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§ 42
Ansökan om drifts- och underhållsbidrag 2021, GOIF Kåre (FN 2021.013)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja GOIF Kåre ett drifts- och underhållsbidrag om 100 000 kr 
för år 2021, i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål och av förvaltningen 
uppställda villkor.

Ärendebeskrivning
GOIF Kåre ansöker om drifts- och underhållsbidrag, i enlighet med riktlinjerna för bidrag 
speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift- och underhåll. 
Föreningen anger också i sin ansökan att man önskar samma överenskommelse för skötsel av 
fotbollsplanen som för år 2020.

Utifrån föreningens presentation och dialog med föreningens representanter föreslår 
förvaltningen att föreningen erhåller ett bidrag om 100 000 kr för drifts- och 
underhållskostnader i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål.

Redovisning av drifts- och underhållsbidraget för 2021 ska lämnas till Fritidsförvaltningen i 
enlighet med beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- och underhållsbidrag senast i 
januari 2022. Vid redovisningen för bidraget ska även överskottet på 59368 kr från 2020 års 
drifts- och underhållsbidrag redovisas.

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 2021-04-13, Ansökan om drifts- och underhållsbidrag 2021 GoIF 

Kåre
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, drifts- och underhållsbidrag 2021
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om drifts- och 
underhållsbidrag 2021, GOIF Kåre

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja GOIF Kåre ett drifts- och underhållsbidrag om 
100 000 kr för år 2021, i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål och av 
förvaltningen uppställda villkor. 

Sammanfattning av ärendet
GOIF Kåre ansöker om drifts- och underhållsbidrag, i enlighet med riktlinjerna för 
bidrag speciella ändamål. I ansökan har föreningen presenterat kostnader för drift- 
och underhåll. Föreningen anger också i sin ansökan att man önskar samma 
överenskommelse för skötsel av fotbollsplanen som för år 2020. 

Utifrån föreningens presentation och dialog med föreningens representanter föreslår 
förvaltningen att föreningen erhåller ett bidrag om 100 000 kr för drifts- och 
underhållskostnader i enlighet med riktlinjerna för bidrag speciella ändamål. 

Redovisning av drifts- och underhållsbidraget för 2021 ska lämnas till 
Fritidsförvaltningen i enlighet med beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- 
och underhållsbidrag senast i januari 2022. Vid redovisningen för bidraget ska även 
överskottet på 59368 kr från 2020 års drifts- och underhållsbidrag redovisas. 

Bakgrund
Föreningen GOIF Kåre engagerar stora delar av invånarna i Kårsta och närliggande 
Ekskogen. Föreningen äger och sköter driften av sin anläggning. De föreningsägda 
idrottsplatserna är en betydande och viktig mötesplats för många invånare utanför 
centralorten och bidrar i hög utsträckning till att bevara en levande landsbygd. 

Föreningen bedriver i huvudsak fotbollsverksamhet. Men föreningen har också andra 
aktiviteter som exempelvis cirkelträning, innebandy, hopp och lek och andra 
motionsformer. Under vintertid då vädret tillåter anlägger föreningen en isbana på 
Kårstaskolans grusplan. Planen använder föreningen för bandy och annan 
skridskoverksamhet, men den nyttjas också av skolan och allmänhet. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-13

DNR FN 2021.013 
SID 2/2

Konsekvenser för barn
Ett drifts- och underhållsbidrag till GOIF Kåre hjälper föreningen att driva och vårda 
sin anläggning och därmed skapa möjligheter för barn- och ungdomar till en 
meningsfull och aktiv fritid. 

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

Expedieras till:
Akten 
GoIF Kåre 



GOIF KÅRE - Ansökan Drift- och Underhållsbidrag 2021

Kostnader 

Kårevallen:

Start  o stäng vatten, pump mm 14 000,00 kr            

El 14 000,00 kr            

Avlopp och sophantering 3 500,00 kr              

Reperation o underhåll av fastigheter 100 000,00 kr          Se spec nedan

Elarbete omkl.rum 82 000,00 kr            Bifogar kostn.förslag Hermanssons el

Försäkring 12 000,00 kr            

Avgift till samfällighet 3 500,00 kr              

Underhåll av egna maskiner 3 000,00 kr              

Kostnader Kårevallen exkl. plan 232 000,00 kr          

Bergsjövallen:

Spolning av is, ismaskin 20 000,00 kr            

Div. förbrukningsinv 20 000,00 kr            

Underhåll av maskiner, inv 10 000,00 kr            

Rep o underhåll kiosk, container mm 40 000,00 kr            Se spec nedan

Kostnader Bergsjövallen 90 000,00 kr            

Totalt beräknade kostnader 322 000,00 kr          

Vi har flera renoveringar som har skjutits upp men som måste göras under 2021:

Kårevallen: genomgång av el klubbstugan, vi gjorde flera akuta arbeten 2020 men måste göra en riktig genomgång

under 2021, renovering av altan (golvet är ruttet), omklädesrummen är under all kritik och behöver en stor

ansiktslyftning samt även klubbstugan både inne och ute (fasaden måste delvis bytas och målas)

Bergsjöplan: där är det främst taket på klubbstugan som är ruttet och måste bytas plus hängrännor  runt om, 

men även där skulle det behövas en uppfräschning inomhus om vi mäktar med.

Vi önskar samma driftslösning av fotbollsplan på Kårevallen som under 2020



Kostnadsförslag Goif Kåre. 

Elinstallation av omklädningsrum Kårevallen. 

Lev. Installation av 1 st Gruppcentral komplett med jordfelsbrytare, huvudbrytare 
och erforderliga säkringsgrupper. 
Lev. Installation av 8 st Thermovarm konvektor. 
Lev. Installation av 4 st LED Wave 32W 
Lev. Installation av 2 st Fläktar Fresh. 
Lev. Installation av 2 st LED Multione 14W 

El material  51.800:- exkl.moms 
Arbete         13.700:- exkl.moms 

Detta kostnadsförslag är bindande från vår sida i 30 dagar. 

Kårsta den 25 februari 2021 

Med vänliga hälsningar 
HEAB Hermanssons Elektriska AB 

Carina Hermansson 
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