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Yttrande angående Yrkande från V och MP 
angående kompensation för elitklubbarna i 
pandemitider 

Yttrandet 
Socialdemokraterna har tidigare i vintras stöttat förslag om hyresfrihet för elitidrotten och 
delar även inriktning i förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet som även var 
kommunstyrelsens beslut i bred samsyn i december i fjol. Covid-19 pandemin påverkar 
många branscher och delar av samhället. De anläggningar som elitidrotten hyr av staden 
är anpassade för en stor publik, något som inte är möjligt i nuläget. Därför är det inte 
heller rimligt att de får betala full hyra.  

Socialdemokraterna har i bred överenskommelse med Alliansen och Demokraterna 
kommit överens om att stötta elitidrotten. Det är dock även viktigt att stötta den delen av 
barn och ungdomsidrotten som drabbas lika hårt som elitidrotten, men som inte har några 
större intäkter från TV eller sponsorer. Det är därför vi har gjort upp i ett bredare paket i 
ett yrkande på uppföljningsrapporten för mars månad. I och med att detta och andra 
frågor är omhändertaget i det yrkandet så yrkar vi därför avslag på V och MPs yrkande, 
även om vi som sagt delar intentionen. 
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Yrkande angående kompensation för 
elitklubbarna i pandemitider 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra åt Got Event att inför en avgiftsfrihet vid arenahyra för 
elitidrottsklubbarna som drabbats av stora intäktsförluster under 2021. 
Perioden är 2021-01-01 till 2021-06-30 och inbegriper därmed retroaktiv 
kompensation från årsskiftet. 

2. Att uppdra åt Stadshus AB att kompensera Got Event med 1,9 miljoner 
kronor för uteblivna intäkter.  

Yrkandet 
 
Effekter av Coronapandemin påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning och 
kommer att göra det en tid framöver. Restriktioner som införs i vårt samhälle begränsar 
flertal av bolagen och dess verksamheter som har drabbats av stora intäktsförluster till 
följd av restriktionerna. Vi kan se att flera idrottsverksamheten har drabbats hårt av 
publikrestriktionerna i ett års tid och fortsatta publikrestriktioner är att vänta. Vi har ett 
flertal idrottsklubbar inom bland annat fotboll och ishockey som har haft svårt att bedriva 
sin ordinarie verksamhet och vi vill därför möjliggöra överlevnad för dessa verksamheter. 
 
På fullmäktige 22 april beslöts att minska uttaget från Stadshus AB med 140 mkr under 
2021. På så vis har motsvarande, obudgeterade, utrymme uppstått inom koncernen vilket 
skapar ett handlingsutrymme. 

I december beslutade kommunstyrelsen efter en blocköverskridande uppgörelse att 
kompensera elitklubbarna för 2020 års hyror. Vi ser att situationen på läktaren är 
oförändrad och mycket talar för att den så kommer att vara ett tag framöver. Vi vill därför 
ge klubbarna tydliga förutsättningar för det fortsatta verksamhetsåret. 
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