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Motion av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) om Sport Campus
Sweden
Sport Campus Sweden är en ideell organisation som genom samarbete med kommuner,
specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare och sponsorer erbjuder
elitsatsande idrottare möjlighet kombinera satsningar på idrotten med en högskoleexamen.
Idag ingår sju av länets kommuner samt samtliga universitetet och högskolor i projektet.
Trots att en majoritet av deltagarna är folkbokförda i Stockholms stad så står staden utanför
projektet, något som i förlängningen riskerar att sänka hela projektet då viljan hos många av
de kommuner som idag är med att bekosta satsningar som främst nyttjas av Stockholms
invånare är begränsad.
År 2013 antog Stockholms stad ett nytt idrottspolitiskt program som fastslog stadens
inriktning för idrottsprioriteringar. Av programmet, som samtliga partier i
kommunfullmäktige står bakom, framgår att staden ska prioritera barn- och ungdomsidrotten
samt breddidrott över lag. Syftet är att förbättra folkhälsan bland stockholmarna, något som är
centralt såväl för den enskildes välbefinnande som för samhället i stort. Moderaterna är
tydliga med att det idrottspolitiska programmet även ska gälla framöver och att stadens
deltagande i Sport Campus Sweden inte i första hand ska ses som en idrottsprioritering utan
snarare som en arbetsmarknads- och utbildningsinsats.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för elitidrottare att finnas och verka i Stockholms stad.
Få elitidrottare kan livnära sig på sin idrott och ännu färre kan göra det hela livet, varför vi bör
underlätta för dessa personer att parallellt med sin elitsatsning också kunna läsa in en
högskoleexamen. Förutom att det är positivt för den enskilde att ha en utbildning och således
en trygghet att falla tillbaka på så är det också samhällseffektivt då dessa personer ofta är
ambitiösa och högpresterande rakt igenom vilket är efterfrågat på en tjänstebaserad
arbetsmarknad som Stockholm är. Det är därför viktigt att vi lyckas behålla dessa personer i
Sverige och inte, som idag, tvingar elitidrottare att lämna landet för att kunna utvecklas och
bli duktiga idrottare.
För att, precis som med evenemangsfrågorna, undvika att prioriterade
breddidrottsinvesteringar får stå åt sidan till förmån för elitidrottssatsningar så vill vi att detta
i första hand ska ses som en utbildnings- och arbetsmarknadsinsats och att
finansieringsansvaret för Sport Campus Sweden ska ligga under kommunstyrelsen. Kostnaden
är inte heller omotiverat hög då avgiften ligger på två kr/invånare, vilket innebär en total
kostnad om cirka två miljoner kronor per år. Ambitionerna ska dock vara att staden allt
eftersom ska minska sitt finansieringsansvar i takt med att externa investerare kan gå in i
stadens ställe.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att

Stockholms stad ansöker om att bli medlemskommun i Sport Campus Sweden.
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Att

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för finansieringen av stadens medlemskap
i Sport Campus Sweden i enlighet med vad som anförs ovan.

