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Elstöd till idrottsföreningar med egna elavtal 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa en temporär stödform till 
idrottsföreningar i Täby med anledning av de höga elpriserna, enligt promemoria 
avseende Elstöd till idrottsföreningar med egna elavtal, daterad den 8 februari 
2023. 

Sammanfattning 

De höga elpriserna har fått effekter på föreningslivet. Några av kommunens 
idrottsföreningar har drabbats hårt av de höga elpriserna, framförallt föreningar 
som själva äger och sköter sina anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden vill 
införa en temporär stödform till idrottsföreningar med egna elavtal, som finns 
upptagna i kommunens föreningsregister och är bidragsberättigade. Åtgärderna 
beräknas rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget för år 2023. 

Ärendet 

De höga elpriserna har fått effekter på föreningslivet. Några av kommunens 
idrottsföreningar har drabbats hårt av de höga elpriserna, framförallt föreningar 
som själva äger och sköter sina anläggningar. Kultur och fritid har fört dialog 
med föreningslivet och konstaterat att berörda föreningar är i behov av stöd för 
att kunna upprätthålla sina verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden vill införa en temporär stödform till idrottsföreningar  
med egna elavtal, som finns upptagna i kommunens föreningsregister och är 
bidragsberättigade. Inriktningen är att stödet ska betalas ut under våren år 2023.  
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Kvalitetspengen till föreningslivet för år 2023 är 600 000 kr. Kultur- och 
fritidsnämnden avsätter 300 000 kr av budgeten för kvalitetspeng till förmån för  
elstöd som idrottsföreningarna kan ansöka.  

I ärendet föreligger Promemoria avseende elstöd till idrottsföreningar med egna 
elavtal, daterad den 8 februari 2023, som mer ingående beskriver förslaget och 
det redan pågående arbetet. 

Avgränsande principer 
• Stödet är möjligt att söka för idrottsföreningar som på ett tydligt sätt kan 

visa på ett kritiskt ekonomiskt läge, med risk för att behöva lägga ned sin 
verksamhet på grund av höga elpriser.  

• Stödet avser ekonomiska konsekvenser med anledning av höga elpriser 
för perioden 1 oktober 2021 till och med 30 november 2022. 

• Föreningar som på ett tydligt sätt kan beskriva vilka åtgärder som de för 
egen del har vidtagit, och planerar att vidta, för att hantera de ekonomiska 
konsekvenserna av elpriserna kan ta del av stödet. 

Ekonomiska överväganden 

Kultur- och fritid omprioriterar budget avseende kvalitetspeng till elstöd till 
förmån för elstöd för föreningslivet. Kvalitetspengen till föreningslivet för år 
2023 är 600 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden avsätter 300 000 kr av 
budgeten för kvalitetspeng till förmån för elstöd som föreningarna kan ansöka.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Jenny Holmberg 
RE-chef Sport och förening 
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Bilagor 

- Promemoria avseende Elstöd till idrottsföreningar med egna elavtal, 
daterad den 8 februari 2023 

 

Expedieras 

Resultatenhetschef Jenny Holmberg 
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