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kommun

Bakgrund:
Ängelholms Jiujitsuklubb och Engelholms Shotokan Karateklubb har sedan 1997 delatlokal på
Industrigatan 6. Jiujitsuklubben är hyresgäst och karateklubben hyr in sig i andra hand. Klubbarna
delar hyra och driftskostnader 50/50.

Sedan 1997 har Jiujitsuklubben sökt lokalbidrag på hela hyran. Det bidrag som har beviljats har
täckt en del av hyran och resterande hyreskostnad har delats mellan klubbarna. Klubbarna arbetar
mycket nära varandra men tir inte sammanslagna bland annatp g a olika riksförbund.

Árendebeskrivning:
Fram tills nu har de båda klubbarna betraktats som en enhet där det totala antalet aktiviteter är
knutna till lokalen och inte till varje enskild klubb. Nu har en situation uppkomit då tolkningen av
beslut grundat på underlaget "Regler för beviljande av lokalbidrag" med Diarienummer 20llll30,
innebär att de två klubbarna ska bedömas enskilt utifrån hyra och antal aktiviteter.

Då klubbarna har olika antal aktiviteter blir resultatet att Jiujitsuklubben hamnar på ersättningsnivån
40o/o medan karateklubben hamnar pã 60%. Båda klubbarna drivs helt ideellt och till allra största
delen är det barn- och ungdomsverksamhet.

I detta specihka fall så finns det en risk att Jiujitsuklubben inte klarar attbetala sin hyra och därför
måste lägganer sin verksamhet. Om Jiujisuklubben lägger ner måste karateklubben, vid ett
övertagande, omfcirhandla kontraktet för lokalen. Med stor sannolikhet innebär det en högre
hyreskostnad ftir karateklubben. Konsekvensen blir att denna högre hyreskostnad kommer innebära
en högre kostnad för kommunen samtidigt som även karateklubben får svån att existera framöver.

Vi anser att denna konstruktion drabbar oss negativt och straffar oss för att vi delar lokal. I o m att
vi delar lokal så sänker vi den totala kostnaden för kommunen men i nuvarande upplägg så ökar den
totala kostnaden ftir klubbarna. Att föreningar drar ner hyran genom att samverka och dela lokal
borde istället uppmuntras.

Förslag till beslut:
Vi ftire slår fti lj ande ändring/förtydli gande gällande lokalbidrag

Att det görs ett tillägg i nuvarande regler som tillåter klubbar som samverkar med varandra i
samma lokal att räkna totala antalet sammankomster i lokalen (och inte var för sig) som
underlag för lokalbidrag.
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