Till Fritidsnämnden i Nacka kommun
Åtgärder för att stötta föreningsverksamheten med anledning av Covid-19
Nacka Hockey bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet av hög
kvalité. Det senaste året har, precis som för resten av samhället, varit mycket
utmanande för oss på många sätt. Vi har inte kunnat bedriva vår verksamhet på
det sätt som vi brukar, och under en period var vi helt utestängda från ishallarna.
Ekonomiskt har det senaste året också varit mycket utmanande för oss
föreningar. Vi har tappat intäkter bl.a. på grund av att vår cafeteria inte har
kunnat vara öppen och att cuper och lägerverksamhet har fått ställas in. De
statliga stödåtgärder som finns är inte anpassade för ideell verksamhet och vi har
därför inte kunnat använda oss av dessa åtgärder för att kompensera för de
förluster vi gjort.
Våra intäkter har alltså minskat medan våra kostnader istället har ökat.
Fritidsnämnden beslutade i december att höja taxorna för alla
idrottsanläggningar i Nacka kommun och det var rejäla höjningar med upp till
femton procents ökning. Samtidigt väljer kommunen att sänka
kommunalskatten, vilket i sammanhanget blir svårt att förstå.
I jämförelse med andra idrotter som t.ex. simning och fotboll är våra kostnader
för verksamhetslokaler mycket höga. Vid en genomgång av de förutsättningar
som andra idrottsföreningar i kommunen har kan konstateras att isföreningarna i
Nacka har ett högt kostnadsläge. Som exempel kan nämnas att en timme istid
kostar 870 kr under vecka 31-37 (undantaget kl. 15-16 samt kl. 22-23 då taxan
är lägre) och 1 150 kr per timme under vecka 13-20. En timme i simhallen
kostar 70 kr för två banor och därefter 25 kr per bana oavsett tid på året. Vad
gäller fotboll kan nämnas att den högsta timkostnaden uppgår till 175 kr per
timme i november - mars med ev. tillägg om 175 kr vid snöröjning, dvs 300 kr
och detta under tid på året som knappast kan ses som vara fotbollens
huvudsäsong. När man jämför med simning kan också konstateras att det
framgår av kommunens egen kapacitetsutredning att kostnaden för att drifta en
simhall är högre än kostnaden för att drifta en ishall.
Vi har fått ta del av ett förslag som innebär att huvudsäsongen ska justeras och
förlängas så att huvudsäsongstaxan ska gälla till och med vecka 16 eller 17 (det
är oklart vad det slutliga förslaget blev) och att Saltsjöbadens ishall skulle hålla
öppet ytterligare 1,5 vecka jämfört med vad som nu är sagt.
Detta skulle visserligen innebära en viss besparing för oss föreningar och en
möjlighet för våra barn och ungdomar att fortsätta träna på is längre denna

säsong. I slutändan innebär detta förslag dock ingen större kompensation för oss
då det handlar om 4 – 5 veckor varav vecka 13 är påskveckan med helgdagar
och vecka 14 är det påsklov.
Vi vill att ni politiker tänker om och tänker nytt och gör något som verkligen
kommer att ge effekt för alla idrottsföreningar i Nacka kommun, och möjliggöra
att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet med bibehållen kvalité.
Stockholms stad beslutade förra veckan att införa ett särskilt och tillfälligt stöd
till idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ger
föreningarna kompensation för hyra i stadens idrottsanläggningar under hela
2021. Stockholms stad anger att stödet ska ses som en kompensation för bl.a.
uteblivna intäkter och ökad arbetsinsats för annorlunda förutsättningar att
bedriva en verksamhet under pandemin.
För isföreningarnas överlevnad så krävs att vi får en kompensation och ett stöd
från Nacka kommun som är jämförbart med det som Stockholms stad beslutat.
Med uteblivna intäkter från cafeterior, cuper och läger är det ekonomiska läget
mycket svårt. Vi önskar att ni politiker fattar beslut om att huvudsäsongstaxan
ska gälla för hela 2021. På detta sätt kan ni säkerställa att vi kan fortsätta bedriva
vår verksamhet och vi föreningar får en chans att komma igen och få en
ekonomi i balans. Kostnaden för detta ska ställas mot kostnaden för barn och
ungdomar som drabbas av ökad psykisk och fysisk ohälsa på grund av inställda
fritidsaktiviteter. Som alltid drabbar detta de barn och ungdomar som redan är
utsatta som drabbas hårdast när föreningsverksamhet dras ner.
Vi önskar mot denna bakgrund att:
Huvudsäsongstaxan ska gälla 1 januari – 31 december 2021 för alla idrotter
i kommunen som har varierande taxor.
Följ Stockholms stads exempel och satsa på idrotten!
Vi vill gärna träffa er politiker för en dialog om detta och hur ni kan stötta oss i
föreningslivet under denna svåra tid.
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