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Förslag till långsiktig finansieringsmodell för
idrottsakademierna
Sammanfattning

Haninges idrottsakademier ger elitsatsande ungdomar goda
förutsättningar att på hemmaplan utveckla sina färdigheter
och kunskaper inom sin idrott i kombination med
gymnasiestudier inom många olika gymnasieprogram. Detta
ger eleverna förutsättningar att nå nationell eller
internationell elitnivå utan att ge avkall på en god
gymnasieutbildning. Haninge kommun har också en lång
tradition av idrottssatsningar och ett rikt föreningsliv.
Akademiverksamheten gör skillnad på skolorna. De egna
utbildningarnas attraktivitet stärks och inverkar positivt på
framförallt Fredrikas Bremergymnasiets varumärke. Eleverna
är aktiva inom det lokala föreningslivet, ofta som instruktörer
och ledare för yngre idrottsutövare. I deras ledarskap
inspirerar eleverna de yngre barnen till framtida möjligheter
att kombinera studier och idrott.
Samtidigt har idrottsverksamheten inte kunnat hålla sig inom
angiven budget de senaste åren. Åtgärder har vidtagits men
har inte gett tillräcklig ekonomisk effekt.
Utbildningsförvaltningen föreslår en nedtrappning av
nämndanslaget under tre års tid. Under den perioden
förväntas verksamheten anpassa personalstyrka, teckna nya
avtal och anpassa andra kostnader utifrån de nya ramarna så
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att akademierna inte belastar andra utbildningar inom
Fredrika Bremergymnasiet.

Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen föreslår att Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen ekonomisk
finansieringsmodell, det vill säga enligt utredningens
alternativ 2) för akademiverksamheten. Detta innebär att
akademibudgeten flyttas in i Fredrika Bremergymnasiets
budget och att nämndanslaget stegvis trappas ned.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande ”Förslag till långsiktig finansieringsmodell
för
idrottsakademierna”, 2019-12-02.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
budgeten för idrottsakademierna flyttas in i Fredrika
Bremergymnasiets budget och att nämndanslaget stegvis
trappas ned. År 1 enligt nedtrappnings-modellen fastställs till
år 2020.
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