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§ 24
Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK (FN 2020.012)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Frösunda SK ett årligt drifts- och underhållsbidrag om 
155 000 kr per år de kommande tre åren (2020,2021 och 2022) i enlighet med riktlinjerna för 
bidrag speciella ändamål och av förvaltningen uppställda villkor.

Ärendebeskrivning
Frösunda SK ansöker om drifts- och underhållsbidrag i enlighet med riktlinjerna för bidrag 
speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift och underhåll. 
Utifrån presentation och dialog med föreningens representanter föreslår förvaltningen att 
föreningen erhåller ett bidrag om 155 000 kr per år under de 3 kommande åren (2020-2022).

Bidraget för 2021 och 2022 villkoras till att:

- Frösunda SK bedriver verksamhet och sköter driften av sin anläggning på ett sätt som 
fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det sätt som bedömdes då beslutet fattades.

- fritidsnämnden i kommande kommunplaner erhåller ramar som medger en bidragsbudget på 
2020 års nivå eller högre.

- redovisning av driftsbidraget är inlämnat till fritidsförvaltningen senast sista januari året 
efter respektive kalenderår och uppfyller kraven enligt beslut om förtydligande av uppföljning 
av drifts- och underhållsbidrag. Sammanställt underlag redovisas i nämnd som beslutar om 
fortsatt stöd.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05
 Frösunda Sportklubb underlag för driftsbidrag 2020
 Ansökan, mail från Frösunda sportklubb.
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Frösunda SK ett årligt drifts- och 
underhållsbidrag om 155 000 kr per år de kommande tre åren (2020,2021 och 2022) i 
enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål och av förvaltningen uppställda 
villkor. 

Ärendet i korthet
Frösunda SK ansöker om drifts- och underhållsbidrag i enlighet med riktlinjerna för 
bidrag speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift 
och underhåll. Utifrån presentation och dialog med föreningens representanter 
föreslår förvaltningen att föreningen erhåller ett bidrag om 155 000 kr per år under de 
3 kommande åren (2020-2022). 

Bidraget för 2021 och 2022 villkoras till att: 

- Frösunda SK bedriver verksamhet och sköter driften av sin anläggning på ett sätt 
som fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det sätt som bedömdes då 
beslutet fattades. 

- fritidsnämnden i kommande kommunplaner erhåller ramar som medger en 
bidragsbudget på 2020 års nivå eller högre. 

- redovisning av driftsbidraget är inlämnat till fritidsförvaltningen senast sista januari 
året efter respektive kalenderår och uppfyller kraven enligt beslut om förtydligande av 
uppföljning av drifts- och underhållsbidrag. Sammanställt underlag redovisas i 
nämnd som beslutar om fortsatt stöd. 

Bakgrund
Frösunda SK bedriver fotboll på Björkvallen i Frösunda. Föreningen äger 
anläggningen och ansvarar för att hålla den i ett bra skick för sin verksamhet. 

Frösunda SK är en anrik förening som har funnits sedan 1935. De har genom åren 
haft verksamhet för barn och ungdomar samt seniorlag på både herr och damsidan. 
Föreningen har idag ca 120 aktiva utövare fördelat på ett herrlag, ett damlag och två 
yngre lag för flickor och pojkar. 
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Utöver föreningens verksamhet så är Björkvallen en samlingsplats för invånare i 
Frösundaområdet, både i och utanför idrott. Föreningen har ett starkt engagemang 
från medlemmar som sköter gräsklippning och vårdar byggnaderna. 

Föreningen är också viktig i samband med arrangerandet av de årliga populära och 
mycket uppskattade midsommarfirandet på Björkvallen. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Ansökan om driftsbidrag, Frösunda SK
2. Frösunda Sportklubb underlag för driftsbidrag 2020
3. Ansökan, mail från Frösunda sportklubb.

Petri Peltonen Ola Nilsson -
Förvaltningschef Enhetschef på idrotts- 

och friluftsenheten

______________________

Ska expedieras till
Akten, Frösunda SK





-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Team Wåhlin Mark & Asfalt <asfalt@team-wahlin.se>
Skickat: den 4 februari 2020 07:12
Till: Mia Andersson <mia.n.andersson@svenskakyrkan.se>; Erik Lundqvist <erik.lundqvist@vallentuna.se> 
Ämne: VB: Xerox Scan

Tja erik här kommer ansökan

Med vänlig hälsning!
Fredrik Wåhlin

Team Wåhlin Mark och Asfalt AB
Vargmötesvägen 15
186 30 Vallentuna
Tel: 08-51170428
Mobil: 07
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