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Ansökan om anläggningsbidrag till Täby konstsnöspår säsongen 
2020/2021 

Sammanfattning 

Täby konstsnöspår har ansökt om ett anläggningsbidrag på 250 tkr för säsongen 2020/2021. 

Täby Konstsnöspår har sedan 2015 årligen ansökt om bidrag. Kultur-och fritidsnämnden 

beviljade den 23 oktober 2015 Täby Konstsnöspår ett bidrag på 125 tkr och den 18 oktober 

2016, § 87 beviljades föreningen 250 tkr. Ansökan för säsongen 2017/2018 avslogs av kultur-

och fritidsnämnden den 12 september 2017, § 78. Ansökan för säsongen 2019/2020 avslogs av 

kultur-och fritidsnämnden den 22 oktober 2019, § 96.  

Kultur och fritid föreslår att ansökan rörande säsongen 2020/2021 beviljas med ett belopp av 

100 tkr. Bidraget möjliggör ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva verksamhet under 

kommande säsong då säsongen 2019/2020 endast möjliggjorde tre veckors öppethållande 

vilket gav minskade intäkter. 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja Täby Konstsnöspår ett anläggningsbidrag om 

100 tkr för säsongen 2020/2021. 

Ärendet 

Täby konstsnöspår har ansökt om ett anläggningsbidrag på 250 tkr för säsongen 2020/2021. 

Täby Konstsnöspår har sedan 2015 årligen ansökt om bidrag. Kultur-och fritidsnämnden 

beviljade den 23 oktober 2015 Täby Konstsnöspår ett bidrag på 125 tkr och den 18 oktober 

2016, § 87 beviljades föreningen 250 tkr. Ansökan för säsongen 2017/2018 avslogs av kultur-

och fritidsnämnden den 12 september 2017, § 78. Ansökan för säsongen 2019/2020 avslogs av 

kultur-och fritidsnämnden den 22 oktober 2019, § 96.   

Kultur och fritid föreslår att ansökan rörande säsongen 2020/2021 beviljas med ett belopp av 

100 tkr. Bidraget möjliggör ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva verksamhet under 

kommande säsong då säsongen 2019/2020 endast möjliggjorde tre veckors öppethållande 

vilket gav minskade intäkter. 
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Täby Konstsnöspår ansöker även om bidrag för säsongerna 2021/2022 och 2022/2023. Då 

anläggningsbidraget hanteras inom befintlig budgetram måste en ny ansökan för kommande 

säsonger göras. 

Ekonomiska aspekter 

Ett anläggningsbidrag om 100 tkr kommer att hanteras inom kultur-och fritidsnämndens 

budgetram och avser bidrag för säsongen 2020/2021. Då bidraget tas ur befintlig budgetram 

behöver föreningen skicka in en ny ansökan om bidrag för kommande säsong 2021/2022.  
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