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Sammanfattning
Detta tjänsteutlåtande är ett svar på ett uppdrag i budget för 2017 att
utreda om det fanns anledning för staden att engagera sig i SCS och
vilka möjligheter och kostnader ett medlemskap skulle innebära.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet hur den hanterat
uppdraget och sin rekommendation till idrottsnämnden.
Bakgrund
Sport Campus Sweden (SCS) är en förening vars syfte är att erbjuda
ett bra stöd till de ungdomar som vill kombinera en satsning på
elitidrott med högre studier, kallat dubbla karriärer. Medlemmar i
föreningen är Stockholmsidrotten, 24 specialidrottsförbund, fem
lärosäten samt en handfull kommuner i regionen.
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Föreningen har under lång tid uppvaktat staden och argumenterat
för att staden ska ansluta sig till föreningen. Staden har avvaktat
eftersom det dels varit oklart vilken ambition idrottsrörelsen haft
med stödet till dubbla karriärer i allmänhet och SCS i synnerhet.
Dels betyder organisationsmodellen med en förening där
kommunerna betalar avgift beroende på befolkningsstorlek att
staden skulle få en mycket stor medlemsavgift i förhållande till
andra kommuner och den verksamhet som bedrivs.
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Ärendet
Kommunfullmäktige gav i sin budget för 2017 ett uppdrag till
idrottsnämnden att utreda om det fanns anledning för staden att
engagera sig i SCS och vilka möjligheter och kostnader ett
medlemskap skulle innebära.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på den strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har haft ett flertal möten och samtal med SCS,
idrottsrörelsen samt några av kommunerna som är medlemmar i
föreningen.
I samtalen har förvaltningen efterfrågat svar på de långsiktiga frågor
som staden haft sedan tidigare, idrottsrörelsens ambition samt en
annan organisationsmodell än medlemskap baserat på befolkning.
Anledningen till denna hållning är att det främsta intresset och
ansvaret för dubbla karriärer borde finnas hos idrottsrörelsen och
lärosätena. Det kommunala ansvaret är inte lika tydligt. Hittills har
förvaltningen inte fått några svar på dessa frågor.
Sedan utredningsuppdraget gavs i 2017 års budget har några olika
saker inträffat. För det första har Stockholmsidrotten inlett en
förutsättningslös utredning av idrottsrörelsens ansvar för dubbla
karriärer. De såg ett behov av att klargöra sitt ansvar i frågan.
Utredningen pågår fortfarande.
Dessutom har flera kommuner lämnat, eller aviserat att de ska
lämna, föreningen. Förvaltningen erfar att det bland kommunerna
ställs liknande frågor om ansvarsfördelning och finansiering som i
staden.
SCS har i sin tur informerat om att föreningen saknar finansiering
av verksamheten från halvårsskiftet i år. Det innebär att de lämnar
sina kontorslokaler och avvecklar verksamheten under sommaren
om ingen ny extern finansiering tillkommer.
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Förvaltningens bedömning är att verksamheten som SCS hittills
bedrivit har varit till stor nytta för de dubbla karriäristerna. Ett
uppehåll i möjligheten till stöd för dubbla karriärer vore olyckligt.
Det är dock fortfarande förvaltningens uppfattning att det inte är ett
kommunalt huvudansvar att möjliggöra dubbla karriärer. Utan en
tydlig rollfördelning mellan idrottsrörelsen, nationellt och regionalt,
och lärosätena bör inte kommunerna ta ansvar för en sådan här
verksamhet.
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Förvaltningen anser med hänvisning till ovanstående att den under
rådande förutsättningar inte kan förorda ett medlemskap i SCS.
_______
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