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Kommunstyrelsen

Medlemskap i Sport Campus Sweden.

Bakgrund
Haninge kommun är initativtagare och stiftare till Haninge Idrottscampus efter en
inledande studie,som gjordes med stöd av Allmänna Arvsfonden. I det inledande
arbetet tog Stockholms Idrottsförbund ett ansvar.
Målsättningen för 2008 är att ”Minst 60 elitidrottare finns vid Haninge
Idrottscampus hösten 2008, jämfört med 45 hösten 2007.”
Haninge kommun satsar under 2008 ca 380 000 kronor i verksamhetsmedel, en
ökning med drygt 30 procent jämfört med 2007. Ökningen motsvarar
ambitionsökningen i kultur- och fritidsnämndens mål- och budgetdokument.
Dessutom betalar kommunen lön m.m. till projektledaren.
Kommunens sammanlagda kostnad för Haninge Idrottscampus blir därmed ca
1 000 000 kronor under 2008.
Tre högskolor (Södertörns högskola KI och KTH) satsar också resurser i
verksamheten liksom de deltagande förbunden.
Inför 2009 kommer både högskolor och förbund att ta ett större ekonomiskt
ansvar.
Redan idag kan elitidrottare inom individuella idrotter från Tyresö söka plats inom
Sport Campus Sweden.
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Vad motiverar ett medlemskap
•

Tyresö kommun som Sveriges 50:e största kommun kan vi stärka vår
position som attraktiv boende- och fritidskommun

•

Tyresö kommun kan med medlemskapet stödja duktiga idrottare med en
individanpassad utbilding

•

Tyresö kommun har idrottsföreningar som vill tillhöra eliten i Sverige

•

Tyresö kommun har i Tyresö gymnasium en av regionens bästa
idrottsprogram inom fotboll och handboll som vill bli ännu mer
konkurrrenskraftiga och ser ett värde med satsningen som stärker
gymnasiets postion

•

Tyresö kommuns vuxenutbildning/C3L ser ett värde i att kunna erbjuda
elitspelare en plattform för vidare studier

•

Tyresöbostäder AB erbjuder redan idag studentlägenheter och är villiga
att erbjuda studentlägenheter för de som studerar inom Sport Campus
Sweden

•

Tyresö kommuns idrottshistoria rymmer särskilt två framgångsrika
lagidrotter , fotboll och handboll för damer, som vill återta sin position

•

För Tyresös del får vi en röd tråd i en unik utbildningssatsning för kvinnor
som spelar fotboll eller handboll från grundskolan – gymnasiet- C3L –
Sport Campus Sweden

•

Tyresö kommun får ensamrätt att leverera idrottare inom sporterna fotboll
och handboll som blir de första lagidrotter inom Spprt Campus Sweden.
Detta blir en pilotsatsning under 2009 som innebär att vi kommer att lära
oss att hitta en rätt metodik som möjliggör för fler lagidrotter att delta från
Tyresö sida längre fram.

Kommunledningen har fört diskussioner med Tyresö Fotbollsförening och Tyresö
handbollsförening om att samverka rörande en elitsatsning riktad mot spelare
inom föreningarnas damverksamhet. Båda föreningarna ser ett stort värde i att
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kunna medverka i Sport Campus Sweden. Dels innebär satsningen möjlighet att
behålla spelare efter gymnasieåldern och dels kan föreningarna attrahera nya
spelare som vill förena elitidrott med högskolestudier. Vi ser en målbild för
Tyresös del för 2009 som omfattar 4-6 spelare.

Vilka krav ställs på kommunen

För Tyresö kommun förutsätts att vara med och delfinansiera den centrala
organisationen med förslagsvis 100 000 kr för 2009. Huddinge kommun har gått
in med samma belopp för 2009,
Därefter får avtalet omprövas.
Vidare föreslås Tyresö kommun att satsa följande resurser i projektet
•

Marknadsföra Sport Campus Sweden gentemot individuella idrottare boende i
Tyresö kommun

•

Lokal projektledare på heltid eller deltid i inledningsskedet inom
Utvecklingsförvaltningen (högst 100 000 kr under 2009)

•

Deltagande i och ansvar för det regionala arbetet genom styrelseplats i den
regionala organisationen

•

Tillgång till bostäder för studenterna genom Tyresöbostäder AB

Vilka krav ställs på föreningarna
Förutom att sälja in idén bland sina spelare ska föreningarna delta i de
arrangemang som Sport Campus bjuder in till.
•

Vidare stå för att finansiera stipendium till de idrottare som uppnår
fullgoda resultat – 10 000 Kr/år och idrottare
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Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslås besluta att begära om medlemskap i Sport
Campus Sweden för 2009

-

Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Sport Campus Sweden

-

Kostnaderna för medlemskap samt övriga utvecklingskostnader belastar
kommunchefens utvecklingsmedel med högst 200 000 kr för 2009

-

Kommunstyrelsen överlämnar frågan om frikort till Kultur- och
fritidsnämnden att behandla

-

Kommunstyrelsen prövar senast 09-11-30 frågan om fortsatt medlemskap
i Sport Campus Sweden efter samråd med kultur- och fritidsnämnden

Staffan Isling
kommunchef

