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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredning 
Gustaf Kangeryd 

Elstöd till idrottsföreningar med egna elavtal 
Täbys föreningsliv utgör en viktig del av samhället. Idrottsföreningarna gynnar 
samhällsutvecklingen, bidrar till fysisk aktivitet, skapar sociala mötesplatser och 
möjliggör personlig utveckling. Det är därför viktigt att kommunens föreningsliv 
är och förblir rikt och starkt, även genom den pågående elkrisen. 

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

Kultur-och fritidsnämnden vill införa en temporär stödform till idrottsföreningar 
som finns upptagna i kommunens föreningsregister och är bidragsberättigade. 
Inriktningen är att stödet ska betalas ut under våren år 2023.  

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.  

Principer för fördelning och prioritering av elstöd 

1. Syftet med stödet är att i så stor utsträckning som möjligt undvika 
konkurser inom kommunens idrottsföreningar. Detta för att bidra till 
syftet med Täby kommuns allmänna bestämmelser om stöd till föreningar 
– att stödja mångfalden och det mervärde som skapas genom 
föreningarnas verksamhet.  

2. Stödet avser idrottsföreningar med egna elavtal som finns upptagna i 
kommunens föreningsregister och är bidragsberättigade. 
Idrottsföreningar vars verksamhet är inriktad mot barn och ungdomar är 
prioriterade.  

3. Föreningslivet är ett av många områden som drabbas av höga elpriser. 
Det är angeläget att kommunens idrottsföreningar känner solidaritet med 
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varandra och inser att full kompensation inte alltid är möjligt. Det är 
viktigt att föreningar utifrån sin situation och förmåga bidrar till att lindra 
de ekonomiska konsekvenserna och gör rimliga äskanden i sina 
ansökningar. 

4. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats 
på oriktiga uppgifter, kan kommunen besluta om att helt eller delvis kräva 
tillbaka utbetalt stöd. 

Avgränsande principer 
1. 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 pga. höga elpriser. 

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

3. 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. 

Vad som kan kompenseras  
1. En förening ska, som utgångspunkt, inte få dubbelt stöd för samma 

ekonomiska konsekvens. Idrottsföreningar ska i första hand ha fått 
kompensation genom statliga stöd, om så är möjligt. Statens stöd kommer 
att avräknas från kommunens i den mån det rör motsvarande ekonomiska 
konsekvenser. 

2. Det är bevisade kostnader för ökade elutgifter som idrottsföreningar har 
haft som kan ersättas. I ansökan ska det framgå om föreningen fått elstöd 
samt vad föreningens elförbrukning uppmätte år 2022 i jämförelse med år 
2021. Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska merkostnader som 
uppstått för föreningen med anledning av ökade elpriser.  

Principer för prioritering 
Det ekonomiska stödet är begränsat. I det fall idrottsföreningarnas ansökningar 
sammantaget överstiger avsatt medel kommer kommunen att behöva prioritera 
bland ansökningarna. Följande prioriteringsgrunder kommer att vara 
vägledande: 
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1. Idrottsföreningar som bedrivs för och till förmån för barn och ungdomar 
kommer att prioriteras. 

2. En bärande princip med stödet är att det ska bidra till 
idrottsföreningarnas fortsatta överlevnad, varför det är angeläget att den 
ekonomiska förlusten under perioden ställs i relation till föreningens 
totala ekonomiska situation. Den ekonomiska skadan i relation till 
föreningens omsättning kommer därför vara en grund för prioritering. 
Idrottsföreningar med liten ekonomisk påverkan sett till omsättningen 
kan således komma att erhålla mindre eller utebliven kompensation. 


	Elstöd till idrottsföreningar med egna elavtal
	Principer för fördelning och prioritering av elstöd
	Avgränsande principer
	Vad som kan kompenseras
	Principer för prioritering



