter från fritidsförvaltningen i anläggning, 
underhåll och liknande. En facebookgrupp har skapats för gemensamt kunskapsutbyte och dialog 
där samtliga föreningar är representerade. 
 
Under perioden har arbetet med förstudie för motionsspår i Kårsta intensifierats. Ytterligare ett dia-
logtillfälle har genomförts med invånare i Kårsta på plats samt platsbesök med olika intressenter 
såsom föreningsrepresentant, markägare samt byggnadsingenjör. Ett förslag har nu tagits fram som 
skulle innebära en slinga på ca 3 km i varierad miljö. 
 
Ett förslag på en 18-håls discgolfbana har utarbetats i dialog med bland annat en nystartad discgolf-
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förening, boende vid Snapptunafältet och Riskful Play. Det är en vidareutveckling av den  9-håls-
bana som finns på platsen idag. 

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 som; Snapptunafältet, MTB, motionsspår, 
discgolfbana, Roslagsleden och grillplatser. Detta visar sig också ge resultat där kommunen ökar sin 
poläng i Sveriges friluftskommun från 16,5 2019 och 2020 till 18,5 år 2021. 

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 tre kommuner lyckades få år 2021. Mediankommunen 
uppnår i undersökningen ett totalresultat på 23 poäng och i tabellen nedan syns Vallentuna kom-
muns poäng med 18,5 för år 2021. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Poäng, Sveriges friluftskommun 18,5 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. 

Rubriken Rikets snitt avser år 2019. 
 

Verksamhet 

  
Prognos 

2021 
Utfall pe-

rioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

Bokningsgrad, sporthallar  44 % 50 % 53 % 

Bokade timmar, sporthallar  4 243 h 8 099 h 6 991 h 

Bokningsgrad, fotbollsplaner  44 % 56 % 48 % 

Bokade timmar, fotbollsplaner  2 192 h 4 415 h 3 666 h 

Antal besök, Kvarnbadet  53 000 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. Sporthallarna har dels varit stängda under bör-
jar av året, 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. 

Även bokningsgraden för fotbollsplaner är lägre jämfört med föregående år, detta då matcher inte 
har fått spelats i normal utsträckning under perioden, och antal bokningar har därmed varit lägre än 
normalt. Även det kopplat till coronapandemin. 
 
Kvarnbadet öppnade i mitten av juni vilket är ett par veckor senare än normalt, samt med begräns-
ningar i antal besökare under första månadens öppnande. Trots sen öppning, begränsningar i antal 
besökare och en kall augusti månad, så var antalet besökare 53 000. 
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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 0,6 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 

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 -0,2 

Idrott & Friluft Lägre intäkter Kvarnbadet -0,1 -0,1 

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,3 -0,3 
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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 -41,9 63 % -65,2 0,6 -65,0 -40,7 63 % -64,9 

I 4,8 3,8 81 % 4,8 0 4,9 3,6 74 % 5,5 

N -61,0 -38,0 62 % -60,4 0,6 -60,1 -37,1 64 % -59,4 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,2 72 % -0,3 0 -0,3 -0,2 66 % -0,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,2 72 % -0,3 0 -0,3 -0,2 66 % -0,3 

Central Förvaltning  

K -5,0 -2,9 57 % -5,0 0 -5,1 -3,4 66 % -5,0 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,0 -2,9 57 % -5,0 0 -5,1 -3,4 66 % -5,0 

Idrott & Friluft  

K -43,9 -28,8 66 % -43,6 0,3 -43,4 -28,5 66 % -43,8 

I 4,6 3,6 78 % 4,3 -0,3 4,6 3,4 74 % 5,2 

N -39,3 -25,2 64 % -39,3 0 -38,8 -25,1 65 % -38,6 

Ung Fritid  

K -11,2 -6,7 60 % -10,6 0,6 -11,0 -6,9 63 % -10,6 

I 0,2 0,1 70 % 0,2 0 0,3 0,2 69 % 0,3 

N -11,0 -6,6 60 % -10,4 0,6 -10,7 -6,7 63 % -10,3 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -1,8 57 % -3,5 -0,3 -3,2 -1,6 51 % -3,2 

I 0 0,2 - 0,3 0,3 0 0 - 0 

N -3,2 -1,6 52 % -3,2 0 -3,2 -1,6 51 % -3,2 

Aktiv Fri-
tid 

         

K -2,1 -1,4 64 % -2,1 0 -1,9 0 - -1,9 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,1 -1,4 64 % -2,1 0 -1,9 0 - -1,9 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man 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 augusti månad är en 
nettoförbrukning om 67 procent och fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 62 procent, 
vilket kan jämföras med 64 % vid motsvarande period föregående år. Nämndens prognos för helåret 
är ett överskott om 0,6 mnkr kopplat till lägre personalkostnader inom Ung Fritid. 
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Idrott och friluftsenheten har påverkats negativt av coronapandemin under början av 2021 genom 
färre bokade tider i nämndens sporthallar och andra lokaler på grund av restriktioner kopplade till 
pandemin. 
 
Kvarnbadet öppnade senare än vanligt samt med restriktioner kopplat till antalet besökare under 
badets första månad. Detta i kombination med en kall augusti månad gjorde att intäkterna nådde 
upp i drygt 90 % av budgeterade intäkter för Kvarnbadet. De minskade intäkterna från lokaluthyr-
ning och Kvarnbadet kompenseras av lägre inköp och lägre andra omkostnader under året. 
 
Ung Fritid har i linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner begränsat antalet besökare på fri-
tidsgårdarna Mega och Haket under våren. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,6 mnkr för 
verksamheten, detta beror på glapp mellan personal som slutat och nyanställningar, samt att vika-
rier inte behövts tas in i samma utsträckning som tidigare år. 
 
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. 

Nämnden tilldelades under våren statligt bidrag från Socialstyrelsen (0,3 mnkr) för att skapa gratis 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Detta bidrag redovisas under Föreningsbidrag i tabellen 
ovan. När fritidsnämnden tillhandahåller bidrag för sommarlovsaktiviteter ökar verksamhetens 
kostnader. Dessa kostnader överstiger ej det statliga bidraget utan summan av aktivitetskostna-
derna och intäkterna bidraget blir noll. 
 
Totalt prognostiserar nämnden som helhet ett överskott om 0,6 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 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2021 Totalt, projekt 
Klart 
år 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos  

Totalt (mnkr) 31,5 1,0 4,5 46,5 4,1 46,5 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 2023 

Elljusspår Kårsta 2,0 0 1,0 6,5 0 6,5 2022 

Snapptunafältet 5,4 1,0 2,0 9,0 1,6 9,0 2023 

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 
året fortgått. 

Arbetet med utvecklingen av motionsspår i Kårsta har påbörjats genom bland annat dialogmöten 
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 37 31 33 

Antal årsarbetare 34,1 32,1 32,3 

Medelålder (år) 46,1 43,5 43,7 

Medellön (tkr) 34,6 33,9 33,2 

Medianlön (tkr) 30,7 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 10,0 % 18,6 % 42,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,0 % 4,2 % 1,2 % 

Kvinnor 3,2 % 8,0 % 7,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,3 % 1,9 % 2,6 % 

30 - 49 år 3,0 % 6,2 % 5,6 % 

50 år och äldre 2,6 % 6,8 % 1,9 % 

Samtliga 2,6 % 5,7 % 3,8 % 

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 5,6 % 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 31 augusti 2021 hade fritidsnämnden 37 månadsavlönade medarbetare varav samtliga tillsvida-
reanställda. Sedan helår 2020 har antalet anställda ökat med totalt två personer varav antal tillsvi-
dareanställningar har ökat med sex stycken. Från och med januari 2021 genomfördes en utökning 
av organisationen inom nämnden då träffpunktsverksamheten togs över från socialnämnden och en 
samordnare rekryterades till verksamheten som drivs under namnet Aktiv Fritid. Sedan föregående 
år har dessutom ett antal tidsbegränsade anställningar avslutats och ett antal provanställningar har 
övergått i tillsvidareanställningar som påverkat statistiken. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 2,6 
procent mellan januari till augusti. Det var fortsatt lägre än föregående helår och samma perioder 
föregående år. Förvaltningskontoret har kontinuerligt arbetat efter huvudregeln att arbete ska ske 
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på distans i den mån verksamheten kunnat bedrivas så. Andelen korttidssjukfrånvaro inom enhet-
erna Idrott och fritid samt Ung fritid som under föregående år hade en hög andel korttidsfrånvaro 
(dag 2-14), har fortsatt minskat även under det andra tertialet. Fritidsnämnden har fortsatt lyckats 
begränsa smittspridning och sjukdom under det första två tertialen av 2021. Vallentuna kommun 
som helhet och fritidsnämnden har arbetat vidare 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. 

Personalomsättningen uppgick till 5,6 procent vilket motsvarar två tillsvidareanställningar som av-
slutats under det andra tertialet, vilket är i nivå med samma period föregående år. Under helåret 
2020 var personalomsättningen 9,1 procent vilket motsvarar 3 tillsvidareanställningar som avslu-
tats under året. En fortsatt låg personalomsättning möjliggör att bibehålla kompetens och stabilitet i 
verksamheterna. 

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät omfat-
tande ca 50 frågor, samt mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes under 
april månad. Svarsfrekvensen var 84 procent och resultatet presenterades i maj. Resultatet visade 
att medarbetarna i kommunen som helhet i mycket hög grad upplever att deras arbete engagerar 
dem (95%) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. Förtroendet för kom-
munledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare är några av de 
frågor som ökat allra mest i årets undersökning. Resultatet i år var extra glädjande då alla medarbe-
tares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 

Resultatet visade också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-undersökningen. 
Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena motivation, ledarskap 
och styrning. Resultatet för Kultur och fritid vars HME-resultat är högre än kommunen som helhet 
stärktes ytterligare inom området styrning. HME-resultatet för Fritid stärktes också totalt sett samt 
inom områdena motivation och styrning. 

Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som 
arbetsgivare har lönat sig, och visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, 
kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt! 

Fritidsnämndens verksamheter har arbetat vidare med resultatet av medarbetarenkäten på avdel-
ningsnivå där nämndens arbetsmiljömål "arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet 
vem som gör vad", också följs upp. 

Medarbetarenkät 2021 

Område 
Kommunen, 
totalt 2021 

Kultur och 
fritid 2021 Fritid 2021 

Kommunen, 
totalt 2020 

Kultur och 
fritid 2020 Fritid 2020 

Motivation 83 82 79 83 82 77 

Ledarskap 85 88 84 83 88 84 

Styrning 83 86 80 81 84 77 

HME 84 85 81 82 85 79 
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