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Rädda stadens samlingslokaler
Stockholms stad kan vara stolta över ett rikt och levande civilsamhälle med en stor mångfald
som erbjuder verksamhet i alla olika former. En förutsättning för alla de kultur- och
idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, scoutkårer, kulturskapare och medborgare som
verkar i staden är öppna och tillgängliga samlingslokaler och mötesplatser.
De föreningsdrivna samlingslokalerna och mötesplatserna är ett fundament för det
demokratifrämjande arbete som staden bedriver. Under förra mandatperioden genomförde vi
flera satsningar för att utöka och tillgängliggöra samlingslokaler i staden. Bland annat genom
att kraftigt höja anslagen.
Det första den grönblå majoriteten gjorde efter valet 2018 var att drastiskt sänka anslagen till
samlingslokalerna. Vi har varit tydliga i vår kritik mot detta och påpekat att det riskerar att
försvaga organisationerna som driver verksamheten och att det på sikt kan leda till att
samlingslokaler kommer att behöva avvecklas. Pandemin har tyvärr kraftigt förvärrat
situationen då många föreningar har förlorat intäktskällor eftersom deras verksamhet har
ställts in eller blivit begränsad till små sällskap.
Nu står staden inför en situation där ett flertal föreningar flaggat för att de inte längre kan
driva sina samlingslokaler eftersom att de inte har råd med hyreskostnaderna. Behovet av ett
utökat stöd från staden har blivit allt mer uppenbart i och med pandemin. Spångafolkan och
Klubbensborg är bara några exempel på föreningar som vädjat efter hjälp för att inte behöva
stänga ner sina lokaler. Vi vet att de inte är ensamma och att det ekonomiska läget i flera
andra föreningar är mycket utsatt.
Därför kräver vi att staden tar ansvar för att vi ska ha krav våra samlingslokaler även efter
pandemin. Stödinsatser måste sättas in nu för att säkerställa att föreningarna inte behöver
avveckla verksamheten och att en långsiktig plan tas fram för att säkra driften av
samlingslokalerna till dess att pandemins effekter avtagit.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:
Att

Ansvarigt borgarråd kallar föreningarna inom sektorn till samråd för att lösa de
akuta problemen som uppstått.

Att

Det ekonomiska stödet till samlingslokalerna utökas för att säkerställa att ingen
förening ska behöva avveckla sin verksamhet.

Att

En långsiktig plan tas fram för att säkra driften av samlingslokalerna till dess att
pandemins effekter avtagit.

