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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-20

Referensnummer för signaturer:

§ 43
Redovisning av kartbidrag 2020, Vallentuna-Össeby OL (FN 2020.061)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 att anta förvaltningens förslag om förtydligande av 
uppföljning av drifts- och underhållsbidrag (FN 2019.061). I likhet med driftsbidrag är 
kartbidraget ett återkommande bidrag till föreningen. Bidraget ska också redovisas enligt 
beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- och underhållsbidrag.

Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av kartbidrag för 2020 från Vallentuna-Össeby 
OL. Inlämnat underlag visar att föreningen har nyttjat bidraget i enlighet med riktlinjerna för 
bidraget.

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 2021-03-17, Redovisning av kartbidrag 2020, Vallentuna-Össeby OL
 Korrespondens angående Redovisning av kartbidrag, Vallentuna össeby OL samt 

resultatrapport 2021



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2021-03-17

DNR FN 2020.061 
ERIK LUNDQVIST SID 1/1
FÖRENINGS- OCH LOKALSAMORDNARE 
  
ERIK.LUNDQVIST@VALLENTUNA.SE  

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Redovisning av kartbidrag 2020, 
Vallentuna-Össeby OL

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 att anta förvaltningens förslag om 
förtydligande av uppföljning av drifts- och underhållsbidrag (FN 2019.061). I likhet 
med driftsbidrag är kartbidraget ett återkommande bidrag till föreningen. Bidraget 
ska också redovisas enligt beslut om förtydligande av uppföljning av drifts- och 
underhållsbidrag.  

Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av kartbidrag för 2020 från Vallentuna-
Össeby OL. Inlämnat underlag visar att föreningen har nyttjat bidraget i enlighet med 
riktlinjerna för bidraget. 

Bakgrund
Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare är en ideell idrottsförening med 220 
medlemmar varav ca 130 är aktiva. Föreningen har erhållit ett kartbidrag på 60 000 
kr för år 2020. 

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

Expedieras till:
Akten 
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Isabella Carlfors

Från: Registrator Fritid
Ämne: VB: Redovisning av kartbidrag, Vallentuna össeby OL
Bifogade filer: Resultatrapport 2021 VÖOL.jpg

Från: christer arksand <christer.arksand@gmail.com>  
Skickat: den 12 mars 2021 19:09 
Till: Erik Lundqvist <erik.lundqvist@vallentuna.se> 
Kopia: info@vallentunaosseby.nu; brunnberg.peter@gmail.com 
Ämne: Re: Redovisning av kartbidrag, Vallentuna össeby OL 

 
Hej, här kommer resultatrapporten med poster understrukna. 
Bidraget ligger på konto 3810 Kommunala bidrag och dom stora utgiftsposterna är:  
4043 Norrkartor för vår användande av kart-databasen,  
5120 El för belysning som innefattar driftskostnaden för vår klubbstuga: el för värme och belysning, 
försäkring, larmkostad m.m. 
6110 Kontorsmateriel som innefattar papper, toner m.m. till utskrifter för kartor till träningar 
 
Hälsningar Christer 
 
Den tors 11 mars 2021 kl 21:58 skrev Erik Lundqvist <erik.lundqvist@vallentuna.se>: 

Hej,  

  

Tack för underlag. I samband med redovisningen bör man ange vart bidraget är bokfört samt vilka kostnader man 
har haft som bidraget har gått till.  

Det räcker med att ni markerar i er ekonomiska rapport vart intäkten är bokförd och sedan vilka konton som avser 
kostnaderna som bidraget har använts till.  

  

Jättebra om ni kan tydliggöra det och skicka oss redovisningen igen.  

  

Tack på förhand.  

  

  

Med vänliga hälsningar  

  

Erik Lundqvist  

Förenings- och lokalsamordnare  
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Tfn: 08-587 851 73 (vid problem i lokal ring ambulerande vaktmästare: 08 587 851 80)  

Erik.lundqvist@vallentuna.se  

  

Fritidsförvaltningen  

Allévägen 1-3  

186 86 Vallentuna  

08-587 850 00 (växel)  
kommun@vallentuna.se  

  

  

Vallentuna kommun 

Vallentuna.se – Facebook – Instagram – LinkedIn 

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av personuppgifter. Läs mer om hur vi 
hanterar personuppgifter här: www.vallentuna.se/personuppgifter 

  

  

  

Från: christer arksand <christer.arksand@gmail.com>  
Skickat: den 11 mars 2021 18:42 
Till: Erik Lundqvist <erik.lundqvist@vallentuna.se> 
Kopia: info@vallentunaosseby.nu; brunnberg.peter@gmail.com 
Ämne: Re: Redovisning av kartbidrag, Vallentuna össeby OL 

  

Hej Erik 

Här kommer Balans och resultaträkning från Vallentuna-Össeby OL som önskat. 

Hör av dig om det behövs mer underlag. 

Hälsningar Christer Arksand 

Kassör Vallentuna-Össeby OL 

  

Den tis 9 mars 2021 kl 19:41 skrev Erik Lundqvist <erik.lundqvist@vallentuna.se>: 

Hej,  
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Vallentuna Össeby OL beviljades ett kartbidrag på 60 000 kr för år 2020.  

Då detta är ett återkommande bidrag ska uppföljningen av bidraget vara i linje med hanteringen för drifts- 
och underhållsbidrag.  

Det innebär att redovisning för bidraget ska vara inlämnat till fritidsförvaltningen i januari varje år.  

  

Nedan ser ni information om vad en redovisning bör innehålla. Redovisningen presenteras för 
fritidsnämnd som beslutar om fortsatt stöd.  

  

Tacksam om ni per omgående kan skicka in er redovisning av hur bidraget användes under 2020.  

Nedan utdrag från ärendet kring hur bidraget ska redovisas.  

  

Fritidsnämndens har beslutat om förtydligande av uppföljning av drifts- och underhållsbidrag.  

Beslutet innebär att ni som förening förväntas redovisa ert beslutade drifts- och underhållsbidrag för de 
gångna året, senast 31 januari året efter. T.ex. för året 2020 skall redovisning ske senast 31 januari 2021.  

Nedan finner ni ärendet i korthet. Vänligen läs också beslut och tjänsteskrivelse som bifogas i detta mail.  

  

Ärendet i korthet 

Fritidsförvaltningen föreslår att förtydliga uppföljning av drift-och underhållsbidrag. 

Förslaget innebär att: 

- hela bidragsbeloppet ska kunna identifieras i den ekonomiska redovisningen 

(resultat och balansrapport). Fritidsförvaltningen äger rätt att kräva in underlag för 

bokförda transaktioner för att styrka kostnaderna. 

- exempel på godkända poster ska vara lika för alla. Godkända poster är tillexempel 

försäkring, värme, vatten, el, sophämtning, avlopp och förbrukningsmaterial. 

- redovisningen för driftsbidrag ska vara inlämnat till fritidsförvaltningen senast sista 

januari varje år. 

- sammanställt underlag redovisas i nämnd som beslutar om fortsatt stöd. 
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Hör av er om ni har några frågor och funderingar kring redovisningen.  

  

  

Med vänliga hälsningar  

  

Erik Lundqvist  

Förenings- och lokalsamordnare  

Tfn: 08-587 851 73 (vid problem i lokal ring ambulerande vaktmästare: 08 587 851 80)  

Erik.lundqvist@vallentuna.se  

  

Fritidsförvaltningen  

Allévägen 1-3  

186 86 Vallentuna  

08-587 850 00 (växel)  
kommun@vallentuna.se  

  

  

Vallentuna kommun 

Vallentuna.se – Facebook – Instagram – LinkedIn 

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av personuppgifter. Läs mer om hur 
vi hanterar personuppgifter här: www.vallentuna.se/personuppgifter 

  

  

  

  

Från: Erik Lundqvist  
Skickat: den 21 december 2020 09:47 
Till: 'info@vallentunaosseby.nu' <info@vallentunaosseby.nu>; 'brunnberg.peter@gmail.com' 
<brunnberg.peter@gmail.com> 
Ämne: Beslut om er ansökan bidrag speciella ändamål, Vallenttuna össeby OL  
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Hej,  

  

Den 10 december hade fritidsnämnden sammanträde. Då togs beslut om er ansökan bidrag speciella 
ändamål, Vallentuna-Össeby OL.  

Bifogat utdrag ur protokollet gällande beslutet. 

  

  

  

Med vänliga hälsningar  

  

Erik Lundqvist  

Förenings- och lokalsamordnare  

Tfn: 08-587 851 73 (vid problem i lokal ring ambulerande vaktmästare: 08 587 851 80)  

Erik.lundqvist@vallentuna.se  

  

Fritidsförvaltningen  

Allévägen 1-3  

186 86 Vallentuna  

08-587 850 00 (växel)  
kommun@vallentuna.se  

  

  

Vallentuna kommun 

Vallentuna.se – Facebook – Instagram – LinkedIn 

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av personuppgifter. Läs mer om hur 
vi hanterar personuppgifter här: www.vallentuna.se/personuppgifter 
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