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Ansökan om anläggningsbidrag till Täby 
konstsnöspår säsongen 2021/2022 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Täby Konstsnöspår ett 
anläggningsbidrag om 100 tkr för säsongen 2021/2022. 

Sammanfattning 

Täby Konstsnöspår har ansökt om ett anläggningsbidrag på 200 tkr för säsongen 
2021/2022. 

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. Ansökan för säsongen 2020/2021 
beviljades den 7 december 2020, § 81, med ett bidrag på 100 tkr. 

Ärendet 

Täby Konstsnöspår har ansökt om ett anläggningsbidrag på 250 tkr för säsongen 
2021/2022. 

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 
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fritidsnämnden den 22 oktober 2019, § 96. Ansökan för säsongen 2020/2021 
beviljades den 7 december 2020, § 81, med ett bidrag på 100 tkr. Sammanlagt har 
de fått 475 tkr i bidrag från kommunen.   

Kultur och fritid föreslår att ansökan rörande säsongen 2021/2022 beviljas med 
ett belopp av 100 tkr. Bidraget stöttar och uppmuntrar ett viktigt arbete som 
skapar förutsättningar för olika målgrupper att vara fysiskt aktiva under 
vinterperioden samt att det skapar ekonomiska förutsättningar för föreningen att 
kunna bedriva verksamhet under resten av säsongen för barn och ungdomar. 
Föreningen hade under 2020 ca 250 barn och ungdomar som medlemmar. Under 
en normalsäsong genomförs 2500 träningstillfällen.  

Bidraget skapar även möjligheter för barn och ungdomar upp till 20 år att åka 
gratis samt få låna utrustning om det behövs. 

Ekonomiska överväganden 

Ett anläggningsbidrag om 100 tkr kommer att hanteras inom kultur- och 
fritidsnämndens budgetram och avser bidrag för säsongen 2021/2022. Då 
bidraget tas ur befintlig budgetram behöver föreningen skicka in en ny ansökan 
om bidrag för kommande säsong 2022/2023. 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 
Resultatsenhetschef 
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