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Extra hyresstöd 2021
För föreningar med egna lokaler eller som hyr lokaler
av andra än staden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner att förvaltningen omdisponerar
medel inom förvaltningens budget 2021 enligt vad som
anges i detta ärende.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att handlägga
och betala ut stöd i enlighet med vad som beskrivs i detta
tjänsteutlåtande.
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Idrottsdirektör

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot många idrottsföreningar det senaste
året och det finns ett behov av återstart. Många föreningar har vikande medlemsantal och minskade intäkter samtidigt som de har
kvar mycket fasta kostnader. Detta gäller inte minst föreningar med
egna lokaler och de som har hyreskontrakt med olika hyresvärdar.
På nämnden i mars 2021 beslöt nämnden om ett stöd motsvarande
det som barn och ungdomsföreningar med nolltaxa faktureras för
icke-säsong. Normalt har föreningarna bara nolltaxa under icke säsong.
Idrottsförvaltningen
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104 20 Stockholm
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Ovanstående beslut når inte föreningar med egna lokaler eller dom
som hyr in sig i andra lokaler än stadens.
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Förvaltning föreslår ett extra hyresstöd 2021, där storleken baseras
på det ordinarie hyresstöd som föreningar med egna eller inhyrda
lokaler ansökt om.
Bakgrund
Pandemin har slagit hårt mot många idrottsföreningar det senaste
året och det finns ett behov av återstart. Många föreningar har vikande medlemsantal och minskade intäkter samtidigt som de har
kvar mycket fasta kostnader. Detta gäller inte minst föreningar med
egna lokaler och de som har hyreskontrakt med olika hyresvärdar.
Tidigare under året har nämnden fattat beslut om två andra extra
stöd 2021 för att begränsa effekterna av pandemin för föreningslivet
och underlätta en återstart av verksamheten.
På nämnden i mars 2021 beslöt nämnden om ett stöd motsvarande
det som barn och ungdomsföreningar med nolltaxa faktureras för
icke-säsong. Normalt har föreningarna bara nolltaxa under icke säsong. På nämnden i april fattades ett beslut om stöd till extra sommar aktiviteter.
Under april-maj har förvaltningen fortsatta att analysera utfallet av
medlemsaktivitetsstöd och hyresstöd för att se eventuell påverkan
av pandemin på dessa stöd. Efter beslutet om stöd motsvarande
nolltaxa till barn- och ungdomsföreningar har även vissa föreningar
och förbund som inte i första hand hyr in sig i stadens anläggningar
inkommit med skrivelser och efterfrågat motsvarande hyresstöd för
sin verksamhet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen att ett extra hyresstöd till föreningar med hyresstöd
för egna lokaler är det stöd som bäst kompletterar tidigare beslut om
extra stöd.
Beslutet på mars nämnden om ett extra stöd motsvarande nolltaxa
för barn- och ungdomsföreningar i stadens lokaler under icke-säsong kommer inte föreningar med egna lokaler och de med hyreskontrakt i andra lokaler än stadens till del.
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Förvaltningens genomförda analys av medlemsaktivitetsstöd och
hyresstöd med mera pekar inte på att det finns något annat stöd som
skulle vara mer motiverat än ett generellt extra hyresstöd. Analysen
syftade till att upptäcka om det fanns någon särskild kategori av föreningar som drabbats särskilt hårt av pandemin. Förvaltningen har
inte upptäckt några sådana andra kategorier. Det förekommer däremot skillnader på föreningsnivå.
Föreningar med egna lokaler och dom med fasta hyreskontrakt har
stora fasta kostnader vilket kan ge problem vid tillfälliga intäktsbortfall. Bland föreningar med hyresstöd återfinns många kampsportföreningar och scoutföreningar, vilket är föreningar som hör
till dom som haft stora intäktsbortfall under pandemin.
Förvaltningen anser att en dubblering av hyresstöd 2021 är bästa
modellen för ett utökat hyresstöd eftersom både storleken på barnoch ungdomsverksamhet samt att föreningen har kostnadseffektiva
lokaler i förhållande till den verksamheten beaktas.
Handläggning av föreningsstödet pågår och några enstaka föreningar kvarstår där särskild granskning sker. Totalt har hittills 62
föreningar beviljats hyresstöd om totalt 6,2 mnkr. Totalt har 14 föreningar av de som sökt hyresstöd inte beviljats stöd, inklusive dom
där handläggning pågår. Beroende på orsak till avslag, är förvaltningens förslag att en särskild handläggning av dessa 14 föreningar
görs och att vissa, till exempel dom som inte fått stöd enbart på
grund av sen inlämnad ansökan, kan komma att beviljas det extra
hyresstödet. Total budget för hyresstöd uppgår till 6,5 mnkr 2021.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen rätt att handlägga och betala ut ett stöd baserat på beviljat hyresstöd 2021 alternativt på en bedömning av de föreningar som ännu inte granskats
klart eller fått avslag.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för en dubblering av hyresstödet uppskattar förvaltningen
till cirka 6,2 mnkr -7,0 mnkr. Förvaltningen bedömer att det förnärvarande finns ett utrymme inom föreningsstödsbudgeten om cirka
3,5 mnkr- 4 mnkr som kan avsättas till detta stöd utan att någon särskild omprioritering krävs. Ett extra stöd på mer än 3-4 mnkr skulle
sannolikt kräva en mer restriktiv hantering av övriga stöd än normalt om inte nämnden tillförs extra budgetmedel under 2021. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden begär budgetjustering i
samband med tertialrapport 2 för det extra stödet.
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Förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag av nämnden
handlägga och betala ut ett extra stöd som innebär en fördubbling
av ordinarie hyresstöd 2021 enligt vad som anges i detta tjänsteutlåtande. Ett dubblerat stöd innebär att inte någon förening totalt sett
får ett stöd som överstiger föreningens totalkostnad för lokalen alternativt inhyrningen.
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