STOCKHOLMS STAD
Kommunstyrelsen
Esgislraturet

Motion av Bo Sundin (M) om en sponsringspolicy för stadens
idrottsanläggningar
Stockholm är för tillfället den snabbast växande staden och regionen i hela Europa. Det ställer
stora krav på investeringar i såväl infrastruktur som i välfardsverksamheter men också i
idrotts- och kulturverksamheter.
Trots stora tillskott till idrottsnämndens investeringsbudget de senaste åren så har vi en stor
brist på idrottsanläggningar samtidigt som vi har stora reinvesteringsbehov. I våras
konstaterades att staden fram till 2030 behöver investera närmare 4 miljarder kronor i nya
anläggningar för att klara av att vidhålla nuvarande anläggningstäthet, därutöver tillkommer
också ett reinvesterings- och underhållsbehov på 3,3 miljarder fram till 2024. Det innebär att
de totala investeringskostnaderna för nyproduktion och renoveringar av idrottsanläggningarna
i Stockholms stad uppgår till drygt sju miljarder kronor.
Som politiker har vi ett ansvar att tillgodose stockholmarnas behov av idrottsanläggningar,
däremot behöver inte kommunen nödvändigtvis bygga allting på egen hand. Moderaterna och
alliansen har länge drivit på för att kommunen måste göra det enklare för privata aktörer och
föreningar att bygga och finansiera anläggningar på egen hand. Samtidigt vill vi också
underlätta för företag, föreningar och andra externa aktörer att bidra till upprustning och
nyproduktion av nya idrottsanläggningar. Det är inte alla föreningar, företag eller andra
externa aktörer som har råd och möjlighet att finansiera en hel anläggning men som ändå vill
kunna vara med och bidra. Därför anser Moderaterna att Stockholms stad bör ta fram en
sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar. Genom detta vill vi möjliggöra för
föreningar, företag och andra externa aktörer att, t ex i utbyte mot att få namnge anläggningen
eller få sin Iogotype uppsatt, ge ett stöd eller bidrag. På så vis kan staden täcka vissa
investerings- och renoveringskostnader, pengar som då istället kan gå till att prioritera andra,
nya investeringar i idrottsanläggningar vilket i praktiken innebär att vi kan erbjuda mer
idrottsanläggningar för pengarna.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden ska ta fram en sponsringspolicy för att
möjliggöra sponsring av nya och renoverade idrottsanläggningar
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