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Skrivelse om hyresstöd till föreningar inhyrda hos privata hyresvärdar.
Coronapandemin har drabbat idrotten i Stockholm hårt, Riksidrottsförbundet har tillsammans med
Sweco tagit fram en rapport för att se hur stockholmsidrotten drabbats. Länk till rapporten här:
https://www.rfsisu.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rf-sisu-stockholm/dokument/hur-haridrottsforeningarna-paverkats-av-coronakrisen.pdf
En tredjedel av alla Stockholms föreningar har uppgivit att de tappat medlemmar under året och
många föreningar har fått ekonomiska svårigheter pga. den begränsade möjligheten till att genomföra
träningar och matcher samtidigt som de fasta kostnaderna för lokaler har legat kvar. Att föreningarna
förlorar medlemmar får långtgående konsekvenser för alla de barn och ungdomar som väljer bort
idrotten.
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. Många av de privata fastighetsvärdar som
inhyr de omnämnda föreningarna har inte heller valt att ta det Coronastöd som funnits från staten för
att möjliggöra en hyresreducering, därför ser vi ett behov av ett riktat tillfälligt hyresstöd till dessa
föreningar.
Vi i Vänsterpartiet vill avsätta 5 miljoner i tillfälligt hyresstöd till de idrottsföreningar som idag inte
inkluderas i förslaget från 9 mars 2021 om nolltaxa. Vårt 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. Stödet ska gälla samma period
som nolltaxan. Föreningarna ska få ansöka om detta hyresstöd som beviljas efter särskild prövning.
Utan riktat stöd till dessa föreningar så hotas de att slås ut under pandemin, något som skulle få
ödesdigra konsekvenser för Stockholm som stad samt dess ungdomar och barn.
Vi vill uppdra åt idrottsnämnden att:
-

-

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.
Ge idrottsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hanteringen av denna nya uppgift.

