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§ 62
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK (FN 2020.035)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att:
1. avslå Vallentuna BK:s ansökan om ett bidrag på 30 976 kr för att erbjuda läxhjälp innan 
träningsverksamhet.
2. bevilja Vallentuna BK ett bidrag på 5000 kr för att erbjuda barn och ungdomar läxhjälp 
innan träningsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 30 976 kr för att erbjuda läxhjälp innan 
träningsverksamhet. Föreningen vill uppnå att både deltagande och välmående förbättras hos 
de utövare som är i behov av extra läxhjälp och kanske ibland tvingas avstå från träning p.g.a. 
detta. Föreningen avser också att erbjuda Vallentuna damfotboll och dess medlemmar 
möjligheten till läxhjälp.

Fritidsförvaltningen ser positivt på föreningens initiativ till att minska stress hos utövare och 
möjliggöra för barn och ungdomar att delta på fler aktiviteter inom sin idrott och föreslår att 
föreningen får ett bidrag på 5000 kr för att starta upp och prova på att erbjuda läxhjälp till sina 
medlemmar.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-07-01, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK.
 Ansökan, Vallentuna BK läxhjälp
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna BK 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att:
1. avslå Vallentuna BK:s ansökan om ett bidrag på 30 976 kr för att erbjuda läxhjälp 
innan träningsverksamhet.
2. bevilja Vallentuna BK ett bidrag på 5000 kr för att erbjuda barn och ungdomar 
läxhjälp innan träningsverksamhet. 

Ärendet i korthet
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 30 976 kr för att erbjuda läxhjälp innan 
träningsverksamhet. Föreningen vill uppnå att både deltagande och välmående 
förbättras hos de utövare som är i behov av extra läxhjälp och kanske ibland tvingas 
avstå från träning p.g.a. detta. Föreningen avser också att erbjuda Vallentuna 
damfotboll och dess medlemmar möjligheten till läxhjälp. 

Fritidsförvaltningen ser positivt på föreningens initiativ till att minska stress hos 
utövare och möjliggöra för barn och ungdomar att delta på fler aktiviteter inom sin 
idrott och föreslår att föreningen får ett bidrag på 5000 kr för att starta upp och prova 
på att erbjuda läxhjälp till sina medlemmar. 

Bakgrund
Vallentuna BK grundandes 1919 och har enligt föreningen ca 620 utövare och 120 
ledare. Föreningen bedriver barn och ungdomsverksamhet från 5 – 19 år. På barn och 
ungdomssidan vill föreningen att så många som möjligt ska kunna spela fotboll så 
länge som möjligt i Vallentuna kommun. Föreningen arbetar med bredd och spets och 
det ska finnas en plats för alla oavsett ambition eller utvecklingsfas. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-07-01, Ansökan om bidrag speciella ändamål, 

Vallentuna BK.
2. Ansökan, Vallentuna BK läxhjälp

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef idrott och friluft
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Ska expedieras till
Akten, Vallentuna BK
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