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Kvalitetspeng till Täby Basket  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Täby Baskets ansökan om 
kvalitetspeng för byggnation av en fullstor basketplan utomhus vid Tibblevallen.  

Sammanfattning 

Täby Basket har ansökt om kvalitetspeng för att anlägga en fullstor utomhusplan 
på Tibblevallen, där den nuvarande beachvolleyplanen ligger.  

Kultur- och fritidsnämnden har en budget om 600 tkr för så kallad kvalitetspeng, 
ett bidrag som syftar till att skapa ny verksamhet, utanför de ”traditionella 
ramarna”. Täby Basket ansökan uppgår till 394 938 kr. Bidraget ska täcka 
kostnader för belysning och markarbete i samband med omställningen till 
utomhusplan för basket. Då summan överstiger den delegation som RE-chef 
Sport och förening har krävs ett nämndbeslut.    

Kultur och fritid föreslår att ansökan beviljas. Bidraget syftar till att sänka 
trösklarna för att fler ungdomar ska vilja aktivera och engagera sig under 
sommarmånaderna då inomhushallarna är stängda. En utomhusplan kan bli en 
naturlig mötesplats där föreningen tillsammans med ungdomarna kan ordna 
turneringar och tävlingar kontinuerligt under utomhussäsongen. Planen kommer 
även att finnas tillgänglig för spontanidrott och för skolorna som ligger bredvid, 
som kommer kunna använda planen i sin idrottsundervisning.  

Ärendet 

Täby Basket har ansökt om kvalitetspeng för att anlägga en fullstor utomhusplan 
på Tibblevallen, där den nuvarande beachvolleyplanen ligger.  
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Kvalitetspengen ska täcka kostnaderna gällande belysning samt markarbete. Ett 
nyttjanderättsavtal är framtaget som gäller fram till den 1 april 2027. Avtalet 
anger att även spontanidrott ska få bedrivas på planen. Marken som 
basketplanen byggs på är kommunens men via nyttjanderättsavtalet ges 
föreningen rätt att bygga på den och vara på den. Skulle kommunen behöva få 
tillgång till marken under avtalets tid, behöver kommunen kompensera 
föreningen för de kostnader den haft för att bygga basketplanen. Summan som 
ska betalas tillbaka styrs av hur lång tid det är kvar på avtalet och årssumman per 
år.  

Kvalitetspeng är ett bidrag som kan sökas av föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet och syftar till att skapa förutsättningar att genomföra 
verksamhet utanför de traditionella ramarna. Huvudfokus är åldersgruppen 13 
till 20 år. Målet med bidraget är att behålla flera aktiva föreningsmedlemmar 
längre och ska därför inte användas för att förstärka befintlig kärnverksamhet. 
Det Täby Basket önskar att uppnå med utomhusplanen ligger i linje med 
kvalitetspengens intentioner.  

Kultur- och fritidsnämnden har en budget om 600 tkr för så kallad kvalitetspeng. 
Täby Baskets ansökan uppgår till 394 938 kr. Bidraget ska täcka kostnader för 
belysning och markarbete i samband med omställningen till utomhusplan för 
basket. Då summan överstiger den delegation som RE-chef Sport och förening 
har krävs ett nämndbeslut.    

Kultur och fritid föreslår att ansökan beviljas. Bidraget syftar till att sänka 
trösklarna för att fler ungdomar ska vilja aktivera och engagera sig under 
sommarmånaderna då inomhushallarna stängs. En utomhusplan för 
arrangemang kan bli en naturlig mötesplats där föreningen tillsammans med 
ungdomarna kan ordna turneringar och tävlingar kontinuerligt under 
utomhussäsongen. Planen kommer även att finnas tillgänglig för spontanidrott 
samt att skolorna som ligger bredvid kan använda planen i sin 
idrottsundervisning.  

Ekonomiska överväganden 

Bidraget kommer att hanteras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.  
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Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 
Resultatsenhetschef Sport och Förening 

Bilaga 

- Ekonomi Täby Basket 

Expedieras 

Hanna Sandberg, Idrottsstrateg 
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