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Förvaltningens förslag till beslut
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.
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Sammanfattning
På nämndsammanträdet 27 april 2021 lämnade Hassan Jama m.fl.
(V) in en skrivelse om hyresstöd till föreningar till inhyrda hos privata hyresvärdar. Många föreningar har fått ekonomiska svårigheter
till följd av Coronapandemin. Föreningar som hyr in sig hos privata
hyresvärdar får inte ta del av den tillfälliga nolltaxan om majoriteten
lanserat. Vänsterpartiet vill avsätta 5 mnkr i tillfälligt hyresstöd till
de föreningar som inte inkluderas i förslaget från 9 mars 2021 om
nolltaxa.
Hassan Jama m.fl. (V) vill uppdra åt idrottsnämnden att:
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1. hemställa hos kommunstyrelsen att 5 miljoner kronor avsätts
från den centrala medelsreserven som idrottsförvaltningen
kan fördela efter särskild prövning till de föreningar med
barn- och ungdomsidrott som idag har andra hyresvärdar än
idrottsnämnden i ett tillfälligt hyresstöd.
2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hanteringen av denna nya uppgift.

Tjänsteutlåtande
Sida 2 (4)

Ett behov som av föreningslivet lyfts som mycket viktigt är nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet, vilket nämnden fattade beslut om 9 mars. Förvaltningen är medveten om att detta stöd inte
nådde de med egna lokaler och de som hyr in sig andra än stadens
lokaler. Förvaltningen anser att ett extra stöd även till dessa föreningar är en väl motiverad stödinsats eftersom lokaler ofta utgör en
stor fast kostnad för föreningarna.
Förvaltningen har fått i uppdrag från majoriteten att ta fram ett förslag till beslut till juninämnden om ytterligare hyresstöd 2021 till
föreningar med egna lokaler och de som hyr in sig i andra än stadens lokaler. Förslaget innebär en fördubbling av hyresstöd 2021.
Uppskattad kostnad är 6,2-7 mnkr. Även hur finansiering ska ske
framgår.
Ärendet
På nämndsammanträdet 27 april 2021 lämnade Hassan Jama m.fl.
(V) in en skrivelse om hyresstöd till föreningar till inhyrda hos privata hyresvärdar.
I skrivelsen beskrivs att Coronapandemin drabbat idrotten i Stockholm hårt.
En tredjedel av alla Stockholms föreningar har uppgivit att de tappat
medlemmar under året och många föreningar har fått ekonomiska
svårigheter på grund av den begränsade möjligheten till att genomföra träningar och matcher samtidigt som de fasta kostnaderna för
lokaler har legat kvar.
I Stockholm har idrottsförvaltningen gjort insatser för att minska de
fasta kostnaderna för föreningar som hyr lokaler av staden. Samtidigt finns det en del av Stockholms idrottsliv som inte tränar och
tävlar i stadens lokaler, den stora majoriteten av idrottsklubbar som
sysslar med kampsport, fäktning, dans, rodd eller kanot hyr in sig
hos privata aktörer eller bostadsrättsföreningar. De får idag inte ta
del av den tillfälliga nolltaxan som majoriteten har lanserat.
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Hassan Jama m.fl. (V) ser därför ett behov av ett riktat tillfälligt hyresstöd till dessa föreningar. Deras förslag är att stödet skall fungera
på liknande sätt som nolltaxan men riktas mot idrottsföreningar med
barn och ungdomsidrott som idag är inhyrda hos andra värdar än idrottsförvaltningen/fastighetskontoret
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Vänsterpartiet vill avsätta 5 miljoner i tillfälligt hyresstöd till de idrottsföreningar som idag inte inkluderas i förslaget från 9 mars 2021
om nolltaxa.
Hassan Jama m.fl. (V) vill uppdra åt idrottsnämnden att:
1. hemställa hos kommunstyrelsen att 5 miljoner kronor avsätts
från den centrala medelsreserven som idrottsförvaltningen
kan fördela efter särskild prövning till de föreningar med
barn- och ungdomsidrott som idag har andra hyresvärdar än
idrottsnämnden i ett tillfälligt hyresstöd.
2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hanteringen av denna nya uppgift.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Idrottsförvaltningens svar på skrivelsen är enligt nedan.
Förvaltningen har under våren analyserat effekterna för föreningslivet av pågående pandemi och vilka stödinsatser som är bäst riktade.
Flera skrivelser från föreningar och förbund har även kommit in till
förvaltningen, nämnd och majoriteten om önskemål.
Ett behov som lyfts som mycket viktigt är noll-taxa för barn- och
ungdomsverksamhet, vilket nämnden fattade beslut om 9 mars. Förvaltningen är medveten om att detta stöd inte nådde de med egna lokaler och de som hyr in sig andra än stadens lokaler. Förvaltningen
anser att ett extra stöd även till dessa föreningar är en väl motiverad
stödinsats eftersom lokaler ofta utgör en stor fast kostnad för föreningarna.
Flera skrivelser har även inkommit avseende behov av stöd för lokalkostnader, till exempel från Scoutförbundet. Förvaltningen har
fått i uppdrag från majoriteten att ta fram ett förslag till beslut om
ytterligare hyresstöd till juninämnden.
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En del av stödet kommer sannolikt att vara möjligt att finansiera
inom avsatt budget. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden
begär budgetjustering i samband med tertialrapport 2 för det extra
hyresstödet.
Bilaga
Skrivelse från Hassan Jama m.fl. (V) om hyresstöd till föreningar
inhyrda hos privata hyresvärdar

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

