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Vi moderater värnar om Håboborna. Den kommunala budgeten skall inte bara räcka 
till skola och omsorg utan även till bland annat idrottsföreningar och kulturaktiviteter. 
  
Det finns ett tydligt regelverk hur bidrag till föreningar och kultur skall fördelas. Att 
vissa föreningar kommer väldigt sent och begär mer pengar blir då på bekostnad av 
andra föreningar och deras verksamhet, det ställer vi inte upp på. 
  
Bålsta Hockeyklubb begärde för två veckor sedan att kommunen skulle hålla ishallen 
öppen tre veckor extra trots att klubben haft sedan augusti på sig att återkomma till 
kommunen för att sluta avtal om detta. Kommunens kostnad för detta är 60.000 kr 
per vecka och klubben var villiga att betala 4.000 kronor per vecka. Det handlar 
framför allt om klubbens A-lag som kvalar, inte lika mycket om den viktiga 
ungdomsverksamheten. Hockeyklubben har stora underskott och årets resultat pekar 
som tidigare år på stora förluster. Dessutom är klubben skyldiga kommunen 900.000 
kronor. Hockeyklubben bör nog ta en funderare på hur man tar sig ur den svåra 
ekonomiska situationen på bästa sätt. 
  
Vi moderater beslutade tillsammans med Centerpartiet att inte bidra med extra 
pengar till klubben av tre skäl: 
  
för det första har kommunen redan fördelat pengarna till kulturen och idrotten för 
2010, 
för det andra finns det inga mer pengar att hämta någon annanstans, och 
för det tredje ska alla klubbar och föreningar behandlas likvärdigt. 
  
Skulle vi subventionera BHC i detta fallet ger det en signal till alla andra klubbar och 
föreningar att de också har rätt till samma behandling. Den summan växer då till 
stora kostnader för kommunen. 
  
Håboborna är värda ett stort utbud av kultur- och fritidsaktivteter. Kommunala pengar 
skall i första hand gå till ungdomsidrott och ungdomskultur. Utökat seriespel för A-
laget är inte något som kommunen ska subventionera. Därför säger vi nej till 
hockeyklubbens extra bidragsäskande, de har stora skulder, de planerar ett stort 
underskott i år och pengarna går inte till ungdomarna. 
  
Det är nu viktigt att vi blickar framåt och så skyndsamt som möjligt får till ett avtal 
med hockeyklubben som bägge parter är nöjda med. Därför är nämndens beslut att 
uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett sådant tillsammans med klubben det allra 
mest väsentliga. 
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