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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK (FN 2020.053)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna BK:s ansökan om bidrag speciella ändamål för 
ekonomiskt bortfall pga. Coronapandemin.

Ärendebeskrivning
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 82 000 kr enligt punkt 3.1 ”Bidrag för 
utvecklingsinsatser” med syfte att fortsatt kunna erbjuda klubbens barn/ungdomar en 
meningsfull och oförändrad verksamhet trots ekonomisk påverkan av Covid-19. 
Coronapandemin har påverkat föreningens intäkter för försäljning i kiosken, inställd cup och 
minskat deltagande i fotbollsskolan.

På fritidsnämndens arbetsutskott 2020-10-08 återremitterades denna ansökan då 
arbetsutskottet ville att förvaltningen genomför en total översyn av föreningars effekter av 
Coronapandemin. Förvaltningen kommer under våren 2021 att redovisa ärendet översyn av 
effekterna på föreningslivet med anledning av Coronapandemin.

Fritidsförvaltningen ser inte att denna ansökan går i linje med riktlinjerna för bidrag speciella 
ändamål, enligt punkt 3.1 ”Bidrag för utvecklingsinsatser”, då detta inte är beskrivet i ansökan 
och föreslår därför att ansökan avslås.

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 2020-09-21, Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 §71 FN AU Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK – Ekonomisk påverkan av covid-19



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2020-09-21

DNR FN 2020.053 
ERIK LUNDQVIST SID 1/2
FÖRENINGS- OCH LOKALSAMORDNARE 
  
ERIK.LUNDQVIST@VALLENTUNA.SE  FRITIDSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna BK 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna BK:s ansökan om bidrag speciella 
ändamål för ekonomiskt bortfall pga. Coronapandemin. 

Ärendet i korthet
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 82 000 kr enligt punkt 3.1 ”Bidrag för 
utvecklingsinsatser” med syfte att fortsatt kunna erbjuda klubbens barn/ungdomar en 
meningsfull och oförändrad verksamhet trots ekonomisk påverkan av Covid-19. 
Coronapandemin har påverkat föreningens intäkter för försäljning i kiosken, inställd 
cup och minskat deltagande i fotbollsskolan. 

På fritidsnämndens arbetsutskott 2020-10-08 återremitterades denna ansökan då 
arbetsutskottet ville att förvaltningen genomför en total översyn av föreningars 
effekter av Coronapandemin. Förvaltningen kommer under våren 2021 att redovisa 
ärendet översyn av effekterna på föreningslivet med anledning av Coronapandemin. 

Fritidsförvaltningen ser inte att denna ansökan går i linje med riktlinjerna för bidrag 
speciella ändamål, enligt punkt 3.1 ”Bidrag för utvecklingsinsatser”, då detta inte är 
beskrivet i ansökan och föreslår därför att ansökan avslås. 

Bakgrund
Vallentuna BK grundades 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 2020-09-21, Ansökan om bidrag speciella ändamål.
2. Ansökan bidrag speciella ändamål. Vallentuna BK – Ekonomisk påverkan av 

covid-19. 
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§ 71
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK (FN 2020.053)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
 
Motivering till återremiss
Ärendet återremitteras för att fritidsnämndens arbetsutskott vill att förvaltningen genomför en 
total översyn av föreningars effekter av Coronapandemin.

Ärendebeskrivning
Vallentuna BK ansöker om ett bidrag på 82 000 kr enligt punkt 3.1 ”Bidrag för 
utvecklingsinsatser” med syfte att fortsatt kunna erbjuda klubbens barn/ungdomar en 
meningsfull och oförändrad verksamhet trots ekonomisk påverkan av Covid-19. 
Coronapandemin har påverkat föreningens intäkter för försäljning i kiosken, inställd cup och 
minskat deltagande i fotbollsskolan.

Fritidsförvaltningen ser inte att denna ansökan går i linje med riktlinjerna för bidrag speciella 
ändamål, enligt punkt 3.1 ”Bidrag för utvecklingsinsatser”, då detta inte är beskrivet i ansökan 
och föreslår därför att ansökan avslås.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C) yrkar, med bifall från Adam Westerberg (S), att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
 
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 2020-09-21, Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK
 Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna BK – Ekonomisk påverkan av covid-19



Vallentuna 2020-08-27 
 
 
 
 
Ansökan om bidrag till speciella ändamål – Bidragsstöd 
 
Vallentuna BK Fotboll vill härmed söka kommunalt bidrag enligt punk 3.1 ”Bidrag för 
utvecklingsinsatser” med syfte att fortsatt kunna erbjuda klubbens barn/ ungdomar en 
meningsfull och oförändrat verksamhet trots ekonomisk på verkan av Covid-19. 
 
Information om föreningen: 
 

• Grundades 1919 
• Ca: 1200 medlemmar 
• Ca: 620 utövare och 120 ledare 
• Ca 1800 deltagaraktiviteter per år 
• Barn & ungdomsverksamhet från 5 - 19 år  
• Utvecklingspass och PT-verksamhet 
• Gratis Målvaktsakademi för barn/ungdomar 7-16 år 
• Påsklovscamp, Sommarfotbollskola, Höstlovscamp 
• Skolsamarbeten med kommunala grundskolor samt Vallentuna Gymnasium 
• Veteranlag (35+) 
• Representationslag i division 3 (a-lag) samt U19 i nationell serie (P19 Div 1) 

 
Kärnverksamhet & Målsättning: 
 

• Fotbollen är den största sporten i Sverige, och i hela världen. Vi når ut till väldigt många 
ledare, tränare, barn och vuxna som varje dag är aktiva inom fotbollen. 

• På seniornivå vill vi spela i minst Div 3 och har en målsättning om att minst 50% av 
seniorspelarna ska bestå av egna produkter. 

• På barn/ ungdomssidan vill Vallentuna BK Fotboll att så många som möjligt ska kunna 
spela fotboll så länge som möjligt i Vallentuna kommun. Det är därför av yttersta vikt att 
vi som förening verkar för ALLA idrottande ungdomar i kommunen. Vi gör detta genom 
att hålla en god relation till andra lag, föreningar och idrotter i Vallentuna. 

• VBK samarbetar med kommun, grundskolor och Vallentuna Gymnasium för mer idrott 
och en meningsfull fritid för Vallentunas barn och ungdomar. 

• Vi arbetar med bredd och spets och det ska finnas en plats för alla oavsett ambition eller 
utvecklingsfas. 

• Tillsammans med våra medlemmar, näringslivet, föreningar, kommun och övriga 
kommuninvånare i Vallentuna vill vi fortsätta utveckla synergier och skapa goda 
förutsättningar för idrott- och föreningsliv generellt och VBK fotboll i synnerhet. Som 
förening kommer vi fortsätta utveckla vår verksamhet sportsligt samtidigt som vi vill 
bygga en tydlig värdegrund runt densamma 



 
 
 
 
 
VALLENTUNA BK STÅR UPP FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
”En spelare gör inget lag, utan alla tillsammans. Därför är det viktigt att alla får vara 
med i gruppen och alla ska behandlas med respekt. Det känns därför naturligt för oss att 
bära den regnbågsfärgade kaptensbindeln på våra matcher. Denna armbindel är en 
symbol för  
mänskliga rättigheter och allas lika värde. För oss i Vallentuna BK är detta inte en fråga 
om att ta politisk ställning, att stå upp för alla människors lika värde är nämligen en 
självklarhet.” 
  
Med anledning av detta kommer klubbens representationslag bära denna bindel under 
sina matcher säsongen 2020. Betydelsen och budskapet med att bära denna bindel är 
väl förankrade i dessa lag. 
 
Ansökans omfattning: 
 
Vallentuna BK är en välskött förening med en ekonomi i balans, men den dramatiska 
utvecklingen i vår omvärld påverkar naturligtvis även vår verksamhet. 
Matcher med mindre publik, inställda cuper etc. gör att våra intäkter från 
kioskförsäljning och entréavgifter uteblir och påverkar verksamheten. 
Via RF´s stödpaket ansökte vi om ett bidrag på 138.000 SEK för uteblivna intäkter för: 

• Kioskintäkter 

• Inställd cup – Fair Play Invitational 

• Minskat deltagande i Sommarfotbollsskolan 
 

VBK fick beviljat ett stöd om 56.000 SEK. Ett bidrag vi naturligtvis är tacksamma för men 
det lämnar fortfarande ett relativt stor hål att fylla för en förening som VBK. 
 
Den totala kostnadsomfattningen för denna ansökan är alltså 138.000 SEK – 56.000 SEK 
= 82.000 SEK 
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