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Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna-Össeby OL (FN 
2021.031)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna-Össeby orienteringslöpare ett bidrag om 15250 
kr för hyra av toaletter i samband med att föreningen arrangerar distriktsmästerskap i stafett 
för Stockholms och Upplands distrikt.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för hyra av toaletter i samband med att föreningen arrangerar 
distriktsmästerskap i stafett. Föreningen bygger själva upp arenan dagarna före tävlingen. 
Arenan är placerad på en åker nära skogen vilket innebär att det inte finns tillgång till vare sig 
toaletter eller dusch. Restriktionerna i samhället ställer hårda krav på arrangemanget och 
enligt föreningen måste bra toaletter finnas tillgängligt på arenan.

Föreningen hoppas på ca 1500 deltagare och målgruppen är deltagare i alla åldrar där 
deltagare under 20 år står för ca 40% av antalet utövare. Arrangemanget är en viktig intäkt för 
föreningen och deras ungdomsverksamhet.

Föreningens verksamhet bedrivs till stor del i skog vilket kan ses som föreningens anläggning. 
Arrangemangets naturliga placering gör det svårt att nyttja kommunala anläggningar till 
ändamålet. Förvaltningen föreslår att Fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningens ansökan 
om bidrag.

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 2021-08-24, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 

Össeby OL
 Ansökan om bidrag Vallentuna Össeby OL
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna-Össeby OL 

Förslag till beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna-Össeby orienteringslöpare ett bidrag 
om 15250 kr för hyra av toaletter i samband med att föreningen arrangerar 
distriktsmästerskap i stafett för Stockholms och Upplands distrikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen ansöker om bidrag för hyra av toaletter i samband med att föreningen 
arrangerar distriktsmästerskap i stafett. Föreningen bygger själva upp arenan dagarna 
före tävlingen. Arenan är placerad på en åker nära skogen vilket innebär att det inte 
finns tillgång till vare sig toaletter eller dusch. Restriktionerna i samhället ställer 
hårda krav på arrangemanget och enligt föreningen måste bra toaletter finnas 
tillgängligt på arenan. 

Föreningen hoppas på ca 1500 deltagare och målgruppen är deltagare i alla åldrar där 
deltagare under 20 år står för ca 40% av antalet utövare. Arrangemanget är en viktig 
intäkt för föreningen och deras ungdomsverksamhet. 

Föreningens verksamhet bedrivs till stor del i skog vilket kan ses som föreningens 
anläggning. Arrangemangets naturliga placering gör det svårt att nyttja kommunala 
anläggningar till ändamålet. Förvaltningen föreslår att Fritidsnämnden beslutar att 
bevilja föreningens ansökan om bidrag. 

Bakgrund 
Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare är en ideell idrottsförening med ca 220 
medlemmar varav ca 130 aktiva. Föreningens verksamhet består i huvudsak av 
orienteringsidrott i Vallentuna kommun. 

Konsekvenser för barn 
Ett bidrag till föreningen hjälper föreningen att möjliggöra för arrangemanget och 
generera en viktig intäkt till föreningens ungdomsverksamhet som bidrar till att 
erbjuda en aktiv fritid för barn och ungdomar i Vallentuna kommun. 

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott- och friluftsenheten Förenings- och lokalsamordnare 
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Vallentuna 2021-07-12 

 
 Vallentuna kommun 

Fritidsnämnden 

 
Ansökan om bidrag för toaletter i samband med orienteringstävling
   
Den 12 september ska Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare arrangera distriktsmästerskap i stafett 
för Stockholms och Upplands distrikt. Vi har fått arrangemanget sent eftersom förutsättningarna har 
varit otydliga. Vi räknar med cirka 1500 deltagare, varav 900 st får vara på arenan samtidigt (start - 
växling - mål). På arenan som är placerad på en åker nära skogen har vi ingen tillgång till dusch och 
toaletter. Restriktionerna för Corona gör att vi behöver bra toaletter men för närvarande ingen 
dusch. 
 
För detta arrangemang behöver vi 15 st “Bajamajor” som hyrs för arrangemangsdagen. Vi antar att 
kommunen har någon form av ramavtal för sådana toaletter som skulle kunna användas. 
Även i framtiden hoppas vi att det kan vara en lösning att kommunen står för toaletter och 
duschvatten i samband med våra större arrangemang, maximalt en gång per år. Vi själva bygger upp 
arenan dagarna föra tävlingen. 
 
Målgruppen är deltagare i alla åldrar. Klasser från H/D 10 till H/D 80. Under 20 år ca 40 %, 21-34 år 
ca 15 % och över 35 år ca 45 % av deltagarna. 
Budgeten ger en vinst på ca 50 tkr delat på två klubbar. Nerlagd arbetstid uppskattas till 1200 
timmar totalt med kartor, banläggning, bygg av Arena och genomförande av tävlingen. Det ger en 
vinst på 42.- per arbetstimme som ska ge basen i vår ungdomsverksamhet. På ett arrangemang som 
detta har vi inte tillgång vare sig till toaletter, vatten eller el. Det är därför stora utgiftsposter som 
drabbar vår snäva vinst som andra föreningar slipper när de kan använda kommunens hallar och 
arenor. 
 
Vi ansöker om bidrag för 15 st “Bajamajor” som kan användas söndagen den 12 september, 
inkluderande utkörning och hämtning. Lämpligen sker då beställningen genom kommunen. 
Kostnaden för 15 toaletter är totalt 12 200:- plus moms. 
 
 

Peter Brunnberg 
Peter Brunnberg 
Ordf. Vallentuna-Össeby OL 
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