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Tjänsteskrivelse

Rättelse av fritidsnämndens beslut § 
31, 2020-06-04, "Ansökan om bidrag 
speciella ändamål, Vallentuna Hockey"

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att rätta beslutet i ärendet ”Ansökan om bidrag speciella 
ändamål, Vallentuna Hockey” från fritidsnämndens sammanträde 2020-06-04, § 31, 
till att fritidsnämnden beslutar att:
– avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 240 000 kr för oförutsedda 
utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra
– avslå fritidsförvaltningens förslag att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 
000 kr för oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra. 

Ärendet i korthet
Fritidsnämnden fattade ett beslut 2020-06-04 som är felaktigt formulerat i 
protokollet. I ärendet ”Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey” 
ansöker föreningen Vallentuna Hockey om ett bidrag för speciella ändamål på 
240 000 kr. Fritidsförvaltningens förslag till beslut om bidraget var att bevilja 
Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr istället. Fritidsnämnden beslutade därefter 
att inte bevilja Vallentuna Hockey något bidrag alls. 

Detta beslut formulerades felaktigt i protokollet för fritidsnämnden 2020-06-04. I 
protokollet är beslutet formulerat ”Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna 
Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för oförutsedda utgifter i samband med 
långa resor vid spel i Allettan norra”. Detta beslut är felaktigt formulerat eftersom 
Vallentuna Hockey ansökte om ett bidrag på 240 000 kronor, inte 35 000 kr. Ett 
korrekt beslut hade varit att skriva att ”fritidsnämnden avslår fritidsförvaltningens 
förslag att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr”.

Med anledning av detta föreslår fritidsförvaltningen att fritidsnämnden fattar ett 
beslut om rättelse så att det blir tydligt att fritidsnämnden beslutar att inte bevilja 
Vallentuna Hockey något bidrag alls. För att det ska bli extra tydligt att 
fritidsnämnden beslutar att inte bevilja något bidrag alls föreslås att fritidsnämnden 
avslår Vallentuna Hockeys ansökan om bidrag på 240 000 kr och att fritidsnämnden 
avslår fritidsförvaltningens förslag att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 
kr. 
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Handlingar

1. Tjänsteskrivelse, 2020-07-01, Rättelse av fritidsnämndens beslut § 31 2020-
06-04 ”Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey”.

2. Tjänsteskrivelse 2020-03-05, ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna 
Hockey kvalspel.

3. §31 FN Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey.
4. §31 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey.

 Petri Peltonen
Förvaltningschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Vallentuna Hockey
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Tjänsteskrivelse 

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna Hockey  
 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.  

Ärendet i korthet 
Vallentuna Hockey ansöker om bidrag för speciella ändamål för en oväntad kostnad i 
och med att A-laget efter grundserien kvalificerade sig till spel i Allettan Norra. 
Följden av att Vallentuna placerades i Allettan Norra blev många långa resor. I 
Allettan Norra deltog lag som Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund m.fl.  
 
Den budgeterade kostnaden för resor för A-laget var 140 000 kr för säsongen 
2019/2020. I och med avancemang till Allettan kom kostnaden istället att hamna på 
omkring 250 000 kr enligt föreningens underlag. Föreningen har erhållit bidrag på 40 
000 kr från Hockeyettan/ATG och har också arbetat intensivt i en arbetsgrupp för att 
samla ihop pengar till Allettan spel. Utifrån föreningens extra insatser och bidrag från 
Hockeyettan/ATG har extra intäkter inkommit till föreningen. Men enligt föreningen 
täcker det inte kostnaderna som Allettan innebar och föreningen ansöker därför om 
ett bidrag på 240 000 kr. Eventuellt bidrag utbetalas inte till föreningens konto utan 
regleras genom avräkning på befintlig skuld som föreningen har till förvaltningen. 

Bakgrund 
Vallentuna Hockey startades 1947 som en samlingsförening för många bollsporter och 
har efterhand delats upp i flera underföreningar. Föreningen har idag runt 340 
medlemmar, varav ca 250 av dem är barn och unga från hockeyskola till J20. 
Verksamheten består av hockeyskola (både flickor och pojkar), ungdom (U8-U16, 
även flicklag), Paraishockey, Junior (J18 och J20) och senior (dam och herr). Enligt 
föreningen är Vallentuna Hockey en av de ishockeyföreningarna i Stockholm med 
störst andel flickor.  

Föreningen strävar efter stora grupper i alla årskullar och att utveckla spelare på alla 
nivåer. Målet är att spelare ska kunna spela från hockeyskola och hela vägen upp till 
A-laget. Så många som möjligt av föreningens egna spelare ska utbildas och utvecklas 
föra att kunna ta plats i J18, J20 och A-lag. Föreningen vill att hälften av spelarna i A-
laget ska vara skolande i Vallentuna Hockey. 
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Handlingar 
 

1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-05, Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna Hockey. 

2. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey kvalspel. 
3. Ansökan, mail. 

 

Petri Peltonen Ola Nilsson  
Förvaltningschef Enhetschef på  
 idrotts- och friluftsenheten 
   

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten 
Vallentuna Hockey  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey (FN 2020.014)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Hockey ansöker om bidrag för speciella ändamål för en oväntad kostnad i och 
med att A-laget efter grundserien kvalificerade sig till spel i Allettan Norra. Följden av att 
Vallentuna placerades i Allettan Norra blev många långa resor. I Allettan Norra deltog lag 
som Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund m.fl.

Den budgeterade kostnaden för resor för A-laget var 140 000 kr för säsongen 2019/2020. I 
och med avancemang till Allettan kom kostnaden istället att hamna på omkring 250 000 kr 
enligt föreningens underlag. Föreningen har erhållit bidrag på 40 000 kr från 
Hockeyettan/ATG och har också arbetat intensivt i en arbetsgrupp för att samla ihop pengar 
till Allettan spel. Utifrån föreningens extra insatser och bidrag från Hockeyettan/ATG har 
extra intäkter inkommit till föreningen. Men enligt föreningen täcker det inte kostnaderna som 
Allettan innebar och föreningen ansöker därför om ett bidrag på 240 000 kr. Eventuellt bidrag 
utbetalas inte till föreningens konto utan regleras genom avräkning på befintlig skuld som 
föreningen har till förvaltningen.

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

Beslutsunderlag
 §31 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05, ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna Hockey 

kvalspel
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna hockey Allettan
 Ansökan, mail.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-05-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey (FN 2020.014)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Hockey ansöker om bidrag för speciella ändamål för en oväntad kostnad i och 
med att A-laget efter grundserien kvalificerade sig till spel i Allettan Norra. Följden av att 
Vallentuna placerades i Allettan Norra blev många långa resor. I Allettan Norra deltog lag 
som Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund m.fl.

Den budgeterade kostnaden för resor för A-laget var 140 000 kr för säsongen 2019/2020. I 
och med avancemang till Allettan kom kostnaden istället att hamna på omkring 250 000 kr 
enligt föreningens underlag. Föreningen har erhållit bidrag på 40 000 kr från 
Hockeyettan/ATG och har också arbetat intensivt i en arbetsgrupp för att samla ihop pengar 
till Allettan spel. Utifrån föreningens extra insatser och bidrag från Hockeyettan/ATG har 
extra intäkter inkommit till föreningen. Men enligt föreningen täcker det inte kostnaderna som 
Allettan innebar och föreningen ansöker därför om ett bidrag på 240 000 kr. Eventuellt bidrag 
utbetalas inte till föreningens konto utan regleras genom avräkning på befintlig skuld som 
föreningen har till förvaltningen.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.
 
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, ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna Hockey 

kvalspel
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna hockey Allettan
 Ansökan, mail.
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