Idrottsförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Dnr 3.4/2022/1702
Sida 1 (5)
2022-06-03
IDN 2022-06-14

-08

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426

Till
Idrottsnämnden

Stöd avseende båtbottentvättar
Förvaltningens förslag till beslut
Idrottsnämnden godkänner ansökan avseende 2022 om stöd avseende båtbottentvättar beviljar ett stöd i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Marina Högland

Carina Braun

Idrottsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget 2021 och även 2022 fick nämnden i
uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka
för att en båtbottentvätt inrättas. Vidare står det i budget 2022 att
nämnden ska samverka med båtklubbarna i syfte att minska miljöfarliga utsläpp från båtverksamheterna.
En lösning där idrottsnämnden ger ett ekonomiskt stöd till berörda
föreningar och samtidigt ställer krav på ökad tillgänglighet anser
förvaltningen är den bästa och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen på att säkerställa ett utökat utbud av båtbottentvättar och
därmed uppfylla budgetuppdraget från budget 2021 och 2022.
Förvaltningen föreslår att Stora Hunduddens Varvsförening får ett
stöd om max 150 tkr och Ulvsundavikens Varvsförening ett stöd om
max 256 tkr.
Idrottsförvaltningen
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov
Box 8313
104 20 Stockholm
Växel 08-508 27 700
idrott@stockholm.se
start.stockholm

Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget 2021 och även 2022 fick nämnden i
uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka
för att en båtbottentvätt inrättas. Vidare så står det budget 2022 att
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nämnden ska samverka med båtklubbarna i syfte att minska miljöfarliga utsläpp från båtverksamheterna.
Förvaltningen har utrett olika platser och möjligheter för att förvaltningen skulle kunna driva en båttvätt i egen regi eller via upphandling. Under 2021 hade förvaltningen en dialog med Stockholms
Hamnar om möjligheten att anlägga en båtbottentvätt vid Hammarby slussen. Det hade eventuellt gått att hitta en lösning men
platsen bedömdes inte optimal då det fanns en risk för störningar för
hamnens verksamhet. Under arbetet har förvaltningen även haft
kontinuerlig dialog med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Förvaltningen bedömde vidare att hantera driften av en båtbottentvätt med egen personal skulle vara mycket kostsamt och dessutom
saknar förvaltningen en betallösning. Alternativet att upphandla en
aktör ansågs vara allt för osäkert dels på grund av att det finns få
tänkbara aktörer samtidigt som en upphandling skulle skett med
hjälp av mycket osäkra parametrar.
I Stockholms stad finns idag två stycken båtbottentvättar, en i Saltsjön vid Stora Hunduddens Varvsförening och en i Mälaren vid
Ulvsundavikens Varvsförening. De vänder sig idag främst till sina
egna medlemmar och har begränsade öppettider. Båda varvsföreningarna har kontaktat idrottsförvaltningen med förfrågan om
stöd till verksamheten eftersom det är mycket svårt att få lönsamhet
i en båtbottentvätt.
Ärendet
Stora Hunduddens Varvsförening och Ulvsundavikens Varvsförening har skickat in en ansökan vardera om stöd till driften av
sina båtbottentvättar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
avdelningen för idrottsverksamhet utomhus och planeringsenheten.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
I Stockholms stad finns omkring 80 båtklubbar och fem varvsföreningar för fritidsbåtar. De flesta båtklubbar arrenderar markoch vattenområde för båtuppläggning och bryggor av Stockholms
stad via idrottsnämnden. Det sammantagna båtbeståndet inom staden uppskattas till cirka 7000 båtar. Därutöver passerar tusentals båtar från närliggande kommuner Stockholms vattenområde per år.
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Vid underhåll och skötsel av båtar används många olika hälso- och
miljöfarliga produkter. Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra
miljögifter till mark, vatten och bottensediment från båtbottenfärg
innehållande biocider. Kraven på sanering av båtskroven från otillåten biocidfärg har även gjort att efterfrågan på alternativa metoder
för att hålla skrovet rent från påväxt har ökat. En av de mest effektiva metoderna är att tvätta skroven i båtbottentvättar och det är viktigt att det finns båtbottentvättar inom stadens vatten.
När berörda föreningar kontaktade förvaltningen såg förvaltningen
en möjlighet att genom samverkan kunna öka tillgången till båtbottentvättar för Stockholms samtliga båtägare och samtidigt minska
risken att berörda klubbar inte heller skulle kunna driva sina båtbottentvättar vidare för sina egna medlemmar av ekonomiska skäl.
En lösning där idrottsnämnden ger ett ekonomiskt stöd till berörda
föreningar och samtidigt ställer krav på ökad tillgänglighet anser
förvaltningen är den bästa och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen på att säkerställa ett utökat utbud av båtbottentvättar och
därmed uppfylla budgetuppdraget från budget 2021 och 2022.
Stora Hunduddens Varvsförening fick ett stöd om 163 522 tkr från
idrottsnämnden 2021. Föreningen ägde tidigare båtbottentvätten tillsammans med företaget BoatWasher AB, som gick i konkurs 2021.
För att kunna köpa andra halvan från konkursboet behövde föreningen ett stöd från idrottsnämnden, vilket de fick. Förvaltningen
bedömde ett stöd som angeläget för att säkra båttvättens fortlevnad.
Föreningen har inkommit med en ny ansökan om stöd för 2022 eftersom de uppskattar att intäkterna för båtbottentvätten 2022 inte
kommer att täcka föreningens kostnader för tvätten. Föreningen har
tecknat ett avtal om drift av tvätten med ett företag. Föreningens intäkter kommer att bestå av 20 procent av intäkterna som bolaget får
in. Exempel på kostnader som föreningen har är underhåll av tvätten samt rengöring, sjö- och torrsättning samt rengöring av bassängen. Föreningen har inga kapitalkostnader eller amortering
kopplat till tvätten eftersom den finansierats med LOVA-stöd och
stödet från idrottsnämnden 2021.
Föreningen uppskattar att mellanskillnaden mellan intäkter och
kostnader 2022 kommer att bli cirka 150 tkr.
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Förvaltningen har även haft en dialog med Ulvsundavikens Varvsförening som också har en båtbottentvätt. De uppskattar intäkterna
till 240 tkr och kostnaderna för tvätten till 496 tkr. I upptagna kostnader ingår amortering på ett lån avseende tvätten med 140 tkr.
Mellanskillnaden mellan intäkter och kostnader beräknas därmed
bli cirka 256 tkr.
Förvaltningen föreslår att Stora Hunduddens Varvsförening får ett
stöd om max 150 tkr och Ulvsundavikens Varvsförening ett stöd om
max 256 tkr. Stöden avser 2022 och är preliminära. Föreningen
måste senast 15 november 2022 lämna en ekonomisk redovisning
över säsongens intäkter och kostnader för tvätten och om skillnaden
mellan intäkter och kostnader blir mindre än erhållet stöd ska mellanskillnaden återbetalas till förvaltningen. Preliminärt beviljat stöd
ska utgöra en maxgräns för stöden 2022.
Vidare ska redovisningen innehålla en kort verksamhetsbeskrivning
för säsongen där antal tvättar, öppettider, priser, intäkter och kostnader med mera framgår.
Utebliven redovisning kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldiga av utbetalt stöd för 2022.
Vidare är ett villkor för stöd att båtbottentvätten är öppen för samtliga båtägare enligt samma villkor som för föreningarnas egna medlemmar.
Det kan bli aktuellt med stöd även kommande år om föreningarna
har kvar sina tvättar och förvaltningen bedömer att de ekonomiska
förutsättningarna fortfarande motiverar ett stöd. Förvaltningen föreslår att eventuella kommande ansökningar om stöd bedöms årligen
och att eventuella beslut om stöd görs för ett år i taget.
En beskrivning av respektive förenings båtbottentvätt redovisas i bilaga 1.
Miljökonsekvenser
Syftet med stödet är att säkerställa båtbottenstvättens fortlevnad
samt att öka tillgängligheten till tvätten vilket kommer få en positiv
påverkan på miljön.
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Ekonomiska konsekvenser
Stödet ryms inom avsatt budget för föreningsstöd 2022.

_______
Bilaga
Beskrivning av båtbottentvättarna
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