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§ 33
Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens lokaler och 
anläggningar (FN 2018.020)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till fritidsnämnden utan eget 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under många år sett ett behov av att uppdatera befintliga dokument 
och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av tider i kommunens 
lokaler och anläggningar. Senast ett förslag på nya fördelningsprinciper togs fram var under 
våren 2016. Det förslaget remitterades tillbaka till förvaltningen.
Nu finns ett nytt förslag framtaget som under november 2019 skickades ut på remiss till 
föreningarna med påminnelse under januari 2020 till de som inte återkopplat.
Fritidsförvaltningen föreslår att det framtagna förslaget på nya fördelningsprinciper ska börja 
att gälla vid fördelningen av säsongsbokningar för säsongen 2021/2022.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
fritidsnämnden utan eget ställningstagande.
 
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 2020-03-02, Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens 

lokaler och anläggningar
 Förslag - Fördelningsprinciper 2020-03-02
 Fritidsnämndens fördelningsprinciper
 Inkomna synpunkter på förslaget av nya fördelningsprinciper (1)
 Inkomna synpunkter på förslaget av nya fördelningsprinciper (2)
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Tjänsteskrivelse

Nya fördelningsprinciper vid fördelning 
av kommunens lokaler och 
anläggningar

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på nya fördelningsprinciper. 
Fördelningsprinciperna börjar gälla vid fördelningen av säsongsbokningar för 
säsongen 2021/2022 i lokaler och anläggningar exklusive ishallarna.

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen har under många år sett ett behov av att uppdatera befintliga 
dokument och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av 
tider i kommunens lokaler och anläggningar. Senast ett förslag på nya 
fördelningsprinciper togs fram var under våren 2016. Det förslaget remitterades 
tillbaka till förvaltningen. 
Nu finns ett nytt förslag framtaget som under november 2019 skickades ut på remiss 
till föreningarna med påminnelse under januari 2020 till de som inte återkopplat.
Fritidsförvaltningen föreslår att det framtagna förslaget på nya fördelningsprinciper 
ska börja att gälla vid fördelningen av säsongsbokningar för säsongen 2021/2022.

Bakgrund
Fritidsförvaltningen har under många år sett ett behov av att uppdatera befintliga 
dokument och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av 
tider i kommunens lokaler och anläggningar. Senast ett förslag på nya 
fördelningsprinciper togs fram var under våren 2016. Det förslaget remitterades 
tillbaka till förvaltningen.

Våren 2018 startade förvaltningen ett övergripande arbete med inriktning på 
föreningsservice. Det första mötet med föreningarna var i samband med Aktiv fritid-
mötet i april. Då tog förvaltningen bland annat upp vad föreningarna ansåg att de 
hade för behov av stöd från fritidsförvaltningen kopplat till föreningsservice. Även vid 
Aktiv fritid-mötet på hösten så fortsatte dialogen, men då med inriktningen 
bidragsnormer.

Under hösten 2018 hade förvaltningen en föreningsträff då vi enbart pratade om 
fördelningen av lokaler om anläggningar. Vi ställde oss frågor som till exempel; Hur 
får vi till fördelningsprinciper som möjliggör för barn och unga att aktivera sig? 
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Parallellt med dessa träffar så har förvaltningen haft workshops och processmöten för 
att komma fram till ett förslag på nya fördelningsprinciper. 

I november 2019 skickade förvaltningen ut förslaget till samtliga föreningar. Förslaget 
skickades till föreningens ordförande och kontaktperson som fanns registrerade i 
Vallentuna kommuns föreningsregister. 

Efter utskicket så fick förvaltningen in återkoppling från 6 föreningar. Deras 
återkoppling kan ses som bilaga till detta ärende. 

I januari skickade förvaltningen ut en påminnelse till föreningar med bokningar i 
gymnastiksalar och sporthallar. Efter det utskicket så fick förvaltningen in 
återkoppling från ytterligare 9 föreningar. Deras återkoppling finns som bilaga till 
detta ärende.

Förvaltningen har gått igenom synpunkterna som har kommit in och valt att justera 
punkt 1 i prioriteringsordningen så att det blir tydligare vad som menas med den. 
Förvaltningen håller fast vid att prioritering 1 ska stå kvar. Tanken är att det blir mer 
transparent om det kommer tillfällen då icke bidragsberättigad verksamhet blir 
tilldelad tid före bidragsberättigade. Det skulle som ett exempel kunna vara 
kommunal verksamhet genom Ung fritid eller något projekt med annan aktör som fått 
i uppdrag eller beviljats bidrag att rikta sig till unga med psykisk ohälsa.

Sedan gjorde förvaltningen en justering vid stycket som beskriver 
säsongsintervallerna. Justeringen innebar ”hyr hela perioden eller längre”. Detta 
gjordes efter att vi insåg att den kunde missförstås som att det inte var möjligt att 
hyra längre än de angivna intervallen.

Övriga kommentarer bedömer förvaltningen inte påverkar förslaget. Förvaltningen 
föreslår att det bifogade förslaget börjar att gälla vid fördelningen av säsongstiderna 
för perioden hösten 2021 och våren 2022.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Nya fördelningsprinciper vid fördelning av kommunens 

lokaler och anläggningar.
2. Förslag – Fördelningsprinciper 2020-05-29
3. Inkomna synpunkter på av nya fördelningsprinciper (1)
4. Inkomna synpunkter på av nya fördelningsprinciper (2)
5. Medlemmar förening deltagit 1 respektive 10 ggr
6. Fritidsnämndens fördelningsprinciper

Petri Peltonen                Ola Nilsson

Förvaltningschef Enhetschef på idrotts- och
friluftsenheten
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_________________

Ska expedieras till
Akten
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Så här prioriterar vi fördelningen av 
Vallentuna kommuns lokaler och 
anläggningar 
Fritidsförvaltningen hyr ut lokaler och anläggningar och ansvarar för fördelningen av 
säsongsbokningar. Fördelningen utgår ifrån viljan att skapa goda förutsättningar för 
en meningsfull fritid för alla i Vallentuna kommun och stärka yttrandefriheten, 
informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och 
religionsfrihet. 
 
I dokumentet fördelningsprinciper så beskriver vi prioriteringsordningen och de 
principer som vi går efter när vi fördelar tiderna.  

Prioriteringsordningen för fördelningen 
1. Verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper som definierats av 

fritidsnämnden. 
2. Föreningar som är bidragsberättigade enligt fritidsnämndens bidragsregler. 
3. Föreningar i Vallentuna kommun som inte är bidragsberättigade. 
4. Företag som har verksamhet för Vallentuna kommuns invånare. 
5. Privatpersoner som bor i Vallentuna kommun. 
6. Föreningar som är registrerade i andra kommuner. 
7. Övriga. 

 
Vid regionala kommunala samarbeten när det gäller lokaler och anläggningar så 
prioriteras föreningar från andra kommuner som punkt 3 i prioriteringsordningen. 

Principer för fördelningen 
 

• Hyresgäster som har verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) och för 
personer med funktionsnedsättning (ingen åldersbegränsning) ska 
prioriteras när tider fördelas. 

 
• Fördelningen ska vara jämlik. Ingen får missgynnas på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 

• Fördelningen ska göras så att alla verksamheter får så lämpliga lokaler 
som är möjligt utifrån de lokaler och anläggningar som finns lediga. Hänsyn 
ska tas till verksamhetens utformning så som till exempel behov av 
särskild utrustning eller individuella idrotters förutsättningar. 
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• En hyresgäst med huvudverksamhet sätt till den specifika lokalen prioriteras 
före en hyresgäst med andrahandsverksamhet. 

 
• En hyresgäst som bokar en säsongsbokning för hela perioden eller 

längre prioriteras före en hyresgäst som endast önskar att boka 
delar av säsongen eller en kortare period. Med säsongsbokning menar 
vi de här perioderna: 

v.18 till v.38 för utomhusanläggning (20 veckor) 
v.39 till v.17 för inomhushallar (30 veckor) 

 
• Hyresgäster med verksamhet för barn och ungdomar tilldelas tid 

baserat på antal bidragsberättigade medlemmar. Förvaltningen 
använder statistik från föregående års aktivitetsbidragsansökan. För att 
räknas som medlem enligt fördelningen så ska deltagaren ha närvarat vid 
minst 10 sammankomster under föregående år. 

 
• För en hyresgäst med verksamhet för seniorer (21 år +) i lagidrotter baseras 

fördelningen på antal aktiva lag föregående säsong och serietillhörighet. För 
en hyresgäst med seniorer i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn 
till idrottens förutsättningar. 

 
• Fritidsförvaltningen ser positivt på hyresgäster som använder 

lokaler tillsammans eller på andra sätt samarbetar för att användandet av 
lokalerna ska bli så bra som möjligt. Lösningar som tillexempel möjliggör att 
de aktiva kan ha ett bredare utbud av fritidsaktiviteter. Det skulle till exempel 
kunna vara en gemensam bokning för bollskola för flera hyresgäster 
gemensamt. 
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Inkomna synpunkter på förslaget av 
nya fördelningsprinciper  
I detta dokument redovisas de synpunkter som kom in i samband med utskick av 
förslaget av nya fördelningsprinciper. De redovisas i kronologisk ordning. 
 
___________________________________________________________ 
Från: Cecilia Wollard <cillawollard@gmail.com>  
Skickat: den 4 november 2019 13:54 
 
Nä kan bara säga tusen tack att ni gör sådant bra jobb 
Ordförande Cecilia Wollard, Showdansföreningen FLEX 
___________________________________________________________ 
Från: Marita Jacobson <marita.jacobson@autismstockholm.org>  
Skickat: den 4 november 2019 14:53 
 
Hej! 
Vi har inga ytterligare synpunkter utan tycker det är bra att funktionsnedsatta och vi 
som har hela länet som säte kan få tillgång till lokaler, samt att ni uppmuntrar 
samverkan. 
Med Vänliga Hälsningar 
Marita Skoog Jacobson 
Autism & Aspergerföreningen Stockholms Län 
___________________________________________________________ 
Från: Birgitta Nedin <birgitta.nedin@ownit.nu>  
Skickat: den 4 november 2019 14:58 
 
Hej Annika. 
Ja vi från IFS- Vallentuna tycker allt ser ok. ut, vi är ju en Anhörigförening som ev. 
kommer att behöva boka lokaler för våra styrelsemöten och medlemsmöten, vi 
kommer att försöka boka rum på Kulturhuset för möten m.m. om det blir en 
stängning el. flytt av Träffpunkten där vi i dag har föreläsningar, medlemsmöten, 
studiecirklar och styrelsemöten och detta på kvällstid. Men tack för infot. 
IFS-Vallentuna. 
Birgitta Nedin. 
(Tillhör Schizofreniförbundet) 
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___________________________________________________________ 
Från: Åke Eriksson <ake@kth.se>  
Skickat: den 4 november 2019 19:16 
 
Ser bra ut 
En fråga 
Vilka grupper i Vallentuna är underrepresenterade 
Med vänlig hälsning Åke 
 
Från: Annika Wegnebring <annika.wegnebring@vallentuna.se> 
Skickat: 5 nov. 2019 kl. 14:04 
Tack! 
  
Det kan säkert variera över tid. Men det skulle t.ex. kunna vara kommunala 
verksamheter som under en tid kan erbjuda aktiviteter för ungdomar som inte 
föreningslivet når. Det är inte så ofta det sker. Men vi tycker att det är viktigt att vara 
transparenta med att de kan få tider innan övriga tider fördelas, därför står det med. 
  
Blev det tydligare? 
  
Vänligen, 
Annika 
 
Från: Åke Eriksson <ake@kth.se>  
Skickat: den 5 november 2019 16:16 
 
Intressant men jag tror det inte fungerar i praktiken.. Eller har du ett bra ex. Känns 
mest som en politisk korrekt floskelmening 
Typexempel om de ensamkommande från Afganistan som bor i baracken vid Ekeby 
vill spela Volleyboll Handboll el Innebandy får de förtur till tex måndagstiden 17-19 i 
Tellus, Handbollshallen o Hammarbacken.  
Intressant 
Kanske vi ska informera tex Fritidshjälpen om möjligheten 
Med vänlig hälsning Åke 
 
Från: Annika Wegnebring  
Skickat: den 5 november 2019 16:23 
 
Tack för dina inspel! Vi tar med dem som en återkoppling till förslaget på 
fördelningsprinciperna. 
Stäm gärna av med fler i föreningen om ni kan se andra utmaningar eller har fler 
synpunkter på de övriga formuleringarna. 
 
Vänligen, 
Annika Wegnebring 
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___________________________________________________________ 
Från: Heike Tollefors <heike.tollefors@gmail.com>  
Skickat: den 14 november 2019 14:31 
 
Hej! 
Styrelsen i Vallentuna FK har diskuterat fördelningsprinciperna på sitt senaste 
styrelsemöte. 
 
Vi tycker att ni har skrivit ner tydliga principer i en kortfattad form och vi uppskattar 
verkligen initiativet. 
 
Följande avsnitt har vi synpunkter på: 
Hyresgäster med verksamhet för barn och ungdomar tilldelas tid baserat på antal 
bidragsberättigade medlemmar. Förvaltningen använder statistik från föregående års 
aktivitetsbidragsansökan. För att räknas som medlem enligt fördelningen så ska 
deltagaren ha närvarat vid minst 10 sammankomster under föregående år. 
I grunden är detta en bra princip men vi ser en stor risk att detta får negativa 
konsekvenser för individuella idrotter, som t ex friidrott, i jämförelse med lagidrotter. 
Friidrott är en utrymmeskrävande idrott och vi kan av platsskäl inte ta emot lika 
många ungdomar som lagidrotter kan. Utan att ha kännedom om detaljer kan vi 
tänka oss att liknande gäller även för t ex fäktning och badminton. 
Om en förening inte kan ta emot alla som står i kö pga utrymmesbrist blir det lätt till 
en ond cirkel: man har inte lika många deltagartillfällen som en lagidrottsförening 
och då har man inte rätt till lika mycket tid i vettiga lokaler, alltså minskar 
möjligheten att ta emot fler utövare. 
 
Vi har funderat mycket på hur fördelningsprinciperna kan formuleras för att bli 
rättvisa även för individuella idrotter. Vi har ingen färdig modell men föreslår någon 
form av ”omräkningstabell”. Hur en sådan skulle kunna se ut vet vi inte då vi inte har 
kännedom om andra föreningars medlemsantal, behov o dyl. Där är det ni som sitter 
inne med användbar information och en betydligt bättre överblick än vi. 
Risken med någon form av ”omräkning” är ju givetvis att det blir krångligare att 
formulera tydliga fördelningsprinciper. 
 
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen i Vallentuna FK 
genom Heike Tollefors 
___________________________________________________________ 
Från: ludvigolsson@yahoo.se 
Skickat: den 26 november 2019 21:32 
Hej Annika, 
 
Här kommer några synpunkter på fördelningsprinciperna från mig, Ludvig Olsson, 
ordförande i Vallentuna basket. 
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Inledningsvis kan sägas att det känns som bra och väl genomtänkta 
fördelningsprinciper. I dokumentet nämns en punkt som känns extra angelägen, 
nämligen "En hyresgäst med huvudverksamhet sätt till den specifika lokalen 
prioriteras före en hyresgäst med andrahandsverksamhet". Det känns som en bra 
utgångspunkt vid fördelning av halltider. 
 
Vänliga hälsningar 
Ludvig Olsson  
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Inkomna synpunkter på förslaget av 
nya fördelningsprinciper  
I detta dokument redovisas de synpunkter som kom in i samband med utskick av 
förslaget av nya fördelningsprinciper. De redovisas i kronologisk ordning. 
 
___________________________________________________________ 
Från: Gnarpjohan <gnarpjohan@gmail.com>  
Skickat: den 30 januari 2020 15:16 
 
Hej, 
 
Som representant för Vallentuna Futsal Club har jag inga invändningar mot 
fördelningsprinciperna. 
 
Mvh 
Johan Söderström 
Vallentuna Futsal Club 
___________________________________________________________ 
Från: Edgard George (TKD) <edgardgeorge@vallentunatkd.se>  
Skickat: den 30 januari 2020 22:15 
 
Hej! 
 
Vi har läst förslaget och vi har inte så mycket att säga. Vi tycker att det ser bra ut. 
 
Mvh 
Edgard George 
Vallentuna Taekwondo IF 
___________________________________________________________ 
Från: johan.ossa@wadoryukarate.se <johan.ossa@wadoryukarate.se>  
Skickat: den 31 januari 2020 11:39 
 
Hej,  
 
Vi har tittat igenom förslaget och det känns vettigt samtidigt som det är lite luddigt 
och kan tolkas på olika sätt så vi har inga spontana kommentarer om förslaget.  
 
Vi var för övrigt och träffade Fritidsnämndens arbetsutskott och Petri Paltonen igår, 
där vi berättade om vilken svår situation vi har med lokal för karate och kampsport i 
stort.  
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Så här ser det ut hos oss idag och då tror jag att alla inte har registrerat sitt 
medlemskap än. 
 

 
Så just nu är det väldigt trångt för oss i Lovisedalshallen, vi skulle behöva förlänga 
våra tider med en timma måndagar och onsdagar om det går? Det vill säga att vi 
skulle vara där 17:00 – 20:00. 
 
Skulle det även gå att fixa så det kommer upp ordentligt med skohyllor i entren till 
Lovisedalshallen så ska jag se till att dem används flitigt av våra medlemmar. 
 
Jag tror vi kan bli många fler som utövar kampsport i Vallentuna.  
 
Jag har bifogat presentationen vi gjorde, så får ni också se den 😊😊 
 
Med vänlig hälsning 
Johan Ossa 
 
Vallentuna Wadoryu Karate IF 
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___________________________________________________________ 
Från: Korpen Vallentuna <info@korpen-vallentuna.se>  
Skickat: den 31 januari 2020 14:31 
 
Hej Eric 
  
Det låter som en schysst fördelningsprincip tycker jag. 
Kollar även med styrelsen vi nästa möte. 
  
Mvh 
Ulrika Korpen Vallentuna 
___________________________________________________________ 
Från: vallentuna damfotboll <vallentunadamfotboll@gmail.com>  
Skickat: den 2 februari 2020 11:39 
 
Hej!  
 
Låter jättebra! 
 
//Michaela 
___________________________________________________________ 
Från: Annika Brege <annika.brege@gmail.com>  
Skickat: den 2 februari 2020 10:24 
 
Hej Erik! 
Jag tycker att fördelningsprinciperna ser bra ut och har skickat ut dem till alla i 
styrelsen igen för ev fler kommentarer. 
Bra att ni tar med även 21+ och antal lag, inte nivå på seriespel etc. 
Hälsningar 
Annika Brege 
 
Från: Annika Brege <annika.brege@gmail.com>  
Skickat: den 13 februari 2020 11:35 
 
Hej igen Erik! 
Nu är jag kanske lite sent ute med återkopplingen, men här kommer lite synpunkter 
från VHK som inkommit gällande ffa Prio 1 och säsongsintervallet, vi önskar tillgång 
till hallen från mitten av augusti till mitten av maj. 
 
 
”Mina klagomål kvarstår. Vi går från prio ett till prio två. Och vi får framförallt en 
tydlig kalenderangivelse för inomhussäsong v39-v17. Ska man bedriva en seriös 
handbollsverksamhet som åstadkommer något för kommunens varumärke bör man 
ha garantier för v33-v22. I övrigt anser jag att policyn är bra då den, bortsett från prio 
ett, fokuserar på av RF organiserad idrottslig föreningsverksamhet för kommunens 
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invånare före andra saker. Som helhet köper jag den dock inte för VHKs del av sagda 
skäl.” 
 
Hälsningar 
Annika Brege 
Ordförande 
Vallentuna Handbollklubb 
___________________________________________________________ 
Från: Ronny Karlsson <Ronny.Karlsson@troax.com>  
Skickat: den 5 februari 2020 13:20 
 
Hej Erik! 
 
Nu har vi i Frösunda SK tagit del av fördelningsprinciperna under ett styrelsemöte. 
Återkoppling på det enligt ditt önskemål. 
 
/ Ronny 
___________________________________________________________ 
Från: Hedenstedt Christer <christer.hedenstedt@preem.se>  
Skickat: den 6 februari 2020 17:29 
 
Hej! 
 
Vi i styrelsen har gått igenom det förslag som bifogades och ser väl inga konstigheter 
med det. Vill däremot tillägga att vi som bedriver en förhållandevis liten sport aldrig 
kan få så många medlemmar som dom stora sporterna, men behöver likaväl ha tider 
som passar för ungdomar att utöva sporten. 
  
Med vänlig hälsning 
 
Christer Hedenstedt 
Ordförande Vallentuna Badmintonklubb 
___________________________________________________________ 
Från: Sara Wesslen <sara.wesslen@hotmail.com>  
Skickat: den 8 februari 2020 17:22 
 
Hej Erik, 
Vi har diskuterat i styrelsen kring detta och har följande synpunkter: 

• Lite oklart vad som menas med vilka som har första prioritet, dvs de som 
vänder sig till "barn och unga inom underrepresenterade grupper". Vad 
menas egentligen? Vi vänder oss till alla barn och unga, inte till en specifik 
grupp... 

• Vi tycker också att det borde tas hänsyn till att en förening behöver kunna lita 
på kontinuitet, så att man kan planera för verksamhet under kommande år 
baserat på vad man har för lokaler nuvarande år. 
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• Sist så anser vi att man bör kunna ta hänsyn till andra faktorer vid fördelning. 
Bordtennisen skulle kunna ha större grupper i Bällstaberg om det fanns flera 
bord i hallen. Som det är nu kan vi inte utöka antalet medlemmar eftersom vi 
är begränsade av antalet bord. Den faktorn borde tas med vid beslut om 
fördelning. 

 
Med vänlig hälsning, 
/Sara Wesslén, ordförande Vallentuna BTK 
___________________________________________________________ 
 



Sifforna avser sammanställningen av 2019 års aktivitetsbidrag. Detta för att synliggöra att det kan i vissa fall skilja sig stort mellan antalet medlemmar som deltagit 
minst en gång respektive minst tio gånger.

Förening

Antal enskilda individer 7-
20 år som deltagit i en 
aktivitet

Antal enskilda individer 7-20 år  
som deltagit i minst tio 
aktiviter

Differens på en och tio 
gånger

Vallentuna Bollklubb 524 347 177
Vallentuna 4H-klubb 188 63 125
Vallentuna Korpen 195 98 97
Vallentuna konståkningsklubb 189 104 85
Vallentuna Hockey 377 296 81
Täby Gymnastikförening/Vallentuna 234 168 66
Vallentuna Innebandyklubb 449 394 55
MX Indoor motorklubb 128 76 52
Vallentuna Bordtennisklubb 108 62 46
Showdanseföreningen FLEX 135 89 46
Vallentuna Handbollsklubb 224 179 45
Bällsta FF 360 319 41
Brottby SK 185 147 38
Vallentuna BK Damfotboll 288 251 37
Vallentuna Friidrottklubb 141 104 37
Vallentuna Basket 127 100 27
Vallentuna Rangers HF 204 179 25
Vallentuna-Össeby OL 46 21 25
Lilla Rörby Ryttarklubb 97 77 20
Frösunda Sportklubb 45 30 15
Vallentuna Taekwondo IF 62 47 15
Vallentuna Scoutkår 131 116 15
Vallentuna Badmintonförening 35 21 14
Frösunda skytteförening 21 12 9
Vallentuna Wadoryu Karate IF 99 91 8
Åbybergskyrkan 27 19 8
Vallentuna fäktklubb 42 35 7
Huvudstadens Golfklubb 61 54 7
Vallentuna Scoutkår av NSF 41 35 6
Vallentuna Volleyboll 47 43 4



Sifforna avser sammanställningen av 2019 års aktivitetsbidrag. Detta för att synliggöra att det kan i vissa fall skilja sig stort mellan antalet medlemmar som deltagit 
minst en gång respektive minst tio gånger.

Angarn ryttare 29 25 4
Vallentuna Modellflygklubb 7 4 3
Vallentuna Ridklubb 387 384 3
Vallentuna Schackklubb 16 13 3
Ormsta Hockey 2 0 2
Vallentuna Futsalclub 24 22 2
Goif Kåre 9 8 1
Vallentuna Tennisklubb 234 233 1
Vallentuna Tyngdlyftningklubb 16 16 0



VALLENTUNA KOMMUN 

Fritidsnämnden  1 (2) 

 

Postadress Besöksadress Org nr Fax Tfn växel 

186 86 Vallentuna Tuna torg 15 212000-0027 08-587 851 77 08-587 850 00 
 

FÖRDELNINGSPRINCIPER 

 

 Nivågruppering/prioritetsordning 

1. Godkända föreningar med representationslag inom sin ungdomsverksam-

het omfattande träning och tävling inom primäraktiviteten på för aktivite-

ten godkänd arena. 

2. Godkända föreningars ungdomsverksamhet omfattande träning och täv-

ling inom primäraktiviteten på för aktiviteten godkänd arena. 

3. Godkända föreningars ungdomsverksamhet omfattande träning som 

kompletteringsaktivitet. 

4. Godkända föreningars ungdomsverksamhet omfattande träning och täv-

ling i sekundäraktivitet. 

5. Motionsverksamhet såsom korporationsmatcher, gymping mm. 

Anm: Gäller Vallentuna-Korpens verksamhet och ej enskilda korpföre-

ningar. 

6. Övriga: 

Kategorierna 1-5 ovan bör så långt det är möjligt beredas plats i kommu-

nala lokaler och anläggningar med hänsyn tagen till ovannämnda priori-

teringsordning. 

 

Idrotter, som för sin tävlingsverksamhet har speciella krav på tävlings-

arena, måste ändock acceptera träning på ej reglementsenliga anlägg-

ningar. 

 

 Aktivitetsslag/begreppsförklaringar 

 Primäraktivitet avser föreningars huvudsakliga verksamhet. 

 

 Kompletteringsaktivitet avser den aktivitet en förening bedriver för att för-

kovra sig inom sin huvudaktivitet. 

 

 Sekundäraktivitet avser en andrahandsaktivitet med avsikt att ge omväxling 

till primäraktiviteten. 

 

 Med ungdomsverksamhet avses medlemmar t.o.m. 20 år. 

 

 Riktlinjer för timtilldelning 

 Såväl nivågruppering som aktivitetsslag skall beaktas vid timtilldelningen. 

 

 Vid dimensionering av timtilldelningen skall verksamhetens omfattning, 

specifika förutsättningar för aktuell aktivitet samt nivåer och omfattning på 

tävlingsverksamhet beaktas. 

 

 Hänsyn skall tas till gruppernas ålder så att främst ungdomsverksamhet för-

läggs till för åldern lämpliga tider. 

 



VALLENTUNA KOMMUN 

Fritidskontoret  2 (2) 

e:\ll/fördelningsprinciper 

 Etablerad hyresgäst – med bra fungerande verksamhet och som ej minskat i 

omfattning – äger i princip rätt till samma antal timmar som tidigare säsong. 

 

 Nybildade föreningar/organisationer erhåller tider i kommunens lokaler och 

anläggningar då utrymme finns. 

 

 Övrigt 

 Förening/organisation skall ofördröjligen till fritidskontoret anmäla om till-

delad tid ej kommer att nyttjas. 

 

 Om så ej sker debiteras föreningen/organisationen den faktiska lokalhyran. 

 

 Vid upprepade försummelser äventyras tilldelad tid. 
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