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§ 86
Bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL (FN 2020.061)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare ett kartbidrag om 
60 000 kr för år 2020 samt 60 000 kr för år 2021, att belasta potten för bidrag speciella 
ändamål respektive budgetår. Bidraget för 2021 villkoras enligt förvaltningens uppställda 
villkor.

Ärendebeskrivning
Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare ansöker om ett kartbidrag. Ett bidrag som ska gå till 
kostnader för medlemskap i kartföreningen Norrkartor, samt för interna kostnader för 
anpassning, tryck av kartor och uppgradering av nödvändig programvara.

I likhet med driftsbidrag så har detta bidrag blivit ett återkommande bidrag till föreningen. 
Förvaltningen föreslår att hanteringen av uppföljningen blir i linje med hanteringen för drifts- 
och underhållsbidrag.

Bidraget för 2021 villkoras till att:

- föreningen bedriver verksamhet 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 bidraget 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), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Tjänsteskrivelse

Bidrag speciella ändamål, Vallentuna-
Össeby OL 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare ett 
kartbidrag om 60 000 kr för år 2020 samt 60 000 kr för år 2021, att belasta potten 
för bidrag speciella ändamål respektive budgetår. Bidraget för 2021 villkoras enligt 
förvaltningens uppställda villkor.

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare ansöker om ett kartbidrag. Ett bidrag som ska 
gå till kostnader för medlemskap i kartföreningen Norrkartor, samt för interna 
kostnader för anpassning, tryck av kartor och uppgradering av nödvändig 
programvara. 

I likhet med driftsbidrag så har detta bidrag blivit ett återkommande bidrag till 
föreningen. Förvaltningen föreslår att hanteringen av uppföljningen blir i linje med 
hanteringen för drifts- och underhållsbidrag.  

Bidraget för 2021 villkoras till att: 

- föreningen bedriver verksamhet 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 bidraget 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
Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare är en ideell idrottsförening med 220 
medlemmar varav ca 130 är aktiva. Föreningens verksamhet består i huvudsak av 
orienteringsidrott i Vallentuna kommun. 
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Högkvalitativa kartar behövs vid föreningens tävlings- och träningsverksamhet och 
till arrangemang som den årliga nationella tävlingen som är ett av Vallentuna 
kommuns största arrangemang med upp emot 800 deltagare. 

Föreningen anpassar och trycker kartmaterial för utbildning och 
ungdomsverksamhet. Genom samarbete med skolor och anordnandet av naturpasset 
medverkar föreningen också aktivt till att även icke-medlemmar får användning av de 
kartor som framställs. 

Konsekvenser för barn
Ett kartbidrag till föreningen berör barn, i synnerhet föreningens aktiva medlemmar 
men även barn som bor i Vallentuna kommun genom Naturpasset och föreningens 
samarbete med skola. 

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott- och friluftsenheten Förenings- och lokalsamordnare 
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