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Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna konståkningsklubb (FN 
2021.050)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna konståkningsklubb ansökan om bidrag speciella 
ändamål för ombyggnad av klubbrum.

Ärendebeskrivning
Vallentuna konståkningsklubb ansöker om ett bidrag på 298000kr för ombyggnad av 
klubbrummet i Vallentuna ishall. Klubbrummet används för möten och för lättare träning, 
såsom stretching och dans. Klubblokalen är enligt föreningen i ett stort behov av renovering 
och ombyggnation.

Förvaltningen ser positivt på en upprustning av lokalen. Inför en omfattande ombyggnation av 
klubbrummet i Vallentuna ishall bör en dialog ske med Fastighetsavdelningen på TFF, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Fritidsförvaltningen och föreningen om avtalsfrågan 
kring lokalen samt hur användandet av lokalen ser ut idag och vilka behov som finns, och till 
vilken typ av verksamhet som lokalen kan och får anpassas till.

Förvaltningen föreslår därför fritidsnämnden att avslå Vallentuna konståkningsklubb ansökan 
om bidrag speciella ändamål för ombyggnad av klubbrum.

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, 2021-11-11, Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna 

konståkningsklubb
 Ansökan bidrag speciella ändamål, Vallentuna konståkningsklubb
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Tjänsteskrivelse

Ansökan bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna konståkningsklubb

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna konståkningsklubb ansökan om bidrag 
speciella ändamål för ombyggnad av klubbrum. 

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna konståkningsklubb ansöker om ett bidrag på 298000kr för ombyggnad av 
klubbrummet i Vallentuna ishall. Klubbrummet används för möten och för lättare 
träning, såsom stretching och dans. Klubblokalen är enligt föreningen i ett stort behov 
av renovering och ombyggnation. 

Förvaltningen ser positivt på en upprustning av lokalen. Inför en omfattande 
ombyggnation av klubbrummet i Vallentuna ishall bör en dialog ske med 
Fastighetsavdelningen på TFF, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 
Fritidsförvaltningen och föreningen om avtalsfrågan kring lokalen samt hur 
användandet av lokalen ser ut idag och vilka behov som finns, och till vilken typ av 
verksamhet som lokalen kan och får anpassas till. 

Förvaltningen föreslår därför fritidsnämnden att avslå Vallentuna konståkningsklubb 
ansökan om bidrag speciella ändamål för ombyggnad av klubbrum. 

Bakgrund
Vallentuna konståkningsklubb har sedan 1984 bedrivit verksamhet för Vallentunas 
invånare, föreningen har ca 270 medlemmar. Konståkning för alla är föreningens 
motto, målet är att ta till vara på åkarnas intresse och utveckling oavsett nivå och 
ambition. 

Idag förfogas lokalen av Vallentuna konståkningsklubb och Ormsta HC, men även de  
andra isföreningarna lånar ibland lokalen. Klubblokalen är enligt föreningen i stort 
behov av renovering och ombyggnation. De har inte renoverats sedan 90-talet. Köket 
är gammalt och slitet och det är alldeles för stort för den nuvarande användningen. 
Förutom renoveringsbehovet så är inte lokalen helt ändamålsenlig längre. Exempelvis 
behövs inte ett så stort separat kök, då föreningen inte längre bedriver 
kioskverksamhet i lokalen. 
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

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

Expedieras till:
Akten, Vallentuna konståkningsklubb 
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