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Utökat hyresbidrag till Näsbyparks tennisklubb 
2021 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Näsbyparks tennisklubb 
ett utökat hyresbidrag om 300 tkr för 2021, i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat 1 september 2021.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge RE-chef för Sport och förening 
i uppdrag att verkställa utbetalningen av det utökade hyresbidraget till 
Näsbyparks tennisklubb för 2021. 

Sammanfattning  

Augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom 
fastigheten Fogden 2 vid en brand. Lokalerna hyrdes av Näsbyparks tennisklubb 
som där bedrev sin inomhusverksamhet.  

För att tennisklubben ska kunna uppföra en temporär tennishall har klubben 
ansökt om kommunal borgen för ett lån, vilket kommunstyrelsen beviljade vid 
sitt sammanträde den 29 mars 2021, § 45. En förutsättning för beviljandet var att 
klubben medgavs ett utökat hyresbidrag. Vid sammanträdet den 29 mars 2021, § 
46, beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att i arbetet 
med verksamhetsplan för 2022 säkerställa utrymme för finansiering av ett utökat 
hyresbidrag om 300 tkr under 2022 och 900 tkr under 2023.  

Föreningen ansökte även utökat bidrag om 300 tkr för 2021, vilket inte hanterats 
av kommunstyrelsen. Då summan inte ryms inom 2021 års budget för 
hyresbidrag föreslås kultur- och fritidsnämnden bevilja Näsbyparks tennisklubb 
ett utökat hyresbidrag om 300 tkr för 2021. Utökningen kommer att finansieras 
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genom omfördelning inom kultur- och fritidsnämndens totala budgetram för 
2021.  

I det fall nämnden beviljar utökningen föreslås utbetalningen verkställas av RE-
chef för Sport och förening.  

Ärendet 

Augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom 
fastigheten Fogden 2 vid en brand. Lokalerna hyrdes av Näsbyparks tennisklubb 
som där bedrev sin inomhusverksamhet. Diskussioner har förts för att hitta en 
lösning som möjliggör att föreningen kan återuppta sin verksamhet så snart som 
möjligt. 

Uppförande av en ny permanent tennishall bedöms ta ett par år. För att 
möjliggöra återupptagen tennisverksamhet höstterminen 2021 ämnar föreningen 
uppföra en temporär tennishall på brandplatsen. 

För att tennisklubben ska kunna uppföra en temporär tennishall har klubben 
ansökt om kommunal borgen för ett lån. Vid sitt sammanträde den 29 mars 2021, 
§ 45 beviljade kommunstyrelsen tennisklubben en kommunal borgen om 10 år 
för upptagande av lån för upprättande av provisorisk tältbyggnad med fem 
tennisbanor.  

En förutsättning för beviljandet var att klubben medgavs ett utökat hyresbidrag. 
Hyresbidrag kan sökas från barn- och ungdomsföreningar som äger sin 
anläggning, hyr en privat anläggning eller som driver en kommunal anläggning.  

Vid sitt sammanträde den 29 mars 2021, § 46, beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommundirektören i uppdrag att i arbetet med verksamhetsplan för 2022 
säkerställa utrymme för finansiering av ett utökat hyresbidrag om 300 tkr under 
2022 och 900 tkr under 2023.  

Föreningen ansökte även om utökat bidrag om 300 tkr under 2021. Den delen av 
ansökan hanterades inte vid kommunstyrelsens sammanträde i mars, varför den 
tas upp i detta ärende.  

Då summan, 300 tkr, inte ryms inom 2021 års budget för hyresbidrag föreslås 
kultur- och fritidsnämnden bevilja Näsbyparks tennisklubb ett utökat 
hyresbidrag om 300 tkr för 2021. Utökningen kommer att finansieras genom 
omfördelning inom kultur- och fritidsnämndens totala budgetram för 2021.  
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I det fall nämnden beviljar utökningen föreslås utbetalningen verkställas av RE-
chef för Sport och förening. Hyresbidraget regleras av ”Bestämmelser för stöd till 
föreningar i Täby kommun”. Det utökade bidrag som föreningen föreslås beviljas 
beräknas utifrån andra grunder än vad som anges i bestämmelserna, varför 
undantag kommer att göras från dessa. 

Ekonomiska överväganden 

Det utökade hyresbidraget finansieras inom kultur- och fritidsnämndens 
tilldelade budgetram för 2021.  

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 
RE-chef Sport och förening
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