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Överenskommelse med Sisu idrottsutbildarna och
Östergötlands idrottsförbund 2019
Sammanfattning
SISU Idrottsutbildarna har sedan år 2009 erhållit anslag från verksamhet fritid, beslut taget i
bildningsnämnden den 17 december 2008 BN § 215. I och med att SISU numera ej erhåller
sitt bidrag inom ramen för studieförbundsanslagen görs en årlig överenskommelse som
reglerar ersättning och uppdrag i Motala kommun. Överenskommelsen gällande år 2019
skiljer sig från tidigare år, i och med att kulturens delaktighet, och samarbetet med
Heidelberg, som fanns 2018 , är borttaget.
Verksamhet fritid har också lyft fram andra önskemål om samarbetsinsatser. Dessa dock inte
lika kostnadskrävande som insatser tidigare år.

Förslag till beslut
1.Godkänna förslag till överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna och Östergötlands
Idrottsförbund gällande för år 2019.

Bakgrund
SISU Idrottsutbildarna har sedan år 2009 erhållit anslag från verksamhet fritid, beslut taget i
bildningsnämnden den 17 december 2008 BN § 215. I och med att SISU numera ej erhåller
sitt bidrag inom ramen för studieförbundsanslagen görs en årlig överenskommelse som
reglerar ersättning och uppdrag i Motala kommun. Överenskommelsen gällande år 2019
skiljer sig från tidigare år, såväl innehållsmässigt som ekonomiskt, i och med att kulturens
delaktighet, samarbetet med Heidelberg samt förändrade önskemål om insatser från
kommunen ändrats till 2019. Delvis har verksamhet fritid valt att lägga en del av uppgifterna
på nyinrättade tjänsten som utvecklingsstrateg. Delvis har en del tagits bort på grund av lågt
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intresse. (Heidelberg, föreningsgala och föreningsmässa) Det är av stor vikt att
överenskommelsen är ett flexibelt och levande dokument som kan ses över varje år för att få
bästa möjliga ekonomiska och verksamhetsmässiga utväxling.
Finansiering
Budget verksamhet fritid stöd allmän fritidsverksamhet 350 000 kr.
Koppling till resultatmål
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