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Ledningsstöd

Stöd till idrottsprofilen MFF-akademin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att
att

tillskjuta 400 000 kr till MFF-Akademin
finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
kommunstyrelsens förfogande år 2021 samt
kostnaden beaktas i ekonomi- och verksamhetsplan för 20222024.

att

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-02, § 120 att bekosta MFFakademin med 650 000 kr för 2019, att finansiering sker genom
disposition av under ”Reserverade medel” avsatta medel till
kommunstyrelsens förfogande samt att kostnaden beaktas i EVP för
2020-2022.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19, Stöd till
idrottsprofil MFF-Akademin
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-02 § 120 Utvecklingsstöd
idrottsprofiler inkl. reservation (SD)

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige har avsatt 1 500 000 kr årligen från och med
2019 för utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan.
Utvecklingsstödet syftar till att uppmuntra, utöka och erbjuda bättre
förutsättningar för skolor att utveckla lokala idrottsprofiler. Under
2019 beslutade kommunstyrelsen att överföra avsatta medel till
utbildningsnämnden ( 500 000 kr) och barn- och skolnämnden
(1 000 000 kr).
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Kommunstyrelsen beslutade även att MFF-Akademin är att betrakta
som en satsning utöver idrottsprofil varför medel för denna
merkostnad kvarstod hos kommunstyrelsen.

Föredragning
Under 2019 avsatte kommunstyrelsen 650 000 kr för MFFAkademin varav 300 000 kr bekostades via kommunstyrelsens
ordinarie ram och 350 000 kr via kommunstyrelsens reserverade
medel för oförutsedda utgifter. Den utökade kostnaden (350 000 kr)
skulle beaktas i kommande EVP-process. Beslutet 2019 kom
tidsmässigt efter beredning av budget för 2020 varför kostnaden inte
beaktades där. På samma sätt är budgeten för 2021 nu klar för beslut
i kommunfullmäktige. Killebäckskolan har erbjudit MFF-Akademin i
en årskurs 2019-2021. För att möjliggöra en utökad satsning bör
ytterligare 400 000 kr avsättas framöver.
Kostnaden föreslås därför hanteras via kommunstyrelsens
reserverade medel 2020 och 2021.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret, samråd har skett med
barn-och skolförvaltningen.

Barnets bästa
Lokala idrottsprofiler i skolan syftar till att möjliggöra för barn att
kombinera ett aktivt sportutövande med en hållbar skolsituation.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kostar 400 000 kr per år. Kostnaden föreslås belasta
kommunstyrelsens reserverade medel för oförutsedda kostnader
under 2021. Kostnaden bör beaktas i ekonomi- och verksamhetsplan
för 2022-2024.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
Barn- och skolnämnden
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