Utlåtande 2017:47 RIM (Dnr 106-990/2016)

Sport Campus Sweden
Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) om ”Sport
Campus Sweden” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i
utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Ärendet
Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att staden går med i ”Sport Campus Sweden”.
Sport Campus Sweden är enligt motionärerna 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. För att undvika att
prioriterade breddidrottsinvesteringar får stå åt sidan till fömrån för
elitidrottssatsningar så vill motionen att detta i första hand ska ses som en
utbildnings- och arbetsmarknadsinsats och att finansieringsansvaret för Sport
Campus Sweden ska ligga under kommunstyrelsen. Ambitionerna ska vara att
staden allt eftersom ska minska sitt finansieringsansvar i takt med att externa
investerare kan gå in i stadens ställe.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Östermalm samt Sport
Campus Sweden, Stockholmsidrotten och Sveriges olympiska kommitté.
Stadsledningskontoret konstaterar att idrottsnämnden i finansborgarrådets
förslag till budget 2017 har fått i uppdrag att utreda om det finns anledning för
staden att engagera sig i Sport Campus och vilka möjligheter och kostnader ett
medlemskap skulle innebära. Stadsledningskontoret anser därmed att motionen
bör anses besvarad med det uppdrag som ges i budget 2017.
Idrottsnämnden konstaterar att nämnden har fått i uppdrag att utreda om det
finns anledning för staden att engagera sig i Sport Campus och vilka
möjligheter och kostnader ett medlemskap skulle innebära. Nämnden planerar
återkomma med redovisning och förslag i ärendet.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anser att staden främst ska verka
för att främja en meningsfull och hälsosam fritid för alla barn och ungdomar.
Alla typer av föreningar med verksamhet som bidrar till en meningsfull och
hälsosam fritid för barn har också möjlighet att ansöka om föreningsbidrag.
Nämnden föreslår att motionen avstyrks.
Östermalms stadsdelsförvaltning anser att Stockholms stad genom att bli
medlemskommun i Sport Campus Sweden innebär att staden tar ett långsiktigt
ansvar för sina idrottare. Något som dessutom ligger i linje med vision 2040
om ett Stockholm som en attraktiv stad som samarbetar med föreningar och
där det är lätt att växla mellan arbete och utbildning och som erbjuder ett rikt
utbud av idrott, kultur och fritid med exempelvis arrangera elitidrottstävlingar.
Sport Campus Sweden (SCS) instämmer i motionärens båda att-satser. I
dagsläget är 21 Specialförbund (SF) medlemmar i SCS, men SCS önskar att
alla 71 SF hade förutsättningar för att vara medlemmar.
Stockholmsidrotten ställer sig bakom motionen och ser väldigt gäma att
Stockholms stad ansöker om att bli medlemskommun i SCS.
Stockholmidrotten delar bedömningen att detta inte enbart ska ses som en
angelägenhet för idrottsförvaltningen utan som en tillgång för hela staden, och
ser det som en möjlighet att stötta möjligheten till dual careers, det vill säga att
kunna kombinera studier och elitidrott.
Sveriges Olympiska Kommitté anser att de inte är en direkt intressent till
SCS:s regionala elitstödjande verksamhet men känner väl till den och kan dra
indirekt nytta av den. SCS gör i SOK:s ögon ett utomordentligt arbete med att
på olika sätt ge stöd till idrottares utveckling, vardag och möjligheter till att
kombinera studier i deras satsning mot eller i nationell och internationell

toppidrott. SOK ser det som naturligt och viktigt att Stockholms stad
engagerar sig som medlem och utvecklingspart med SCS.
Mina synpunkter
Sport Campus Sweden bedriver en viktig verksamhet för att möjliggöra för
elitidrottare att kombinera sitt idrottsutövande med studier till en
högskoleexamen. Det är en bra utgångspunkt att möjliggöra för personer inom
idrotten att även tillgodogöra sig en högre utbildning, inte minst som en
trygghet att falla tillbaka på när idrottskarriären är slut.
Stadens verksamhet och resurser för idrott är idag prioriterade till barn och
ungdomar, enligt stadens idrottspolitiska program. Det idrottspolitiska
programmet har fokus mot barn och unga som är fysiskt inaktiva och lyfter
särskilt fram målgrupperna personer 13-20 år, flickor 7-20 år med utländsk
bakgrund, personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar med
lägre socioekonomisk bakgrund. Målet är att öka barn och ungas fysiska
aktivitet samt öka tillgången till en rik och varierad idrott.
Stadens idrottsföreningar utgör viktiga aktörer för att nå dessa mål och har
en betydande roll i folkhälsoarbetet. Idrottsnämnden ger praktiskt och
ekonomiskt stöd till föreningar som bedriver eller vill starta verksamhet för
bam och ungdomar samt för personer med funktionsnedsättning. Stadens stöd
till föreningslivet ska vara av den omfattningen att brist på ekonomiska
resurser för individen inte utgör ett hinder för att delta. Särskilt stöd ska ges till
föreningar som bedriver verksamhet för äldre ungdomar 13-20 år, flickor och
personer med funktionsnedsättning.
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska ge föreningar möjlighet
att visa upp sin verksamhet genom till exempel prova på-tillfällen och
Idrottslyftet i samband med skoldagen eller genom information på skolor,
fritids och fritidsgårdar.
Samtidigt är det viktigt att elitidrottare, som inspirerar bam och unga, får
möjlighet att utbilda sig vidare för att kunna ha en trygghet att falla tillbaka på
även efter sin idrottskarriär. Sport Campus Sweden har goda vitsord från både
Stockholmsidrotten och Sveriges Olympiska Kommitté och utgör ett intressant
koncept för ändamålet.
I finansborgarrådets förslag till budget 2017 har idrottsnämnden fått i
uppdrag att utreda ett medlemskap i Sport Campus Sweden för stadens
räkning. En noga avvägning måste göras av konsekvenserna om staden väljer
att stötta en elitsatsning i förhållande till andra verksamheter som i så fall
också kan tänkas vara i behov av stöd från staden. En analys måste göras av

vilken effekt det skulle få för prioriteringen av bredd- och ungdomsidrotten
samt stadens prioritering av folkhälsoarbetet tillsammans med analyser,
konsekvenser samt en kostnadskalkyl för ett engagemang i Sport Campus
Sweden.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om Sport Campus Sweden av Johanna Sjö och Bo Sundin
(båda M).
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson
och Cecilia Brinck (alla M) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) om medlemskap
Sport Campus Sweden bifalls.
2. Därutöver anförs följande
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 fåne 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. 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.
Ansvaret för detta ska därför inte ligga inom idrottsnämndens ram vilket majoriteten
föreslår i sin utredning. Sport Campus tillhandahåller en möjlighet att kombinera
studier med sin idrotts. Givet att en majoritet av deltagarna idag är folkbokförda i
Stockholm stad så är det också rimligt att vi är med och bidrar. Ambitionerna ska dock

vara att staden allt eftersom ska minska sitt finansieringsansvar i takt med att externa
investerare kan gå in i stadens ställe.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) om ”Sport
Campus Sweden” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i
utlåtandet.
Stockholm den 15 februari 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) med hänvisning till
Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning

Ärendet
Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att staden går med i ”Sport Campus Sweden”.
Sport Campus Sweden är enligt motionärerna 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. För att undvika att
prioriterade breddidrottsinvesteringar får stå åt sidan till förmån för
elitidrottssatsningar så vill motionen att detta i första hand ska ses som en
utbildnings- och arbetsmarknadsinsats och att finansieringsansvaret för Sport
Campus Sweden ska ligga under kommunstyrelsen. Ambitionerna ska vara att
staden allt eftersom ska minska sitt finansieringsansvar i takt med att externa
investerare kan gå in i stadens ställe.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden, EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsnämnd, Sport Campus
Sweden, Stockholmsidrotten och Sveriges olympiska kommitté.
Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterarar att idrottsnämnden i finansborgarrådets förslag till
budget 2017 har fått i uppdrag att utreda om det finns anledning för staden att
engagera sig i Sport Campus och vilka möjligheter och kostnader ett medlemskap
skulle innebära. Stadsledningskontoret anser därmed att motionen bör anses besvarad
med det uppdrag som ges i budget 2017.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2016 att
hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Sophia Granswed m.fl. (M) och Mikael Valier (KD),

bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
I kommunfullmäktiges budget för 2017 har idrottsnämnden fått i uppdrag att utreda
om det finns anledning för staden att engagera sig i Sport Campus och vilka
möjligheter och kostnader ett medlemskap skulle innebära. Förvaltningen planerar
återkomma med redovisning och förslag i ärendet.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
20 oktober 2016 följande.
1. Stadsdelsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden avstyrker motionen.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
29 september 2016 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen uppfattar att staden främst ska verka för att främja en meningsfull och
hälsosam fritid för alla bam och ungdomar.
Förvaltningen arbetar med denna fråga genom att anordna egna idrottsaktiviteter i
samverkan med bland annat föreningar, fritidsgårdarna, samt RCC och ÖCC. Alla
bam och unga i stadsdelsområdet är prioriterade och det finns inget särskilt fokus på
elitidrottande ungdomar. Alla typer av föreningar med verksamhet som bidrar till en
meningsfull och hälsosam fritid för bam har också möjlighet att ansöka om
föreningsbidrag. Riktlinjerna anger inga särskilda prioriteringar av idrottsföreningar.
Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks.

Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 oktober
2016 följande.
1. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Reservation anfördes av Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud

Engholm (L), bilaga 1.
Ersättaryttrabde gjordes av Steven Crosson (KD), med hänvisning till Therese
Carlborg rn.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholms (L) reservation.
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Många talanger lägger av med sin idrott redan i gymnasieåldern men för de som väljer
att fortsätta idrottsatsningen är det få som får stöd med att klara av studier, hitta
boende, få hjälp med idrottsmedicin, tester osv. Enligt uppgift från Sport Campus
Sweden har ungefär 170 elitidrottare från Stockholms stad fått stöd från föreningen,
något som övriga medlemskommuner har fått stå för då Stockholms stad inte ingår
som medlemskommun.
Stockholms medverkan har tryckts på under en längre tid då många aktiva är
folkbokförda i Stockholms stad. Kommunfullmäktige antog år 2013 beslut om
Stockholms idrottspolitiska program som avser åren 2013- 2017. Visionen med
programmet är att alla stockholmare ska kunna utöva idrott och motion utifrån egna
förutsättningar och målet är bland annat att stimulera fler stockholmare till att bli
fysiskt aktiva.
Utifrån ett befolkningsunderlag om 71 640 invånare (Sweco statistik juli 2016)
skulle kostnaden för Östermalms stadsdelsnämnd från och med år 2 bli drygt 143 000
kronor. Att Stockholms stad genom att bli medlemskommun i Sport Campus Sweden
anser förvaltningen innebär att staden tar ett långsiktigt ansvar för sina idrottare, något
som dessutom ligger i linje med vision 2040 om ett Stockholm som en attraktiv stad
som samarbetar med föreningar och där det är lätt att växla mellan arbete och
utbildning och som erbjuder ett rikt utbud av idrott, kultur och fritid med exempelvis
arrangera elitidrottstävlingar. Förvaltningens förslag blir därför att bifalla
motionärernas förslag om att Stockholms stad bör bli medlemskommun i Sport
Campus Sweden samt att överlämna till kommunstyrelsen att utreda de finansiella
förutsättningarna för medlemskapet.

Sport Campus Sweden

Sport Campus Swedens yttrande daterat den 4 oktober 2016 har i huvudsak
följande lydelse.
Sport Campus Sweden instämmer i första att: satsen att Stockholms stad ansöker om att
bli medlem i Sport Campus Sweden (SCS).
Sport Campus Sweden instämmer i andra attisatsen att Stockholms stad genom
kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för finansieringen av stadens medlemskap

i Sport Campus Sweden.
SCS vill kunna fortsätta att hjälpa dem, mellan 15 och 30 år, som har ambitionen
och viljan att fortsätta sin idrottssatsning samtidigt som de tar ansvar för att skaffa sig
en relevant yrkeskarriär som tar vid när idrottssatsningen på högre nivå tar slut. SCS
erbjuder detta i Stockholm, så att de inte behöver flytta till annan stad eller utomlands
för att göra denna satsning på två karriärer. I dagsläget är 21 Specialförbund (SF)
medlemmar i SCS, men vi skulle önska att alla 71 SF hade förutsättningar för att vara
medlemmar. SCS är en stödfunktion för alla antagna idrottare.

Stockholmsidrotten

Stockholms idrottsförbunds yttrande daterat till den 21 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms idrottsförbund ställer oss bakom motionen och ser väldigt gäma att
Stockholms stad ansöker om att bli medlemskommun i SCS. Vi delar också
bedömningen att detta inte enbart ska ses som en angelägenhet för idrottförvaltningen
utan som en tillgång för hela staden, och ser det som en möjlighet att stötta
möjligheten till dual careers, dvs att kunna kombinera studier och elitidrott
Stockholms Idrottsförbund var en av grundarna av vid starten 2004. Föreningen
Sport Campus Sweden tillkom för att ge möjligheter för elitaktiva att kunna kombinera
sin idrottssatsning med eftergymnasiala studier. I det koncept som utvecklats under
året är en bärande idé att se det som ett regionalt samarbete. Ett samarbete som bygger
på samverkan mellan kommuner, lärosäten och idrottsförbunden.
Konceptet Sport Campus Sweden gör det möjligt för studenterna att på ett bättre
sätt kombinera studier och elitidrott, något som är ännu mer utvecklat i många andra
länder. Studenterna erbjuds individuellt anpassad studiegång samt ett omfattande
idrottsligt stöd, så att det ska vara möjligt också för svenska idrottsungdomar att göra
det som i andra länder kallas ”dual careers”. Det är nödvändigt, då det i de allra flesta
idrotter inte är möjligt att försörja sig på sin idrott trots VM- eller OS-guld på
meritlistan.
Stockholms stad som är regionens ledande kommun har saknats i samarbetet.
Därför skulle en ansökan om medlemskap från staden medverka till att Sport Campus
Sweden kan utvecklas ytterligare. Vår önskan är att staden ser detta som en stor
möjlighet.

Sverige Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska kommittés yttrande daterat till den 11 november 2016
har i huvudsak följande lydelse.
SOK, med ett nationellt Olympiskt uppdrag, är inte direkt intressent till SCS:s
regionala elitstödjande verksamhet men känner väl till den och kan dra indirekt nytta
av den.
SCS gör i SOK:s ögon ett utomordentligt arbete med att på olika sätt ge stöd till
idrottares utveckling, vardag och möjligheter till att kombinera studier i deras satsning
mot eller i nationell och internationell toppidrott.
SOK ser det som naturligt och viktigt att Stockholms Stad engagerar sig som
medlem och utvecklingspart med SCS. Verksamheten gagnar unga Stockholmare med
ambitioner inom både idrott och studier likväl som den gagnar deras idrottsföreningar
och annan lokal och regional verksamhet.
Stockholms medlemskap i SCS skulle också bli en tydlig signal om Stadens fina
engagemang och stöd till Stockholmsidrotten samt stärka bilden av viljan att bidra till
utvecklingsinriktade satsningar. Stadens arbete med att förbereda en ev ansökan av ett
vinter-OS till Stockholm 2026 stärks också, framförallt kommunikativt, genom aktuell
satsning på SCS för idrottare.

Bilaga 1
Reservationer m.m.
Idrottsnämnden

Reservation anfördes av Sophia Granswed m.fl. (M) och Mikael Valier (KD),
enligt följande.
Att motionen tillstyrks, samt därutöver anförs
Det är glädjande att majoriteten ställer sig försiktigt positiva till förslaget i motionen
och att frågan nu ska utredas av idrottsförvaltningen. 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 farre 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.
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 bam- 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. Ansvaret för detta ska därför inte ligga inom idrottsnämndens ram
vilket majoriteten föreslår i sin utredning.
Sport Campus tillhandahåller en möjlighet att kombinera studier med sin idrotts.
Givet att en majoritet av deltagarna idag är folkbokförda i Stockholm stad så är det
också rimligt att vi är med och bidrar. Ambitionerna ska dock vara att staden allt
eftersom ska minska sitt finansieringsansvar i takt med att externa investerare kan gå
in i stadens ställe.

Östermalms stadsdelsnämnd

Reservation anfördes av Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud
Engholm (L), enligt följande.
Att
bifalla motionen
Att
dämtöver anföra
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.
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. Ansvaret för detta ska därför inte ligga inom idrottsnämndens ram.
Sport Campus tillhandahåller en möjlighet att kombinera studier med sin idrotts.
Givet att en majoritet av deltagarna idag är folkbokförda i Stockholm stad så är det
också rimligt att vi är med och bidrar. Ambitionerna ska dock vara att staden allt
eftersom ska minska sitt finansieringsansvar i takt med att externa investerare kan gå
in i stadens ställe.

