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§ 26
Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC (FN 2021.010)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att avslå Ormsta HC ansökan om dispens om att få föreningstaxa utan 
att uppfylla gällande bidragsnormer.

Ärendebeskrivning
I samband med föreningarnas aktivitetsstödsansökan gör förvaltningen uppföljning och 
kontroller av våra bidragsberättigade föreningar.

Förvaltningen kunde i höstas notera att Ormsta HC under sitt senaste verksamhetsår endast 
redovisat 12st bidragsberättigade sammankomster. I gällande bidragsnormer ska föreningen 
redovisa minst 20 sammankomster per verksamhetsår för att fortsatt vara bidragsberättigad.

Med bakgrund av den informationen så meddelande förvaltningen att föreningen tyvärr inte 
uppfyller kraven för fortsatt föreningstaxa i de kommunala anläggningarna.

Föreningen kommer säsongen 2021 som startar vecka 32 därmed att få betala den taxa som 
övriga, ej bidragsberättigade föreningar i Vallentuna kommun får betala.

Föreningen har efter det träffat förvaltningens tjänstepersoner och fritidsnämndens 
arbetsutskott för dialog och skickat in en skrivelse om ansökan om dispens om föreningstaxa.

Föreningen skriver i sin ansökan att Coronapandemin har påverkat antalet aktiviteter för 
föreningen. Förvaltningen kan se att nedgången av aktiviteter började redan våren 2019 ett år 
innan Coronapandemin. Föreningen uttrycker också en önskan om att Vallentuna kommun 
borde ha samma ålderskrav som Riksidrottsförbundet för aktivitetsbidrag. Man kan tydlig se i 
statistik från Riksidrottsförbundet att föreningen har aktiva i åldersspannet 21-25 år som är 
bidragsberättigade hos Riksidrottsförbundet men inte enligt kommunens gällande 
bidragsnormer.

Förvaltningen har gått igenom underlaget men kan i och med gällande bidragsnormer inte 
föreslå fritidsnämnden att bevilja dispens om föreningstaxa för föreningen.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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, 2021-02-25, Ansökan om dispens till ungdomstaxa, Ormsta HC
 Ormsta HC statistik och information
 Ansökan om dispens till ungdomstaxa
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Isabella Carlfors

Från: Registrator Fritid
Ämne: VB: KORR  Sv: Förändring av taxa för Ormsta HC säsongen 2021 då föreningen inte 

uppfyller kraven för bidragsberättigad förening 

 

Från:    
Skickat: den 16 februari 2021 10:38 
Till: Erik Lundqvist <erik.lundqvist@vallentuna.se> 
Kopia:   
Ämne: KORR Sv: Förändring av taxa för Ormsta HC säsongen 2021 då föreningen inte uppfyller kraven för 
bidragsberättigad förening  
 
Hejsan 
Vi har som sagt fått mail från kommunen om: 
För få Bidragsberättigade aktiviteter redovisade under verksamhetsåret 2019‐07‐01 – 2020‐06‐30  
 
Förklaring till detta samt framtid för Ormsta HC 
 
Ormsta Hockey har funnits sedan 1981 och om vi får ändrad taxa pga en säsongs tillfällig nedgång i 
bidragsberättigade aktiviteter som kom sig av en säsongs nedgång i nyrekrytering av juniorer till Ormstas A‐lag och 
en säsongs färre aktiviteter i special skridsko‐skolan så är vår förening död. 
 
Vi har för närvarande 2 ben i Ormsta: 1 a‐lag (18‐30 år) 20‐30 spelare för unga vuxna i vår kommun som inte 
vill/kan/platsar i vbk samt 1 specialskridskoskola (7‐18 år) 15‐25 barn ,för dom som varken har utrustning, pengar 
eller föräldrar som kan vara med (till största del nyanlända, i samarbete med skolan) 
 
Vi har för framtiden tänkt: 
Fortsätta ha ett A‐lag i div 3 med spelare från vår kommun (nyrekryteringar just nu främst från VBK juniorer men 
spelare i rangers blir ju också äldre och kanske vill spela kvar i sin ishall).  
Starta J18 (ev J20) i samarbete med VBK; diskussioner pågår , hockeyförbundet har kontaktats och vi räknar med att 
få samarbetsavtal på plats 2021 och få till den verksamheten 21/22 eller senast 22/23, för att juniorer inte skall 
försvinna från kommunen (eller sluta helt med hockey) när dom inte kan/vill träna (pga tex studier/jobb) så många 
dagar i veckan som i vbk  
Utöka vår skridsko‐skola/skridskofritids till att starta upp tidigare på säsongen 
 
Säsongen 2019/2020 hade vi färre bidragsberättigade aktiviteter pga  att det kom färre juniorer från vbk och 
vi startade skridskoskolan/skridskofritids sent på hösten‐19, vi startade sent för att övriga föreningar behövde 
istiderna i början på säsongen. På våren kom corona  
 
Vi önskar att få finnas kvar som förening. Vi behöver samma istaxa som övriga isföreningar för att kunna fortsätta 
och förbättra vår verksamhet 
Då vi funnits i 40 år vore det otroligt trist att behöva lägga ner Ormsta HC pga en säsongs nedgång i 
bidragsberättigade aktiviteter 
 
Vi önskar att kommunen ger oss dispens kommande 2 säsonger för att vi ska få ordning på det 
 
Vi tycker också att även unga vuxna behöver vara kvar och räknas in så det vore förträffligt om kommunen hade 
samma åldersanpassning för aktivitetsstöd som riksförbundet, dvs 25 år 
 

 
 




