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Satsning på barn och ungas deltagande i båtlivet
Under förra mandatperioden höjdes arrendeavgifterna för stadens båtföreningar på ett sätt som
inte utgick ifrån kommunallagens självkostnadsprincip. Flera av de grönblå partierna ansåg
också att höjningen inte var skälig utan behövde ske mer stegvis.
I januari 2019 beslutade därför Idrottsnämnden att ändra den stora delen av den beslutade
avgiftshöjningen. En mindre höjning av arrendeavgiften kvarstår, men samtidigt står det nu
också klart att båtklubbarna behöver betala moms på arrendeavgifterna. Något som medför
högre kostnader för klubbarna under 2019.
Med anledning av den oro som har funnits hos båtklubbarna kring hur deras verksamhet ska
påverkas av högre kostnader för arrenden vill vi i det grönblåa samarbetet ta initiativ till en
gemensam satsning på barn och ungas deltagande i båtlivet inom Idrottsnämndens
finansieringsram. Vår förhoppning är att det får positiva effekter på barn och ungas
deltagande samt att det även riktar sig mot nya målgrupper vilket på sikt även kommer att
gynna båtlivet i Stockholm i stort.
I det beslut som fattades i januari 2019 ingick ett uppdrag till idrottsförvaltningen att arbeta
fram en långsiktig modell för nivån på båtklubbarnas arrenden. Att kraftigt höja avgiften, som
gjordes 2017 är inte en bra modell, men inte heller kan nivåerna ligga stilla.
Självkostnadsprincipen ska råda. Idrottsförvaltningen får därför också i uppdrag att i dialog
med båtklubbarna gå igenom underhållsbehovet för att få en gemensam bild och utifrån denna
arbeta fram nya arrendesnivåer. Inom ramen för det arbetet ska miljöaspekterna särskilt
belysas. Det är den grönblå majoritetens högsta prioritering att Stockholms båtliv ligger i
framkant när det gäller att få bort miljöskadliga ämnen och andra utsläpp till vatten. Detta
ligger i linje med stadens pågående arbete med att nå miljökvalitetsnormer för stadens
vattenförekomster.
Därför uppdrar vi till Idrottsförvaltningen att:
1. Att skyndsamt tillsammans med Stockholms båtklubbar ta initiativ till en gemensam
satsning på barn och ungas deltagande i båtlivet. I uppdraget ingår att arbeta fram ett
förslag till finansieringsmodell för satsningen och att se över hur båtklubbarnas
verksamhet kan locka nya målgrupper .

2. Att inom ramen för uppdraget att arbeta fram en ny modell för arrendeavgifter se över
underhållsbehovet tillsammans med båtklubbarna
3. Att inom ramen för uppdraget att se över underhållsbehovet särskilt prioritera
miljöaspekterna.

