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Sammanfattning
Projektgruppen konstaterar att det i dag råder brist på överblick
och samsyn kring anläggningar och idrottsmiljöer samt att få anläggningsytor uppfattas ha en ekonomisk potential. Det har vidare
skett förändringar mellan och inom idrotter – vissa har blivit mer av
inomhusidrotter, andra har växt medan några har tappat utövare.
■ En framtida utmaning, tillika möjlighet, är den demografiska utvecklingen och urbaniseringen som troligen kommer att innebära hårdare
konkurrens om anläggningar/idrottsmiljöer för olika åldrar och grupper
i storstadsregionerna, och omvänt på glesbygden.
■ Staten har historiskt sett tagit ett litet ansvar för anläggningsfrågor och
projektgruppen bedömer att det inte finns anledning tro att engagemanget kommer att öka.
■ De kommunala anläggningssatsningar som gjorts under de senaste
åren har i huvudsak gynnat etablerade idrotter, inte sällan idrotter med
stort genomslag i media. Detta har fått konsekvenser för mindre idrotter och icke organiserad idrott och lett till brister i mångfald.
■ På en övergripande nivå framträder inga skillnader i pojkars och flickors tillgänglighet till träningstider och anläggningar. Kvalitativa skillnader som berör andra aspekter, som tilldelning av medel, förekommer
dock. Spontanidrottsanläggningarna attraherar dock pojkar mer än flickor
(fördelningen bedöms vara 80–20).
■ Vi kan se att lokaliseringen av idrottsanläggningar gått från periferin
till att läggas alltmer centralt. Tilltron till att bilen upphävt betydelsen av
anläggningens lokalisering kan ifrågasättas från ett framtids- och hållbarhetsperspektiv.
■ Den tekniska utvecklingen inom anläggningar/idrottsmiljöer som pågår har bland annat resulterat i mer energisnåla lösningar för simhallar
och ishallar. Energi- och klimatfrågan kommer att vara en av de absolut
viktigaste frågorna de kommande åren.
■ RF:s satsningar på anläggningar/idrottsmiljöer via Handslaget och Idrottslyftet har inneburit att cirka 315 mkr avsatts till ekonomisk stöttning, vilket genererat en uppväxling till 2,3 miljarder kronor.
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SAMMANFATTNING

■ RF:s enkät som besvarades av 61 SF visar på en påtaglig variation av
olika behov (222 grenar). Flertalet SF ser behov av fler anläggningar/
idrottsmiljöer, och cirka hälften uppfattar behov av en kvalitativ förbättring avseende användbarhet av befintliga anläggningar. Svaren visar också
att anläggningsfrågan är särskilt angelägen i storstadsområdena och att
få SF ser öppningar när det gäller framtida finansieringsfrågor.
■ Behovet av att säkerställa en infrastruktur kring området anläggningar/idrottsmiljöer har blivit tydligare under arbetets gång, och då det i
dag inte finns någon reglering i plan- och bygglagen som ger kommunerna skyldighet att säkra tillgång på mark, luft och vatten behöver idrottsrörelsen påverka myndigheter och beslutsfattare i den riktningen.
■ Den nordiska utblicken ger för handen att det är stor skillnad på hur
det statliga stödet används i våra grannländer. Förutom att Danmark
och Finland inte stödjer de lokala föreningarnas aktiviteter, har samtliga
länder utom Sverige anställda på central och regional nivå som på ett
helt annat sätt bistår kommuner och föreningar med stöd och råd i anläggningsfrågor. Vidare har Danmark en särskild anläggningsfond, uppbyggd via statliga medel, som är intressant då den bland annat främjar
nytänkande inom utformningen av anläggningar. Finansieringsbilden för
området ser således mycket olika ut i Norden.
■ För att kunna skapa en total överblick av det samlade anläggningsbeståndet i landet anser projektgruppen att det är angeläget att, i samverkan med SKL, ta fram ett nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister som är hållbart, kvalitetssäkrat och trovärdigt.
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Förslag
DEFINITION AV
IDROTTSANLÄGGNINGAR /

En av de grundläggande förutsättningarna för att bedriva verksamhet i alla idrotter är tillgång till ändamålsenliga anläggningar/
idrottsmiljöer. Ingen idrott utan anläggning/idrottsmiljö!

IDROTTSMILJÖER

Anlagt eller anvisat område för
någon form av tävlingsidrott,
spontanidrott eller motion oavsett ägandeförhållanden. Det kan också vara luft,
mark och vatten som lämpar sig, och
nyttjas, för såväl organiserad som egenorganiserad idrott och motion.

Anläggningar/idrottsmiljöer är inte en investering på månads-, terminseller årscykel, det handlar ofta om perioder på 10, 20 eller 50 år. Av den
anledningen är det särskilt viktigt att vi har en långsiktig strategi med
hög kvalitet som ger förutsättningar för såväl föreningar lokalt som förbund nationellt.
En samordnad nationell strategi ger också tydliga incitament till
aktörerna utanför idrottsrörelsen.
IDROTTENS VISION , SVENSK IDROTT

–

VÄRLDENS BÄSTA

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på
en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass (från idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill).

ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT MÅL

Idrotten ska utarbeta ett anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program med
åtgärds- och handlingsplan för 2015–2025.

Projektgruppen föreslår att uppdraget läggs på Rådet för idrottens rum
och arenor, RIRA, och att detta arbete innehåller en översiktlig nivå till
2025 och på detaljnivå för åren 2015–2017. Uppdraget föreslås vara färdigt senast vid årsskiftet 2013/2014.
STRATEGISKA MÅL

● Idrotten har en naturlig plats i samhällsbyggandet och i samhälls-

planeringen med idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som möjliggör idrott för alla.
● Idrottens samhällsnytta stöds av kommunernas ansvarstagande
kring att bygga, underhålla och driva alla typer av anläggningar/
idrottsmiljöer.
● Idrotten är drivande i utvecklingen av moderna, ändamålsenliga
och attraktiva idrottsmiljöer.
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● Idrottens anläggningar/idrottsmiljöer är hållbara, tillgängliga för

alla, alltid och överallt.
● Idrottens tillgång till mark, luft och vatten är säkerställd.
FRAMGÅNGSFAKTORER

● RF och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har ett etablerat

●
●
●
●

och utvecklat samarbetet kring idrottsanläggningar/idrottsmiljöer
på såväl central som regional nivå inom förtroende- och tjänstemannaleden.
Idrottsrörelsen har en öppen och positiv attityd till olika finansiella
lösningar av idrottsanläggningar/idrottsmiljöer.
Visa på idrottens samhällsnytta vid all etablering av nya idrottsmiljöer.
Idrottsrörelsen tar ansvar för en ökad samverkan kring anläggningar/
idrottsmiljöer.
Kompetensutveckling för såväl idrotten som kommunerna.

HANDLINGS - OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

2013–2015

I RF:s verksamhetsinriktning 2012–2013 finns ett antal mål till 2015,
vilka är en bra förutsättning för det framtida arbetet inom området:
● Alla kommuner ska ha uppvaktats, påverkats och uppmanats att
öka tillgången till idrottsmiljöer – lokaler, anläggningar och
utrymmen för idrottsliga aktiviteter. Detta ska på alla nivåer ske
årligen.
● Alla myndigheter och intresseorganisationer, på både centraloch lokal nivå, ska ha uppvaktats, påverkats och uppmanats att
öka och förenkla möjligheterna att utnyttja mark-, vatten- och
luftutrymme för idrottsliga aktiviteter.
● Medel ska årligen avsättas till anläggningar för investeringar i
miljöanpassade lösningar.

Projektgruppen anser dock att det finns ett antal frågor/områden som är
särskilt angelägna att ta itu med omgående, och som dessutom ger en bra
grund för strategin 2015–2025. Vi vill därför särskilt markera några insatser som på kort sikt skapar bättre förutsättningar att utveckla svensk
idrott.
■
■
■
■
■
■
■

Intensifiera samverkan på strategisk nivå mellan RF och SKL
Nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister
Upprättande av nationell utvecklingsfond
Mervärdesskattekompensation
Översyn av RIRA:s uppdrag och sammansättning
Påverkansarbete i frågor kring plan- och bygglagen
Revidering av RF:s riktlinjer för bidrag till anläggningar och
idrottsmiljöer
■ Övriga idrottspolitiska åtgärder.
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■ INTENSIFIERA SAMVERKAN PÅ STRATEGISK NIVÅ
MELLAN RF OCH SKL

Projektgruppen understryker att det trots kraftfulla satsningar på olika
anläggningar och idrottsmiljöer fortfarande saknas en nationell samordning, samverkan och överblick. Landets 290 kommuner och dess intresseorganisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en viktig part
till idrottsrörelsen när det gäller idrottsanläggningar och idrottsmiljöer,
inte minst med bakgrund till att cirka 75 procent av alla anläggningar
finns i kommunernas ägo.
SKL:s engagemang inom området har marginaliserats sedan 1990talet, och i dag finns ett mycket stort behov kring planeringsprocesser,
teknik, statistik, drift och underhåll, utbildning, energi med mera. Projektet mellan RF och SKL 2007–2010 med ett kompetenscentrum var lyckosamt, men sades upp av SKL.
En annan fråga som berör idrotten är att SKL och ett antal större
kommuner varit kritiska till vissa specialidrottsförbunds ”krav” på utformning och förändring av arenor för främst elitverksamhet. Det är
viktigt att berörda förbund har förståelse för arenaägarna (kommunerna) och deras situation, samt en god dialog och samverkan innan ”krav”
fastställs. Därför behövs en bra och nära dialog med SKL. Projektgruppen anser att RF och SKL bör intensifiera samverkan på strategisk
nivå, med avsikt att bland annat tydliggöra gränssnittet och samspelet
parterna emellan.
■ NATIONELLT ANLÄGGNINGS - OCH IDROTTS SAMVERKAN

Projektgruppen anser att RF och SKL
bör intensifiera samverkan på strategisk
nivå.

NATIONELLT REGISTER

Ett nationellt anläggnings- och
idrottsmiljöregister kan bli ett framtida
vasst idrottspolitiskt verktyg som ger
bättre besluts- och planeringsunderlag.

NATIONELL
UTVECKLINGSFOND

För att öka nyproduktion, uppgradering
och modernisering av befintliga anläggningar/idrottsmiljöer anser projektgruppen att RF ska ta initiativ till skapandet
av en nationell utvecklingsfond med ekonomiska resurser.

MILJÖREGISTER

Ett nationellt register kommer att ge både idrottsrörelsen och kommunerna ny samlad kunskap om befintligt och planerat anläggningsbestånd
i landet. Samtidigt blir registret ett framtida vasst idrottspolitiskt verktyg innebärande bättre besluts- och planeringsunderlag för både kommuner och idrottsrörelse. Förutom dessa parter finns även andra intressenter som får nytta av registret – forskare, studenter, arkitekter, planerare och byggföretag är några exempel.
Projektgruppen har pekat på avsaknaden av samordning, samverkan
och överblick och föreslår därför att RF tar initiativ till att tillsammans
med SKL skapa och underhålla ett samlat nationellt anläggnings- och
idrottsmiljöregister i enlighet med utredarens förslag.
■ UPPRÄTTANDE AV NATIONELL UTVECKLINGSFOND
Det är ytterst negativa svar från SF när det gäller deras syn på att få
finansiering av nya anläggningar/idrottsmiljöer från kommuner, sponsorer/ samverkanspartner eller från annat håll. Nästan alla SF (80–90 procent) har angett svarsalternativen ”små” eller ”mycket små”. Då stora
delar av anläggningsbeståndet är eftersatt avseende underhåll (löpande
eller periodiskt) inom såväl offentliga som föreningsägda/-drivna anläggningar/idrottsmiljöer, är det ekonomiska behovet enormt.
Projektgruppen är övertygad om att det även i framtiden är kommunerna som kommer att vara den stora finansiären av anläggningar och
idrottsmiljöer, både vad avser nyanläggning som drift och underhåll.
Men projektgruppen bedömer också att vi får se ett ökat inslag av privat
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SKATTEKOMPENSATION

Svenska idrottsföreningar bör få mervärdesskattekompensation vid investeringar samt vid köp av varor och tjänster
vid byggande av anläggningar.

ÖVERSYN AV RIRA : S
UPPDRAG

Idrottsrörelsens kunskap och kompetens
inom området, särskilt vad gäller den
fysiska planeringen nationellt, regionalt
och lokalt, bör förstärkas.

PLAN - OCH BYGGLAGEN

Idrotten bör lokalt och regionalt bli
remissinstans vid utarbetande av
lokala/regionala översiktsplaner.

finansiering (framför allt när det gäller kommersiellt betingade anläggningar), med olika partnerskapslösningar mellan aktörerna – offentliga,
kommersiella och idrottsrörelsen.
För att öka nyproduktion, uppgradering och modernisering av befintliga anläggningar/idrottsmiljöer anser projektgruppen att RF ska ta
initiativ till skapandet av en nationell utvecklingsfond med ekonomiska
resurser (gärna liknande den danska Lokal- och anläggningsfonden).
Det finns ett antal aktörer som projektgruppen anser bör vara intresserade av en sådan fond, eftersom de redan i dag stödjer och stimulerar
nyskapande och utveckling av anläggningar, lokaler, miljöer samt ytor
för idrottslig verksamhet (Allmänna Arvsfonden, sparbanksstiftelser, SKL,
Boverket med flera).
■ MERVÄRDESSKATTEKOMPENSATION
Samhället förväntar sig ett ökat engagemang från föreningslivet, vilket
även inkluderar ett ökat ansvarstagande för byggande och underhåll av
anläggningar/idrottsmiljöer. Men då i stort sett hela idrottsrörelsen drivs
som ideella föreningar har de med dagens skatteregler ingen möjlighet
att kompensera sig för mervärdesskatten i jämförelse med kommuner
och bolag. Norge har tillämpat en sådan modell sedan 2010, och år 2012
avsattes 61,8 miljoner Nkr till detta ändamål. Därför anser projektgruppen att det är angeläget att svenska idrottsföreningar kan få mervärdesskattekompensation vid investeringar samt vid köp av varor och tjänster
vid byggande av anläggningar.
■ ÖVERSYN AV RIRA : S UPPDRAG OCH SAMMANSÄTTNING
Projektgruppen anser att RF ska göra en översyn av RIRA:s (Rådet för
idrottens rum och arenor) uppdrag och sammansättning. Det är av stort
värde att även forskning och utveckling kommer med som en naturlig
del i RIRA:s verksamhet och därför bör strävan vara att RIRA utvecklas i samverkan med akademin till en centrumbildning för idrottens rum
och arenor.
I en sådan centrumbildning är det också naturligt att initiera samverkan med exempelvis arkitektorganisationer för att utveckla nya och innovativa anläggningar/idrottsmiljöer. Samspelet mellan olika specialidrotter
måste förstärkas, i syfte att resursoptimera och effektivisera både anläggande och utnyttjande av anläggningar/idrottsmiljöer.
I uppdraget bör också ingå att förstärka idrottsrörelsens kunskap
och kompetens inom området med stöd från RF, särskilt vad gäller den
fysiska planeringen nationellt, regionalt och lokalt. Därför föreslår projektgruppen att det arbetet prioriteras.
■ PÅVERKANSARBETE I FRÅGOR KRING PLAN - OCH
BYGGLAGEN

En ökad konkurrens om mark, luft och vatten kommer genom bland
annat urbanisering och förtätning att fortsätta, vilket projektgruppen
upplever mycket oroande. Bortsett från plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser om den fysiska planeringen, är det en frivillig kommunal
uppgift att ge förutsättningar för motion och idrott.

8

FÖRSLAG

All planläggning ska bland annat främja en ändamålsenlig struktur
av bebyggelse och grönområden. Det ska finnas lämpliga platser för lek,
motion och annan aktivitet. PBL anger således hur viktig markanvändningen och bostadsområdenas utformning är för motion och idrott. Trots
det finns alltför många exempel på nya stadsdelar och bostadsområden
där dessa behov och förutsättningar åsidosätts.
Därför är det angeläget för idrottsrörelsen att uppmärksamma regeringen på att PBL genom det kommunala självbestämmandet i praktiken inte får det genomslag som intentionerna anger. Projektgruppen
anser att kommunerna bör bli ålagda att svara upp mot de förväntningar som ska finnas i en god livsmiljö och ge förutsättningar som främjar
motion, idrott och friluftsliv för barn, ungdomar, vuxna, äldre och funktionshindrade.
Anläggningsbristen är särskilt stor i Stockholm, Göteborg och Malmö
med angränsande kommuner. På samma orter är tillgången till ytor för
anläggningar och idrottsmiljöer också mycket begränsade. Därför anser
projektgruppen att RF ska uppvakta berörda myndigheter (exempelvis
Boverket) med anledning av detta och särskilt få PBL förtydligat så att
kommunerna uppfyller intentionen med lämpliga ytor för bland annat
motion och idrott. Som exempel bör idrotten lokalt och regionalt bli
remissinstans vid utarbetande av lokala/regionala översiktsplaner.
■ REVIDERING AV RF : S RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL
ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer har blivit ett mycket viktigt idrottspolitiskt instrument, vilket har förstärkts när Idrottslyftets
medel för tillgänglighet slogs samman med RF:s gamla bidrag till mindre idrottsanläggningar och när distriktens idrottsförbund fått ökat ansvar för bland annat prioritering av ansökningar.
Samtidigt har det konstaterats att det uppstår ett antal svåra gränsdragningar kring ansökningarna i distrikten och att likvärdighet över
landet inte kan uppnås. Av bland annat de skälen anser projektgruppen
att det bör göras en uppföljning och vid behov revidering av nuvarande
riktlinjer.
■ ÖVRIGA IDROTTSPOLITISKA ÅTGÄRDER
För att nå framgång inom området anläggningar/idrottsmiljöer blir det
allt viktigare att RF tillsammans med SF tydligt profilerar området
idrottspolitiskt.
Projektgruppen anser att det finns ett antal idrottspolitiska åtgärder
som RF bör göra i det korta perspektivet, exempelvis utarbeta förslag på
prioriteringsordning för upplåtelse av kommunala anläggningar i enlighet med Idrotten vill. Andra exempel är att lyfta fram området vid de årligen återkommande kommundialogerna som distriktsidrottsförbunden
genomför och att SF analyserar och utarbetar egna strategier för sina
anläggningar/idrottsmiljöer.
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Bakgrund
ANLÄGGNINGARS OCH IDROTTSMILJÖERS BETYDELSE
FÖR SVENSK IDROTT

Varför har svensk idrott haft så stora framgångar sett över tid och över
olika idrotter? En av de troligen viktigaste förklaringarna är den svenska
idrottsmodellen. Att det över hela landet funnits idrottsanläggningar och
idrottsmiljöer som varit tillgängliga för främst barn- och ungdomsverksamheten. Den andra förutsättningen för framgång är att det funnits
idrottsföreningar med passionerade och frivilliga ledare som sett till att
det blir idrottsverksamhet. Det är främst kommunerna som skapat anläggningar och idrottsmiljöer, och tillsammans har detta kunnat göras
till en kostnad som gjort det möjligt för den enskilde att vara med. Motsvarigheten till dessa två förutsättningar för framgångsrik idrott finns
egentligen inte utanför Norden.
Oavsett nivå på idrottsverksamheten (barn, ungdomar, vuxna,
motion, elit, äldre) är behovet av idrottsanläggning/idrottsmiljö en grundförutsättning för att kunna bedriva och utveckla verksamheten. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är på träningsmodeller, kost, jämställdhet,
regler, utbildning, ledare etcetera – finns det inga anläggningar eller miljöer att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet blir det ingen idrott.
Deltagandet i idrott och fysisk aktivitet i befolkningen har blivit mer
differentierat sedan 1990-talet, och skapat större mångfald av olika
idrottsutövare och verksamheter. Den differentierade idrottsbilden karaktäriseras av nya aktiviteter, fler organisationer, varierande organisationssätt men också utnyttjande av andra rum och arenor än de traditionella
idrottsanläggningarna.
Olika åldersgrupper har flyttat sina aktiviteter från traditionella
anläggningar som fotbolls- och isbanor till andra idrotts- och aktivitetslandskap (exempelvis inlines, skateboard, mountainbike, klättring, surfing). Inom motionsområdet konkurrerar olika fitnesskedjor med idrottsrörelsen och idrottsanläggningarna om främst vuxna motionärer. Men
det finns en tydlig trend att även ungdomar och äldre attraheras av privata anläggningar i jämförelse med våra traditionella anläggningar.
Historiskt sett har de flesta idrottsanläggningarna/-miljöerna varit
destinerade till främst en idrott per aktivitet. I dag kan vi konstatera att
anläggningarna får olika funktioner och nyttjare. I en simhall är det en
viss konkurrens mellan exempelvis tävlingssimmare och motionärer,
barnfamiljer och rekreationsbadare. Boule- och bowlinghallar har fått
en utpräglad form av konkurrens som disco, företagsevent och restauranger/barer, där ”idrottsbiten” har en tendens att delvis marginaliseras.
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IDROTTSANLÄGGNINGAR I SVENSKT
SAMHÄLLSBYGGANDE

Under 1900-talet har kraven på tillgång av anläggningar för idrott och
motion successivt ökat, och idrottsanläggningar utgör i dag en integrerad
del av det svenska samhället. Sedan 1950-talet har framför allt kommunerna tagit på sig betydande utgifter inom fritidssektorn. Det har varit
både storskaliga och kostnadskrävande projekt som sim- och ishallar och
mindre anläggningar som bollplaner, tennisplaner eller motionsspår.
Före andra världskriget och på 1950-talet förespråkades en stadsdelsbunden utbyggnad av anläggningar där varje stadsdel eller kvarter skulle
vara försörjd. Anläggningar lokaliserades till perifera lägen eller befintliga grönområden. Tätortstillväxten på 1960-talet förändrar anläggningars relativa läge och funktion – i centrala lägen utvecklas vissa till
sportcentra. Från 1970-talet sker i princip all nybyggnation av idrottsanläggningar i centrala lägen eller genom samlokalisering med det befintliga utbudet, samtidigt som varje tätort eller kommun med självaktning
etablerar ett primärt sportcentrum med kapitalkrävande anläggningar.
Utvecklingen från en lokalisering av idrottsanläggningar i periferin
till mera centrala lägen eller genom samlokalisering har möjliggjorts
genom befolkningens ökade rörlighet. I resvaneundersökningar har man
konstaterat att cirka häften av allt resande i Sverige på 1980-talet var fritidsresor, övervägande i bil till och från dagliga fritidsaktiviteter. Bilen
har till stor del upphävt betydelsen av anläggningars lokalisering, samtidigt som det krävs tillgång till bil för att utöva vissa fritidsaktiviteter.
IDROTTSANLÄGGNINGAR UNDER DRYGT HUNDRA ÅR

Perifert belägna anläggningar på billig och
av föreningar hyrd råmark i utkanten av bebyggelsen eller helt utanför tätortsgränsen.

● Föreningsmedlemmar bygger de första idrottsplatserna med ekonomiskt stöd från de stora företagen på orten. Kommunerna ställer upp
med mark. Tennis utövas som sällskapsspel på privata banor i badorter
samt i privata klubbar i städer. Från England införs bland annat fotboll
till Sverige. RF bildas och inför regler och tävlingsformer.

1910–1930

● På många nyanlagda regementsområden byggs gymnastiksalar och

Organiserad utbyggnad av anläggningar
efter RF:s normer men med fortsatt perifer
lokalisering på impediment mark (mark
som är olämplig för skogs- eller jordbruk).

idrottsplatser. Kallbadhus i öppet vatten med en avgränsad bassäng för
simsport. Enkla idrottsplatser för fotboll, friidrott och bandy anläggs –
ofta utan dusch och omklädningsrum. Idrott blir underhållning och behov av stora stadion uppstår.

1890–1910

1930–1950
Kvartersbunden utbyggnad av kommunala
anläggningar samt lokalisering av anläggningar till närbelägna grönområden.

1950–1970
Fritid jämställs med annan kommunal service och anläggningar ingår som en integrerande del när ny kvartersbebyggelse planeras.

● Simhallar efter tyskt mönster med bassäng av växande längd byggs.
Utbud av rinkar och naturis för ishockey ökar. Kommunernas idrottsstyrelser breddas och blir fritidsnämnder.

● Vi får ett vidgat utbud av kommunala anläggningar – motionscentraler och elljusspår. Tennisbanor byggs ut i kommunal regi, racketsportanläggningar uppförs av föreningar med kommunal borgen. Ishockeyn
växer genom en kraftig utbyggnad av ishallar. Ridsporten utvecklas mer
mot den privata driftsformen. Stor utbyggnad av mindre sporthallar/gymnastiksalar – främst i anslutning till skolor.
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1970–1990
Fritidsverksamheten samlas i sportcentra
eller genom samlokalisering av anläggningar för att uppnå stordriftsfördelar. Strävan
mot mer föreningsdrift, särskilt för små anläggningar/idrottsplatser.

1990–2010
Fortsatt överföring av anläggningar till föreningsdrift och/eller entreprenad. Stora evenemangs- och multiarenor byggs. Städernas
bostadsutbyggnad saknar regelverk och
normer för idrottsytor. Nya skolor tillkommer utan särskilda lokaler för idrott.

● Kommunreformen 1970 medför att många mindre så kallade kranskommuner bygger utomhusbad innan de ”går upp” i en storkommun. Utbyggnad av cykel- och vandringsleder.
Golfbanorna blir fler och fler, uteslutande i föreningsregi. Många
simhallar byggs om till äventyrsbad.

● Stor utbyggnad av golfbanor. Konstgräsplaner för fotboll blir mer och

mer populärt. Snökanoner ett krav för att klara skidsportens verksamhet. Näridrottsplatser blir ett nytt begrepp i städer och tätorter.
Kommunerna står inför gigantiska renoveringskostnader av sina
idrottsanläggningar. Fritidsnämnderna organiseras om och ersätts av andra kommunala uppdragsgivare, många blir kultur- och fritidsnämnder.

UTVECKLINGEN SEDAN

1990

Uppgifterna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och avser åren 1990, 2000 och 2006. 1990 års enkät besvarades av samtliga kommuner. Enkäten år 2000 besvarades av 276 av landets 289 kommuner (antalet invånare i de 13 kommuner som inte besvarat enkäten är
cirka 160 000). Enkäten för år 2000 avser situationen vid årsskiftet 1999/
2000. Enkäten från 2006 har besvarats av samtliga 290 kommuner och
avser situationen årsskiftet 2005/2006.
Sammanställning av vissa typer av idrottsanläggningar (per kommunstorlek och invånare respektive per kommunstorlek) finns redovisat i
bilaga 1 och 2.

I stort sett oförändrat för curling-/tennishallar.
Ökat har simhallar, bassänger för lek/äventyr, anläggningar för fotboll (konstgräs och hallar), 18-håls golfbanor, ishallar, bandybanor
(konstis), friidrottsbanor med syntetbeläggning, idrottshallar (alla
storlekar) och friidrottshallar.
Minskat har tempererade utomhusbad, stybb-banor, utförsåkningsanläggningar samt hallar för badminton och squash.

Sverige har under den senaste tioårsperioden fått ett, i förhållande till landets storlek, stort tillskott av så kallade multiarenor – främst för att utnyttjas för stora idrottstävlingar, mässor, konserter, kongresser etcetera. Andra
motiv har varit att de ger samhällsnyttiga och ekonomiska effekter, allt
från ett vitaliserat idrottsliv och förbättrad folkhälsa till ett tillflöde av
turister, arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Tyvärr visar studier att
det är ytterst få arenor som genererar ”vinst”. Däremot har de ofta stora
kapitalinvesteringar som gjorts genererat driftkostnader som efter några
år är större än investeringen. För svenskt vidkommande har det oftast varit
kommunerna (eller kommunala bolag) som då fått stå för ekonomin.
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Projektgruppen har noterat att ”arenaboomen” under senaste åren
varit en anledning till relativt stor diskussion, inte minst i media, men då
den frågan inte ingått i uppdraget har den inte analyserats.
IDROTTENS RELATION TILL SVERIGES KOMMUNER OCH
LANDSTING

( SKL )

Idrottsrörelsen har historiskt sett på såväl nationell, regional och lokal
nivå haft en nära kontakt och dialog med SKL och dess länsavdelningar.
Sedan lång tid tillbaka har det funnits överenskommelser mellan SKL
centralt och länsförbunden regionalt å ena sidan samt idrottens nationella och regionala specialidrottsförbund å andra sidan kring exempelvis säsonger och prioritering av tider. Närmast har fotboll, ishockey
och bandy berörts.
SKL hade fram till millennieskiftet en avdelning på förbundskontoret som i första hand bistod kommunerna med kunskap i anläggningstekniska frågor men även utbildning, taxor/avgifter, planering och utveckling av idrottsanläggningar. Som mest fanns 10–12 anställda.
Samarbetet mellan RF och SKL/kommunerna har sedan lång tid tillbaka varit gott, då representanter deltagit i båda organisationernas olika
beredningar och arbetsgrupper.
Sedan tio år tillbaka har SKL:s bemanning på området starkt reducerats, och i dag finns i princip bara en handläggare av frågor som berör
fritid/idrott.
I början på 2007 tog SKL initiativ till att RF och SKL skulle skapa
ett gemensamt kompetenscentrum för idrottsmiljöer (KcIm). Bakgrunden var att såväl föreningar som kommuner äger och driver anläggningar i olika och gemensamma former, och att det ansågs saknas centralt
stöd till projektering, byggande och utveckling inom idrotts-/fritidsanläggningsområdet. Under 2008 tillsattes en projektledare och styrgrupp.
Kärnverksamheten var rådgivning, enklare kunskapsstöd, hänvisning till
expertis, måttboken, teknikringen, kurs- och konferensverksamhet samt
viss litteraturframställning. Centrum pågick till och med 2010 då SKL
oväntat avslutade projektet.
Efter Kompetenscentrum för idrottsmiljöers avslut 2010 har SKL
och RF haft oregelbundna samtal på ledningsnivå, men samarbetar kontinuerligt på handläggarnivå kring gemensamma anläggningsfrågor. Det
har bland annat överenskommits att RF är representerade i SKL:s Arenaråd och att SKL ska representeras i RF:s RIRA. Kvarvarande uppgifter
från KcIm har slutförts, exempelvis skriften Spontanidrottsplatser – en utmaning för stadsplaneringen. RF och SKL delade på ansvaret för värdskapet för den Nordiska anläggningskonferensen i Göteborg september
2012 samt samarbetar liksom tidigare år tillsammans med Svenska
Mässan inför Träffpunkt idrottsmiljö (f.d. IDA och BAD-mässan) i
Göteborg november 2012.
RF : S EKONOMISKA STÖD TILL
ANLÄGGNINGAR / IDROTTSMILJÖER

Fram till och med 2010 hade RF ett centralt stöd till mindre idrottsanläggningar, vilket främst var riktat till idrottsföreningars egna anläggningar. Bidraget var inriktat mot att förbättra, bygga till och/eller skapa
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nya aktivitetsytor. Totalt fanns 20 miljoner kronor per år tillgängligt
under bidragets sista år. Bidragsbeloppet var begränsat till max fyra basbelopp vilket för år 2010 uppgick till cirka 184 000 kronor. Cirka 300
ansökningar kom in per år, och cirka 100 föreningar fick bidrag.
Handslaget var en satsning som pågick under 2004–2007. Den dåvarande regeringen gav Riksidrottsförbundet en miljard kronor under en
fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Under de fyra åren avsattes hundra miljoner kronor till satsningar
på anläggningar/tillgänglighet, företrädesvis i de tre storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Idrottslyftet startade 1 juli 2007. Regeringen har årligen avsatt 500 miljoner kronor. Syftet med bidraget har främst varit att skapa nya aktivitetsytor. Under år 5 (2011/2012) öppnades också möjlighet att få bidrag
till anläggningar som ökar föreningarnas förmåga att följa RF:s miljöoch klimatpolicy, det vill säga främst energieffektiviseringar. Under dessa
5,5 år har området ”tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer”
disponerat 315 miljoner kronor, vilka fördelats över samtliga distrikt i landet. Totalt under dessa 5,5 år har drygt 1 100 anläggnings-/idrottsmiljöobjekt fått ekonomisk stöttning via RF. 53 SF har genom sina föreningar fått stöd. Flest projekt har fotboll (203), ridsport (64), skidor och golf
(vardera 58) och orientering (45). Uppväxlingen av bidraget blev drygt
två miljarder kronor.
Inom ramen för bidrag till anläggningar/idrottsmiljöer avsattes
under år 5 av Idrottslyftet 6,5 miljoner kronor till en central fond som
främst ska stödja innovativa projekt.
STATLIGA IDROTTSUTREDNINGAR

( SOM

BERÖR IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH IDROTTS -

MILJÖER I NUTID )

Sedan 1960-talet har staten presenterat fem olika utredningar (SOU, betänkanden eller propositioner) som på något sätt berör idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.
En genomgående trend är att det finns en stark tilltro till idrotten
och dess verksamhet, och särskilt betonas det när det gäller barns- och
ungdomars fysiska aktivitet, demokratiska fostran och bidrag till en god
folkhälsa. En annan viktig ingrediens är utbildning. Vad beträffar anläggningar/idrottsmiljöer måste dock noteras att staten inte prioriterat
detta utan hänvisar till kommunernas fysiska planering och ansvar för
kommunmedborgarnas önskemål.
En beskrivning av de olika utredningarna som berör anläggningar/
idrottsmiljöer finns i bilaga 3.
ANLÄGGNINGSOMRÅDET PÅ RF : S ÅRSMÖTEN

Området anläggningar (sedermera utökat till att även omfatta idrottsmiljöer) har en lång tradition att bli uppmärksammad vid RF:s riksidrottsmöten/stämmor. Oavsett inriktning på idrottsverksamheten är
det obestridligt att tillgången till anläggningar/idrottsmiljöer är den
absolut största grundförutsättningen för att uppnå en stor breddverksamhet, en bra verksamhet och att den är tillgänglig på många platser
och i princip för alla.
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En kort resumé över motioner och andra förslag inom anläggningsområdet som behandlats på RF-stämmorna sedan 1995 finns i bilaga 4.
IDROTTEN I PLANERINGSPROCESSEN

Nationell planering
Målet är att samhällsplaneringen ska bidra till hållbara livsmiljöer ur ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Enligt plan- och bygglagen
(PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och
demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.
Det ska även finnas en aktuell kommunal översiktsplan som utgör underlag vid framtagande av rättsverkande planer för exempelvis byggande av
bostäder och tillståndsgivning för exempelvis väg- och järnvägsbyggande.
Statlig planering och samordning
Samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter. Enligt
plan- och bygglagen är det länsstyrelserna som tillvaratar och samordnar de statliga intressena i planprocessen. De centrala myndigheterna
ska lämna underlag till länsstyrelserna för sitt respektive ansvarsområde.
Länsstyrelsen ansvarar för och kan ingripa i frågor som rör riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen samt frågor som
rör hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämningar eller erosion.
När det gäller till exempel trafikinfrastrukturplanering utförs den
med stöd av annan lagstiftning än plan- och bygglagen. Det är de olika
trafikverken som utför infrastrukturplaneringen.
EU påverkar vår samhällsplanering
Politikområdena Miljö och Regionalpolitik inom EU påverkar förutsättningarna för den fysiska planeringen och byggandet i Sverige. Olika EGdirektiv och utvecklingsprogram påverkar svensk plan- och bygglagstiftning. Exempel på detta är miljökvalitetsnormer, omgivningsbuller, miljöbedömningar av planer och program, Natura 2000 samt regler om vatten.
Regionala planeringsperspektiv
Den fysiska planeringen i Sverige är främst en uppgift för kommunerna.
Men vissa planeringsfrågor får konsekvenser över kommungränserna
och sätter regionala avtryck. Det gäller exempelvis järnvägar och större
vägar, klimat- och energifrågor samt i växande utsträckning bostadsförsörjning.
Utifrån ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv ökar också beroendet
mellan länens kommuner, bland annat genom ökad pendling. Beroendet
ökar även mellan län och regioner. Man talar om regionförstoring och
planering i ”funktionella regioner”. Dessa funktionella regioner kan
omfatta allt från två eller flera kommuner till i vissa fall större områden
än ett enda län. I län och regioner bedrivs i dag regional utvecklingsplanering – planering för tillväxt.
Kommunal planering
Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen och det
är kommunerna som ansvarar för planeringen. Kommunerna ska ha en
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aktuell kommuntäckande översiktsplan där de övergripande planeringsfrågorna och de allmänna intressena finns behandlade. Översiktsplanen
ska utgöra underlag för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av
mark och vatten.
Förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet
Planerna reglerar förändring av markanvändning och bebyggelse. I befintliga bebyggelseområden reglerar de bevarande och förutsättningar
för ändring. Detaljplanen ger en byggrätt och kan också utgöra grund
för inlösen i vissa fall. I den fysiska samhällsplaneringen sker många
grundläggande beslut som direkt påverkar möjligheten att idrotta och
hur attraktivt det är att utöva idrott. Genom den fysiska planeringen på
olika nivåer kan man påverka behov, omfattning, närhet samt tillgång till
ytor för idrottsverksamhet.

NATIONELL NIVÅ

Verktyg

Styrmedel

• Regering, riksdag, departement
• Boverket (plan- och bygglagen, bidrag,
miljö, tillgänglighet)
• Allmänna Arvsfonden (bidrag)
• Energimyndigheten (rådgivning, bidrag)
• Fortifikationsverket (markfrågor, tillstånd)
• Naturvårdsverket (allemansrätten, friluftsliv, buller)
• Trafikverket (planfrågor, trafik, tillstånd)
• Folkhälsoinstitutet (folkhälsa, fysisk aktivitet)
• SCB (statistik)
• Skolverket (skolgårdar, idrott och hälsa)
• Riksidrottsförbundet
• Specialidrottsförbund

Idrotten vill
Idrottslyftet
PBL
Miljöbalken

Regleringsbrev
Statens idrottspolitik
Ekonomiska styrmedel
Information/kampanj
Idrottsarrangemang/
evenemang

REGIONAL NIVÅ

Verktyg

Styrmedel

•
•
•
•
•

Idrotten vill
Idrottslyftet
PBL
Miljöbalken

Markanvändning
Täthet
Bygdemedel
EU-bidrag

KOMMUNAL NIVÅ

Verktyg

Styrmedel

•
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan
Kommunala
idrottsprogram
(strategi)
Detaljplaner
PBL
Miljöbalken

Kommunala idrottsprogram
Täthet
Markanvändning
Bygdemedel
EU-bidrag
Information/kampanjer
Skolor
Media

Länsstyrelse
Regionplaneorgan
Kommuner
Distriktsidrottsförbund
SDF

Kommun
Länsstyrelse
Grannkommuner (samverkan)
Bostadsföretag
Distriktsidrottsförbund
Föreningsråd
Lokala idrottsallianser/idrottsråd
Idrottsföreningen
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IDROTTEN OCH ALLEMANSRÄTTEN

Cirka 25 SF är i varierande grad beroende av allemansrätten för sin
idrottsverksamhet; skidor, skidskytte, draghundsport, ridsport, orientering, klättring, sportdykning, triathlon, cykel, bilsport, motorcykel- och
snöskoter, kanot, rodd, gång och vandring med flera.
År 2010 satte debatten kring allemansrätten igång, främst av ett
intensivt lobbyarbete från markägarorganisationer. Även frågan om
avgift för längdskidåkning har gett bränsle till debatten. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att arbeta med allemansrättsliga frågor.
De bjöd in olika aktörer till diskussion hösten 2010.
I januari 2011 fick två fristående utredare, professor Klas Sandell,
Karlstad universitet, och naturvårdsjurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i region Skåne, uppdraget att utreda allemansrätten. Utredningen presenterades på en presskonferens den 22 november 2011.
Sandells och Svennings rapport är en viktig kunskapskälla och
underlag till den fortsatta diskussionen. Den visar inte minst på vidden
av komplexitet. Miljöbalken reglerar ansvar för såväl den enskilda individen som organisationers aktiviteter på allemansrättsligt område.
Länsstyrelsen kan redan i dag ställa krav på organisationers verksamhet
som kan medföra olägenheter och skada på miljön.
Naturvårdsverkets utredning gick ut på remiss i december 2011 och
i februari 2012 lämnade Riksidrottsförbundet sitt remissvar, efter att SF
som är representerade i RIRA (Rådet för idrottens rum och arenor) fått
tillfälle att lämna synpunkter.
RF:s remissvar ger endast några allmänna och övergripande synpunkter. RF instämmer i de förslag som avser att inom ramen för den
lagstiftning som i dag råder, se över, förtydliga, samordna och effektivisera myndigheters tillämpning, tillståndsgivning och tillsyn.
ÄGANDE / DRIFT

När det gäller ägande och drift av anläggningar är det kommunerna och
idrottsföreningarna som är de helt dominerande aktörerna. Genom ett
tätt samarbete och en bra dialog har man oftast funnit en uppgiftsfördelning som passat i den egna kommunen. Föreningsdrift av anläggningar
är vanligt i alla kommuner liksom olika former av blanddrift där föreningslivet tar över ansvar för delar av anläggningarnas drift och skötsel.
Av tradition ser idrotten kommunen som den självklara ägaren och
”driftaren” av en idrottsanläggning. Under 1960- och 1970-talen drevs de
flesta ”traditionella” idrottsanläggningarna i kommunens regi. Många
anläggningar kom till utifrån flera behov och önskemål som en del av
kommunens samhällsbyggnad.
Under 1990-talet har betydande förändringar skett i ägande och drift
av olika idrottsanläggningar. Föreningslivet har fått ta ett fortsatt ökat
ansvar för drift av anläggningar som tidigare drevs med kommunalt anställd personal. Detta gäller nästan alla anläggningstyper men framför
allt traditionella lagidrottsanläggningar. Ett annat exempel är ishallar,
där i dag cirka 100 av landets hallar ägs eller drivs av föreningar. Motsvarande antal år 1990 var 30 hallar. Utvecklingen har fortsatt under
2000-talets början. Det nya kan sägas vara att under 1990-talet har även
privata aktörer fått driftansvar för allt större, dyrare och mer komplice-
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rade anläggningar. Det senare har också fått delvis negativ inverkan för
vissa idrotter, exempelvis simning. Vissa större anläggningar har av tradition alltid haft föreningslivet som huvudansvariga, som golfbanor, ridanläggningar och rackethallar. Under samma tidsperiod har kommunerna minskat eller avvecklat sina intressen i vissa anläggningstyper för
såväl ägande som drift för exempelvis campingplatser, utförsåkningsanläggningar och hallar för badminton och squash.
Idrotter som bedriver sin verksamhet utanför stadens gränser, exempelvis orientering, cykel, vattenskidor och motorsport, får ofta sin verksamhet begränsad genom att antalet geografiskt ”lämpliga” områden
begränsas. En ökad urbanisering gör också att det helt enkelt inte finns
områden i närheten av utövarna. Begränsningar sker också ur andra
aspekter såsom miljö, säkerhet och logistik.
Vi kommer därför troligen att få se ett antal olika modeller för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar. Samarbete kommer
att ske mellan idrott, näringsliv och skattefinansierade modeller (oftast
benämnt som OPS-lösningar, Offentlig Privat Samverkan). Det kommer
i mångt och mycket att handla om anläggningens utnyttjande och vilka
grupper den relateras till. Flera anläggningar kan ses utifrån folkhälsoperspektivet och/eller barn-/ungdomsverksamhet. Inom dessa områden
kan den offentliga finansieringen bli fortsatt stor.
Några entydiga svar hur det kommer att se ut kan givetvis inte lämnas,
men att det i framtiden kommer att bli en omfördelning av finansieringen
står klart. Detta främst utifrån den ekonomiskt höga belastningen av
kommunernas kärnverksamheter. Elitidrotten måste troligen i större
omfattning än i dag finansiera ”sina” anläggningar, och därmed närma sig
privata aktörer som ser anläggningen som en del i ett större sammanhang.
När det gäller större arenakomplex kan en samsyn om regioners behov komma att påverka. Särskilt angeläget och påtagligt är det i storstäderna i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Hur många arenor av ett
visst slag är lämpligt att ha inom en viss region? Samfinansiering för sådana arenor mellan det offentliga–idrotten–näringslivet borde öka möjligheten för dessa att få ekonomisk bärighet. Trots allt är en arena beroende av populationen inom upptagningsområdet.
Idrotten måste också komma överens/samordna gällande krav på
olika idrottsanläggningar. Många idrotter har i basen likartade krav och
med en samsyn över idrottsgränserna kan man närma sig fler finansiärer och skapa en stabilare grund för en anläggning. Denna samsyn/samverkan har många SF själva lyft fram som en framgångsfaktor vid de
dialoger som utredningen haft under året.
RIKSANLÄGGNINGAR

( NATIONALARENOR )

Sverige har ingen tradition av omfattande nationalarenor för respektive
idrott, tvärtom har det varit lite av ett signum att fördela större internationella evenemang över landet till orter där lokala förutsättningar i
form av anläggningar och infrastruktur funnits.
Kommuner/regioner/näringsliv har dock med stark support från ett
antal specialidrottsförbund gjort investeringar på ett antal platser i landet för att få till stånd något som skulle kunna definieras som en nationalarena eller riksanläggning.
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● Fotboll (Solna och Göteborg)

● Gymnastik (Lillsved, Värmdö)

● Kanot (Nyköping och Jönköping)

● Ridsport (Falsterbo och Strömsholm)
● Rodd (Jönköping)

● Simning (Stockholm)

● Skidor (Falun och Åre)
● Skidskytte (Östersund)
● Tennis (Båstad).

RF har haft två större riksanläggningar för träningsläger, utbildning och
konferenser, Bosön och Vålådalen.Vålådalen såldes i början av 1990-talet
för en intensifierad satsning på Bosön, dels för att få mer omfattande
möjligheter för kurser, konferenser och boende, dels även för att skapa en
hel del nya idrottsytor.
MILJÖ / KLIMAT

Vissa idrottsanläggningar är mycket stora energiförbrukare. I en tid av
ökat klimattänkande och jakt på energibesparande åtgärder kommer
idrotten och idrottsanläggningar också att nagelfaras. Vissa idrotter har
redan i många år tvingats arbeta med dessa frågor och lyckats bra, exempelvis motorsport och golf med flera. Men någon större allmän samhällsdiskussion om energiförbrukning vid idrottsanläggningar har inte
förekommit. Det har mera handlat om att sänka kostnader för att få
ekonomin att gå ihop än att ifrågasätta själva energiåtgången.
Energimyndigheten gör just nu en specialstudie av vissa anläggningstyper som kan hjälpa sektorn att hitta de områden där åtgärder bör sättas
in. Men studien kommer säkert också att leda till ifrågasättande av allt
från höga vattentemperaturer i simhallar, uppvärmda fotbollsplaner, säsongslängder för olika idrotter till inomhusanläggningar för skidåkning.
En teknisk utveckling pågår och har resulterat i mer energisnåla lösningar för bland annat simhallar och ishallar. Energifrågan kommer att
vara en av de absolut viktigaste frågorna de kommande åren. Dessutom
kommer nya material fram, exempelvis syntetisk is som kan nyttjas av
vissa användargrupper och begränsa energiåtgången.
Vi kommer att få se en mångfald exempel där naturens möjligheter
har ersatts av underhållsfria material och där den enskildes energiuttag
kommer att användas till och för anläggningens uppvärmning med mera.
● I Idrotten vill anges att ”Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så

långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar
miljön negativt”. Ett flertal specialförbund och enskilda föreningar
har utarbetat egna miljöprogram. RF kan underlätta för SF att ta
fram miljöprogram genom att ha mallar eller checklistor.
● I dag finns ingen reglering i PBL (plan- och bygglagen) som ger
kommunerna skyldighet att säkra tillgång på mark, luft och vatten
för idrottsanläggningar/idrottsmiljöer.
● Idrottsrörelsen måste påverka berörda myndigheter att fatta beslut
i den riktningen att PBL säkrar tillgång på mark, luft och vatten för
idrottsanläggningar/idrottsmiljöer.
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● Allemansrätten (sedvanerätt) ifrågasätts. Markägarna hävdar ägan-

derätten och att kommersiella aktörer inte ska ha rätt att tjäna pengar på deras mark. Det finns en viss oro för att en allemanrättslig lagstiftning blir en början på en successiv urholkning av allemansrätten.
● Idrottsrörelsens miljö- och klimatpolicy anger att det ska ges prioritet till ansökningar inom RF:s anläggnings- och idrottsmiljöstöd som
syftar till att minimera miljö- och klimatpåverkan.
TILLGÄNGLIGHET / JÄMSTÄLLDHET / MÅNGFALD

Begreppet tillgänglighet är komplext och innehåller i idrottssammanhang flera variabler, bland annat avstånd, kommunikationer, kostnad,
tider och funktionalitet.
I undersökningar av lagidrotter (RF FoU, 2007:6) samt individuella och
lagidrotter (2010:01) genomförda på uppdrag av RF framkommer inga
resultat som visar att flick-/damidrott skulle vara förfördelade i relation till
pojk-/herridrott när gäller träningstider.Andra rapporter visar på liknande
slutsatser när det gäller fördelning av träningstider (Stockholms stad, Blomdahl, Elofsson, Öhman, 2003). En vilja till jämställdhet förefaller genomsyra tänkandet om fördelningsprincip (exempelvis Svenska Fotbollförbundets jämställdhetspolicy 2009–2011; Svenska Friidrottsförbundets jämställdhetspolicy 2007–2009). Det finns inga studier i Sverige som har undersökt tillgänglighet till anläggningar utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Det som kan konstateras om fokus läggs på mer kvalitativa aspekter
som ändamålsenlighet och attraktivitet i en nulägesbeskrivning av anläggningsbehov, är att delvis andra bilder framträder. Inom exempelvis
idrotten gymnastik som domineras av kvinnor, har mer än 50 procent av de
gymnastikföreningar som deltagit i en enkät genomförd av Gymnastikförbundet, uppgivit att de saknar ändamålsenliga lokaler. I kommentarerna till undersökningen framkommer att lokalerna brister i takhöjd,
storlek och utrustning. Många föreningar uppger även att lokalerna
upplevs som oattraktiva (slitna etcetera). Kort sagt, lokalerna begränsar
den föreningsverksamhet som flickorna vill delta i. Därutöver uppger 30
procent av gymnastikföreningarna att bristen på lokaltillgång medför
köer till barnverksamheten (Svenska Gymnastikförbundet 2011).
Ridsporten är en annan individuell kvinnodominerad idrott som
också med jämna mellanrum påtalar brist på anläggningar, och brist på
resurser. Sett ur ett resursfördelningsperspektiv går i Göteborgsregionen över hälften av de medel som finns till idrott utövad av män, främst
fotboll och hockey (GP-debatt, 18/2 2012).
Inom- och utomhusanläggningar
När det gäller vem/vilka som utnyttjar utomhusanläggningar har tidigare undersökningar visat att kvinnor använt utomhusanläggningar (skridskor/skidspår/joggingspår) i lägre grad än män. I undersökningar om
motionsvanor inom- och utomhus är tendensen att kvinnor ökat sitt
motionerande utom- och inomhus och utövar motion i likartad grad som
män (SCB, ULF-undersökning 1999 resp. 2010). Många föreningar som
bedriver motionsidrott upplever att de får sämre tidstilldelning i anläggningarna än elit- och tävlingsidrott (RF, 2010:01).
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Spontanidrottsanläggningar
Fysisk aktivitet representerar olika värden för olika åldrar och grupper
av människor, och fylls av mening som är nära sammankopplad med
sociala och kulturella faktorer (kön, klass, kulturell härkomst) och till
ideal, uttryck för fysiska identiteter och eftersökta värden. De senaste
årens etablering av spontanidrottsanläggningar, inom ramen för anläggningsstöd från RF, har haft fokus på att erbjuda möjligheter till lek,
idrott och fysisk aktivitet på ytor/platser nära där barn och unga befinner sig. Dessa ytor har utformats utifrån att de ska kunna erbjuda olika
möjligheter att bedriva idrott. I studier av dessa nyanlagda näridrottsplatser framkommer att dessa framför allt lockar redan föreningsaktiva
pojkar. Icke föreningsaktiva pojkar och flickor (oavsett föreningsaktiviteter eller ej) utnyttjar inte möjligheten till spontanidrott (Fahlén, 2007;
Book, 2007; Blomdahl, in press). Orsaker till att grupper av barn och
unga inte attraheras till spontanidrottsanläggningar diskuteras bland
forskare. Orsaker som nämns är verksamhetens innehåll (stora grupper,
redan fastställt regelstyrt innehåll), genusordning kring vem som deltar i
vilka spel/lekar, ytornas ”öppenhet” (öppenheten för betraktaren, avsaknad av att kunna dölja sig/skapa mindre rum i rummet).
I RF:s enkätundersökning (2012) till idrottsföreningar ställdes bland
annat frågan om ”föreningen ser spontanidrottsplatser som en resurs för
föreningens verksamhet” (exempelvis rekrytering av nya medlemmar
eller ny aktivitetsyta). Totalt svarade 775 föreningar på frågan, 51 procent ja och 49 procent nej. Däremot fanns det skillnader beroende på var
föreningarna var verksamma, mindre och medelstora orter/kommuner
var mer positiva, medan storstäder (> 200 000 invånare) var mer negativa.
I samma undersökning fick IF ”skatta helhetsuppfattningen om hur
tillgängliga de ansåg de anläggningar/idrottsmiljöer är som de i dag
utnyttjar”. Av svaren i en skala från 1 (inte alls tillgängliga) till 10 (fullt
tillgängliga) blev medelvärdet 7,0 och medianvärdet 8,0, alltså ett bra
betyg. De tre lägsta skaldelarna (1–3) motsvarade bara 10 procent av de
som svarat, medan de högsta skaldelarna (8–10) motsvarade 50 procent
av IF.
Från en enkätstudie av tillgänglighet till idrottsanläggningar (RF,
FoU-rapport, 2010:1) 2008–2009 som besvarades av 1 298 idrottsföreningar, kan följande resultat i korthet nämnas:
● En majoritet (54 %) menade att det är ungdomsverksamheten som

mer eller mindre prioriteras när det gäller fördelning av tider i olika
idrottsanläggningar. Detta bör ses som en intäkt för att barn- och
ungdomsverksamhet inte får stå tillbaka för seniorverksamheter, och
då inte heller för den renodlade elitidrotten.
● Däremot menar vissa föreningar som bedriver motionsverksamhet
att de kommer i andra hand i förhållande till elit- och tävlingsinriktade verksamheter. Påpekas bör att det kan vara svårt att dra distinktionen mellan vad som är elit- respektive motionsidrott.
● Generellt är konkurrensen om anläggningar som störst bland de
idrotter som gör anspråk på anläggningar inomhus på vinterhalvåret.
I mindre orter och kommuner kan det vara den enda typ av inomhusanläggning som finns, eftersom den passar för de flesta av de van-
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liga inomhusidrotterna. Mindre hallar som exempelvis skolgymnastiksalar är också relativt vanligt förekommande. I de större kommunerna har andelen specialdesignade hallar ökat och kommer förmodligen att öka med stigande krav från föreningarna.
● Det finns ett uppenbart behov av nya anläggningar och närmare
hälften av respondenterna menar att nya anläggningar saknas. De
respondenter som i störst utsträckning menade att anläggningar saknas kom från fotboll, gymnastik, innebandy, friidrott, handboll, basket, bordtennis, ishockey och volleyboll.
● Många föreningar menar att man skulle kunna utveckla sin verksamhet om man hade flera och kvalitativt bättre anläggningar.
I en annan FoU-rapport (RF, 2007:6) kring ”Analys av träningstider
inom föreningsidrotten”, där 417 slumpvis utvalda föreningar tillhörande sju lagidrotter studerats, framkom sammanfattningsvis:
● Majoriteten av de undersökta föreningarna har prioriteringsordningar för fördelning av träningstider och att dessa i första hand baseras på ålder och nivå på utövandet.
● Fördelningen av tider följer ett relativt traditionellt mönster inom de
flesta undersökta idrottsgrenarna.
● Principen är att ju yngre deltagare i lagen, desto tidigare träningstid.
● Det går inte att utläsa att någon grupp, pojkar eller flickor, skulle vara
särskilt förfördelade.
På RF-stämman 2007 beslutades efter en motion från Gymnastikförbundet att uppdra till RF att genomföra en riksomfattande undersökning med syftet att kartlägga kvinnors och mäns, flickors och pojkars,
samt idrottare med funktionshinder, tillgång till träningsanläggningar
och arenor, och att undersökningen även omfattar fördelningen mellan
breddinriktad kontra elitinriktad idrott.
För att dra nytta av den tidigare genomförda studien och analysen
uppdrog RF till samma forskargrupp vid Karlstad universitet och Göteborgs universitet att i en ny undersökning och analys bredda och fördjupa
kunskapen utifrån RF-stämmans beslut. Det har visat sig inte vara helt
enkelt att i en och samma undersökning på ett heltäckande sätt få med
alla de variabler som beslutet omfattade. Svarsfrekvensen är 26 procent,
naturligtvis måste ett så stort bortfall behandlas varligt, vilket forskargruppen också påpekar. Det finns ändå en hel del intressant för vidare
diskussion.
● Det finns inte heller i den här undersökningen några tydliga skillna-

der mellan pojkar och flickor beträffande tider i anläggningar.
● Många föreningar som bedriver motionsverksamhet uppfattar att de
kommer i andra hand i förhållande till elit- och tävlingsinriktad verksamhet.
● Generellt är konkurrensen störst bland idrotter som gör anspråk på
inomhusanläggningar med måtten 40 ✕ 20 meter, många anser att
nya anläggningar saknas.
● Nätverken mellan kommunernas fördelningsrutiner och föreningarnas behov behöver stärkas.
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Vad behöver idrottsrörelsen med flera göra?
Inom området tillgänglighet/jämställdhet/mångfald finns flera olika insatser som kan främja jämställdhet och mångfald kring anläggningar/
idrottsmiljöer varav kan nämnas:
● Utökad variation i utformningen av spontanidrottsplatser.
● Ökad tillgång och nytänkande till anläggningar/idrottsmiljöer som
möter olika idrotters behov och målgrupper.
● Ökad nyttjandegrad för flickor/kvinnor vad gäller utomhusanläggningar/idrottsmiljöer med inriktning vatten, mark och luft.
● Utökad samverkan mellan föreningar/privata/kommunala aktörer.
● Ökat inflytande från brukar- och målgrupper i planeringsskedet (behovsanalyser).
● Beaktande av anläggningens fysiska placering; närhet (mitt i byn), transport, utbud/servicenivå (omklädnad, förtäring, kommunikationsytor).
● Utveckla det designmässiga och arkitektoniska tänkandet för framtida anläggningar/idrottsmiljöer.
● Förbättrade bokningssystem för tider och samordning kring utnyttjandet av anläggningar.
SF - ENKÄT

Av RF:s 69 specialidrottsförbund svarade 61 (88 %). Två av respondenterna (handikappidrott och mångkamp) lämnade två respektive tre svar
(olika personer svarade för respektive gren). Gång- och Vandrarförbundet svarade utanför enkäten att ”frågan är inte stor för oss och att inga
problem finns). De SF som inte svarade var boxning, dragkamp, fäktning, rodd, rugby, skidskytte, sportdykning och triathlon.
Kort sammanfattning av enkätsvaren:
● Totalt har de 61 förbunden redovisat 209 grenar (räknar vi med de
SF som inte svarat blir summan 222 grenar).
● Ett flertal förbund och grenar använder dock ”samma” arena/idrottsmiljö, varför vi bedömer att antalet specifika anläggningar/idrottsmiljöer är cirka 150–175.
● Flertalet SF anger ett stort behov av fler anläggningar/miljöer.
● Beträffande det kvalitativa behovet säger knappt hälften av alla SF
att situationen är ”bra” och något fler än hälften att den är ”dålig”.
● Om vi sammanfattningsvis försöker att generalisera hur situationen är
i svensk idrott kring de tre parametrarna kvantitet/kvalitet/tillgänglighet blir svaret att det finns 31 SF som representerar en majoritet av
landets idrottsföreningar/medlemmar, vilka lever under mycket dåliga
eller dåliga förutsättningar/villkor (minst två av de tre områden).
● SF:s tre största hinder inom anläggning/idrottsmiljö som medför att de
inte kan utvecklas och/eller expandera är ”För lite aktivitetsytor för
idrott, markfrågor/allemansrätt och omklädningsrum/servicelokaler”.
● SF lämnar en mycket pessimistisk bild av hur finansiering av nya
anläggningar/idrottsmiljöer ska realiseras i framtiden, oavsett om det
gäller från kommuner, sponsorer eller annat håll.
● 24 SF anger att de har en utarbetad strategi och 34 SF har området
med i sin verksamhetsplan.
Förtydliganden och kommentarer av SF:s svar finns redovisat i bilaga 5.
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IF - ENKÄT

Enkäten skickades till landets alla idrottsföreningar anslutna till Idrott
Online. Svarsfrekvensen blev mycket låg, vilket delvis kan förklaras med
att många e-poster inte gick fram till mottagaren, enkäten var för omfattande och inte heller tekniskt fulländad.
Trots det vill vi ändå lyfta fram svaren som en beskrivning och indikation på hur 775 idrottsföreningar representerande 64 olika idrotter
från 211 kommuner ser på området/frågeställningarna.
Det finns en stor samstämmighet i svaren som lämnades i SF-enkäten, vilket kan tolkas som att det kan göras en viss generalisering, trots
låg svarsfrekvens.
De idrotter som främst representeras är fotboll (87 IF), gymnastik
och skyttesport (vardera 53), ridsport (37), orientering (28), handboll
(26), budo- och kampsport (25) samt bowling, innebandy och skidor
(vardera 24).
Förtydliganden och kommentarer av IF:s svar finns redovisat i bilaga 6.
NORDISK UTBLICK

Som en del i utredningen ingick en internationell utblick till främst närområdet, det vill säga Norge, Finland och Danmark. Syftet var att kartlägga och beskriva hur bland annat arbetet med idrottsanläggningsfrågor organiserats i våra grannländer, hur nya anläggningar finansieras,
vilka resurser ekonomiskt och personellt som finns när det gäller byggande, rådgivning och nytänkande och vilken lagstiftning och idrottspolitik som finns i respektive land på detta område.
Utblicken har tagits fram av Hugo Blom och Anders Lundkvist, före
detta anställda på Svenska Kommunförbundet.
Vilka finansierar anläggningsinvesteringar och anläggningsdrift?
För att förtydliga bilden när det gäller ansvar för investeringar och driftkostnader för idrottsanläggningar kan följande bild ges:
Omräknat till miljoner SEK.
OBS! uppgifterna är ibland från år 2011 och ibland från år 2012.
Investeringar
Finland
Staten
270
Kommunerna
990
Investering/invånare2 233 kr

Danmark
96
1 380
264 kr

Norge
924
1265
438 kr

Sverige
661
1 500
165 kr

Driftkostnader
Finland Danmark
Staten
180
Kommunerna
5 400 brutto 3 960 brutto
Drift/invånare2
1 033 kr
707 kr
1) RF avgör
2) Ingick inte i utredarnas rapport (RF:s anm.)

Norge

Sverige

3 350 netto 7 400 netto
670 kr
779 kr

Utredarnas tankar och reflektioner
En stor skillnad mellan de nordiska länderna på området idrottsanläggningar är hur det statliga stödet till idrotten används. Norge och Finland
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har stora likheter sinsemellan genom betydande statsbidrag till anläggningsbyggande som hanteras på departements- och regionnivå. Sverige
och Danmark kan sägas representera ett annat arbetssätt där Danmark
via ”halvstatliga” Lokal- och Anläggningsfonden (LoA) ger stöd till anläggningsbyggande med inriktning mot nytänkande och utveckling och
Sverige där idrotten via sina DF medfinansierar anläggningsbyggande
men med betydligt mindre belopp.
En andra stor skillnad är att Sverige använder en ansenlig del av
statsstödet till direkta bidrag till lokala idrottsföreningars verksamhet
(exempelvis lokalt aktivitetsstöd). Det sker också i Norge, men i mycket
mer begränsad omfattning. Finland och Danmark stödjer inte de lokala
föreningarnas verksamhet med medel från statsbidragen, åtminstone
inte via direkta stödformer.
En tredje skillnad är att övriga nordiska länder med statliga medel
och/eller anställd personal på central och regional nivå ger kommuner
och föreningar stöd och råd i anläggningsfrågor. I Sverige finns numera
inte denna funktion. Tidigare hade SKL i sin organisation en sektion
med 10–12 anställda med bland annat de uppgifter som utförs av kulturministeriets nuvarande anläggningssektion i Norge och idrottshandläggare och byggnadsrådgivare i de sex regionerna i Finland. Under den
senaste 20-årsperioden har SKL:s resurser successivt minskats och består
i dag i princip av en handläggare för idrotts-/fritidsfrågor. SKL i Sverige
har i dag samma roll som de övriga nordiska kommunförbunden, men
de tidigare arbetsuppgifterna har inte överförts till någon annan.
Det statliga stödet till idrotten har ökat mycket kraftigt under 2000talet. Först via ökade medel från Svenska Spels överskott och sedan via
de speciella satsningarna Handslaget och Idrottslyftet. Staten och idrottsrörelsen har i samförstånd valt att använda det ökade stödet till främst
de lokala idrottsföreningarnas verksamhet. Först de senaste åren har en
del av stödet börjat styras till anläggningsområdet. En konsekvens av
förändringen är att det statliga lokala aktivitetsstödet, från att ha varit
ungefär hälften av kommunernas stöd i slutet av 1990-talet, nu är betydligt högre än det kommunala aktivitetsstödet i de allra flesta kommuner.
Det har självklart varit positivt för landets idrottsföreningar, och den
efterkloke kan ifrågasätta om inte delar av aktivitetsstödsökningen på
400–500 årliga miljoner hade kunnat användas på annat sätt.
När Danmark i början av 1990-talet fick stora ökningar av statsbidragen till idrotten valde de centrala idrottsorganisationerna, som tidigare beskrivits, att fondera 140 miljoner danska kronor. De fonderade
medlen som avsattes till anläggningsområdet ledde till Lokal- och Anläggningsfondens bildande samtidigt som LoA-fonden fick en andel av de
statliga bidragen från det spelöverskott som gick till idrottsområdet.
Slutsatsen blir att om RF och idrottsrörelsen anser att anläggningsfrågorna är så viktiga att mer resurser behövs till området måste enligt
vår uppfattning en omfördelning inom nuvarande statliga stöd diskuteras. Några nya statliga pengar kan knappast förväntas i nuläget.
Den traditionella svenska modellen med kommuner som svarar för
investeringar i anläggningsbyggande och drift av anläggningar för den
breda idrottsverksamheten i samverkan med idrottsrörelsen är etablerad och allmänt vedertagen. En situation med stora statsbidrag till an-
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läggningsinvesteringar som i Norge och Finland tror vi inte är intressant
varken för staten, idrottsrörelsen eller för kommunerna. Staten är inte
beredd att öka anslagen i den omfattningen, idrottsrörelsen kan och vill
förmodligen inte så kraftigt omfördela inom nuvarande statsbidrag och
kommunerna vill inte ha någon form av statlig styrning på området. Ett
mer ”danskinspirerat” arbetssätt skulle troligen vara lättare både att
åstadkomma och få uppslutning omkring. Men detta är inget som RF
och idrottsrörelsen på egen hand kan åstadkomma. Här krävs diskussioner med såväl staten som med kommunerna genom i första hand SKL.
Vi tror också att en eventuell omfördelning inom det statliga stödet
ska ske varsamt och i lugn takt. Det finns enligt vår åsikt inget skäl att
direkt göra omfördelningar i storleksordningen 50–60 miljoner kronor.
Först måste det noga utredas och diskuteras vilka delar inom området
idrottsanläggningar som bäst behöver förstärkas. Rådgivning och stöd
vid anläggningsbyggande och i anläggningstekniska frågor kan vara ett
område, erfarenhetsspridning ett annat, fortbildningsinsatser ett tredje.
Först därefter kan en försiktig omfördelning mot mest angelägna områden inledas. Den här typen av ställningstaganden anser vi ska ske gemensamt mellan RF, SKL och Kulturdepartementet.
Riksidrottsförbundet och SKL måste bygga upp ett fungerande samarbete. I vissa frågor är de båda organisationerna motparter och ska så
vara. Det kan till exempel gälla elitidrottens och specialförbundens krav
på kostsamma förändringar av idrottsanläggningar som när ett lag avancerar i seriesystemen. Men i de allra flesta fall sammanfaller målsättningar och intressen. Idrotten är beroende av kommunernas anläggningar och ekonomiska stöd och kommunerna är beroende av idrottens
insatser och ideella arbete för framför allt barn och ungdomar. Om vår
uppfattning att anläggningsfrågorna är eftersatta i Sverige är den rätta
så måste RF och SKL tillsammans komma fram till hur situationen kan
förbättras. SKL uttrycker också i samtal med oss ett stort intresse för ett
sådant samarbete.
Enligt vår uppfattning var det mycket olyckligt att Kompetenscentrum för idrottsmiljöer avvecklades. Projektet var på sitt sätt ett embryo
och en början på något som på lång sikt hade kunnat utvecklas till en
svensk motsvarighet till den danska Lokal- och Anläggningsfonden.
När det gäller ett nationellt anläggningsregister tror vi att alla inblandade parter noga måste tänka igenom de behov ett sådant register
ska fylla och vilka som har nytta av registret, vilka uppgifter som ska finnas i ett register, hur det ska hållas aktuellt och vad det får kosta. SKL
har som tidigare nämnts sedan 1983 genomfört åtta enkätundersökningar där kommunerna redovisat anläggningsbeståndet i sin kommun. Det
har gett en Sverigebild ungefär vart fjärde eller femte år. Bilden har
innehållit antalet anläggningar, ägandet och driftansvaret för varje
anläggning och därigenom visat förändringar över tid, inte minst uppgiftsfördelningen mellan kommuner och föreningar. Erfarenheterna
visar – på samma sätt som i Finland, Norge och Danmark – att enbart
dessa begränsade uppgifter varit svåra och tidskrävande att få fram och
sammanställa. Det gäller inte minst i de stora kommunerna där det finns
många anläggningar där varken kommunen eller någon förening är
ägare eller driftansvarig.
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Det finns stora värden med ett centralt anläggningsregister där det
går att följa utvecklingen på olika områden. Men registret måste vara till
stor nytta för kommunerna. Kommunerna måste dessutom vara beredda att genomföra det arbete som registrering och uppdatering innebär
eftersom de är de enda tänkbara uppgiftslämnarna.
SLUTSATSER / FÖRSLAG

UTREDARNAS KORTA SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

• Arbetet med frågor som handlar om
idrottsanläggningar är eftersatt i Sverige.
• I övriga nordiska länder finansierar
staten rådgivning i anläggningstekniska
frågor.
• En omfördelning av resurser inom nuvarande statliga stöd till anläggningsområdet behöver diskuteras.
• SKL är en mycket viktig samverkanspartner i en diskussion om hur arbetet
med anläggningsfrågorna på sikt ska förstärkas.
• Ett nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister bör skapas.

läggningar eftersatt i Sverige vid en jämförelse med Finland, Norge
och Danmark.
● Bidrag till anläggningsbyggande samt stöd och rådgivning i anläggningstekniska frågor finansieras i alla övriga nordiska länder av statliga medel. Detsamma gäller skriftproduktion, erfarenhetsredovisning och centrala anläggningsregister.
● Om RF och idrottsrörelsen anser att anläggningsfrågorna är så viktiga att mer resurser behövs till området måste enligt vår uppfattning
en omfördelning inom nuvarande statliga stöd diskuteras. Några nya
statliga pengar kan knappast förväntas i nuläget.
● Sveriges Kommuner och Landsting har i dag närmat sig den roll som
kommunförbunden i de övriga nordiska länderna har. SKL koncentrerar sitt arbete till det idrottspolitiska området och har små resurser personellt för idrottsfrågor. Det går inte enligt vår mening att förvänta sig
en situation där SKL kommer tillbaka till att ha ett antal personer som
arbetar med rådgivning och stöd i anläggningsfrågor. Vi tror inte heller
att SKL är beredd att vara någon betydande finansiär för övergripande frågor som utveckling och nytänkande på anläggningsområdet eller
till ett centralt anläggningsregister. Däremot är SKL en mycket viktig
samverkanspartner i en diskussion om hur arbetet med anläggningsfrågorna på sikt ska förstärkas. I övriga nordiska länder finns statliga –
Finland och Norge, eller halvstatliga, i Danmark – instanser som arbetar med dessa frågor. De instanserna finns inte i Sverige och därför
borde SKL bli den för RF naturliga samarbetspartnern.

● Enligt vår mening är arbetet med frågor som handlar om idrottsan-

ANLÄGGNINGS -/ IDROTTSMILJÖREGISTER

En del i projektet blev en särskild utredning om ett nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister. Utredningen omfattar en inventering av
befintliga register, men också behov och syfte av ett eventuellt anläggnings- och idrottsmiljöregister. Likaledes vad ett register ska innehålla,
kostnader och vilka utvecklingsmöjligheter ett register kan bidra med.
Utredningen skulle också lämna förslag om RF ska skapa ett nationellt
anläggnings- och miljöregister eller inte.
Utredningen har gjorts som särskilt uppdrag av Mats Werne, före
detta distriktsidrottschef i Skåne (utanför projektgruppens arbete).
Varför ett nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister?
Ett nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister är angeläget och
nödvändigt för att kunna skapa en total överblick av det samlade anläggningsbeståndet i landet. Det känns märkligt att våra grannländer sedan
länge har denna möjlighet, men att vi som troligtvis har fler anläggningar och idrottsmiljöer ännu inte skapat detta.
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Våra grannländer har nationella anläggningsregister och dessa har
tillkommit på initiativ av det offentliga och att idrottsrörelsen i ringa omfattning, eller inte alls, deltagit i uppbyggnaden av registret och uppdateringen av detsamma.
Ett nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister ger idrottsrörelsen:
● idrottspolitiskt verktyg som i sig innebär bättre besluts- och planeringsunderlag, kunskapskälla för opinionsbildande verksamhet och
ökade och förenklade möjligheter för objektsstatistik på kommunal,
regional, nationell och specialidrottsnivå.
● specialdesignad specialidrottsinformation – förbund som önskar kan
skapa egenrelaterad objektsinformation.
● samlad bild av objekt delfinansierade av Idrottslyftet – RF kan skapa
en överblick till vad och var delfinansiering gjorts.
● synergi- och utvecklingsmöjligheter (några) – integration med lokstödsredovisning, integration med tävlings- och evenemangskalendrar förbättrade möjligheter för idé-, utvecklings- och erfarenhetsutbyte samt fördjupad och utvecklad forskning inom anläggnings- och
idrottsmiljöområdet.
Det är inte rimligt, trots ovanstående mervärden, att idrottsrörelsen ensidigt med enbart sina föreningsägda anläggningar ska bekosta detta
register. Det är trots allt kommunerna som äger de flesta anläggningarna. Även om verksamhetsaspekten vägs in innebär det att mervärdet för
idrottsrörelsen inte kommer att stå i proportion till nedlagda kostnader.
Skapande av register och underhåll av detsamma ska ske i samverkan mellan RF och SKL. I annat fall kommer inte registret att vara hållbart, kvalitetssäkrat och trovärdigt.
Den kontinuerliga inleveransen av data till registret är helt avgörande för kvalitetssäkring och hållbarhet, om inte detta fungerar blir naturligtvis registrets innehåll därefter.
Ett nationellt anläggningsregister ger SKL/kommunerna:
● bättre besluts- och planeringsunderlag genom en tydlig bild av anläggningsbeståndet kommunalt, regionalt, nationellt,
● incitament för ökad interkommunal samverkan vad gäller nybyggnad, drift och underhåll,
● förbättrade möjligheter för idé, utvecklings- och erfarenhetsutbyte
lokalt-, regionalt och nationellt,
● fördjupad lokal/regional och nationell föreningsinformation, såsom
antal medlemmar och aktiva utövare,
● kommunalt anläggningsregister (för de kommuner som saknar sådant) vilket kan utvecklas efter varje kommuns behov, exempelvis
bokningssystem, avtalsregister, integration med kommunala underhållsplaner och beviljade bygglov för nya idrottsanläggningar.
SF:s anläggningsregister
Ett antal SF har skapat sina egna anläggningsregister utifrån sina behov
och önskemål, några exempel på detta är:
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● Bowlingförbundet har en förteckning över alla bowlinghallar som är

medlemmar i SBHF, och en förenklad förteckning över de hallar
som inte har medlemskap. http://www.sbhf.se
● Bandyförbundet har en förteckning över samtliga bandyhallar och
konstisbanor i landet,
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBandyforbundet/
Bandy-Sverige/Anlaggningar/
● Skyttesportförbundet har en förteckning över samtliga skytteanläggningar i landet, denna är dock enbart tillgänglig för internt bruk.
● Ishockeyförbundets ishallsguide, en förteckning över samtliga ishallar, www.ishallsguiden.se
Det finns även andra anläggningsregister för idrott, exempelvis förteckning över samtliga simhallar, golfbanor och skidspår sammanställda av
annan eller i samverkan med idrottsrörelsen. Även andra exempel finns,
bland annat Skidförbundets skapande av register för samtliga elljusspår.
Beträffande anläggningsregister i Norge, Danmark och Finland, se
bilaga 7.
Utredarens slutsats och förslag
Utredaren anser att RF bör besluta sig för att initiera skapandet av ett
nationellt anläggnings- och idrottsmiljöregister i samverkan med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) under hösten 2012 i enlighet med beskriven process i denna utredning. Ambitionen bör vara att anläggningsoch idrottsmiljöregistrets (databasens) uppbyggnad bör vara genomförd
under 2013, vilket innebär att registret bör vara igång hösten 2014.
Registret kommer att ge både idrottsrörelsen och kommunerna ny
samlad kunskap om befintligt och planerat anläggningsbestånd i landet.
Samtidigt kommer registret vara ett framtida vasst idrottspolitiskt verktyg innebärande bättre besluts- och planeringsunderlag för både kommuner och idrottsrörelse.
Förutom dessa parter är det även andra intressenter som kommer att
få nytta av registret, forskare, studenter, arkitekter, planerare och byggföretag är några exempel.
Kostnaderna som beräknas till 8 200 000 kronor exklusive moms för
skapandet av registrets innehåll och utformning föreslås delas lika mellan parterna vad gäller bas- och utvecklingsinnehållet. Till detta tillkommer 1 300 000 kronor (exkl. moms) för uppbyggnaden av de idrottsspecifika delarna, vilka föreslås bekostas av RF. Totala investeringskostnaden beräknas således uppgå till 9 500 000 kronor (exkl. moms).
De årliga driftskostnaderna, beräknade till 1 640 000 kronor (exkl.
moms) föreslås att man delar lika mellan parterna vad avser bas- och utvecklingsdelarna. RF å sin sida bekostar registrets idrottsspecifika delar,
beräknade till netto 200 000 kronor (exkl. moms). Den årliga driftskostnaden beräknas uppgå till 1 840 000 kronor (exkl. moms).
Ansvaret fördelas såtillvida att RF svarar för registrets underhåll och
utveckling, och att SKL med hjälp av kommunerna svarar för registrets
basinformation samt uppdateringen av de objektsspecifika uppgifterna.
Hållbarheten och kvalitetssäkringen av registrets innehåll avgör
registrets användning och trovärdighet. Det är därför kommunerna som
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ensidigt ska bära ansvaret för anläggningsuppgifterna avseende bas- och
utvecklingsinnehållet, eftersom det är de som synes ha bäst och mest
kännedom om det lokala anläggningsbeståndet.
Om SKL inte är beredd att samverka med idrottsrörelsen för att
skapa ett nationellt anläggningsregister, föreslår jag i stället att idrottsrörelsen självt enbart skapar ett register för de objekt som beviljats
anslag från Idrottslyftets anläggningsstöd. Detta för att mervärdet för
idrottsrörelsen av ett eget ägt nationellt anläggningsregister inte står i
proportion till nedlagd tid och kostnader samt att kvalitetssäkringen och
hållbarheten inte uppnås.
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Framtid/trender
Projektgruppen tror att den fysiska aktiviteten kommer att få än
större betydelse i framtiden både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Allt fler upptäcker nödvändigheten av att investera i
och underhålla den egna fysiska aktiviteten för att dels kunna prestera mera (tävlingsidrotten), men framför allt för att må bättre
hela livet (motionsidrotten).
För att behov och efterfrågan ska kunna koordineras är det ett antal viktiga aspekter och trender som måste belysas och beaktas.
Vi ser att urbaniseringen kommer att fortsätta i framtiden, det vill säga
storstadsregionerna kommer fortsatt att öka samtidigt som glesbygderna avfolkas än mer. Det innebär en ökad konkurrens om tillgång till
mark, luft och vatten i storstadsregionerna, och omvänt på glesbygden.
Detta samtidigt som vi vill ha korta avstånd till aktivitetsarenor och
vill bedriva vår fysiska aktivitet utifrån egna personliga förutsättningar,
oavsett var i livet vi befinner oss. Förutom detta vill vi också röra på oss
när vi har tid, och utöver fysisk ansträngning ska aktiviteten ge oss upplevelser, rekreation, gemenskap med mera. Redan här finns alltså ett
antal utmaningar inför framtiden.
Vi kommer således att bo allt tätare, vi vill röra oss alltmer fysiskt,
det ska vara nära till aktivitetsarenan/-miljön och den ska vara tillgänglig när jag har tid och möjlighet.
Hur kommer framtidens idrott (fysisk aktivitet) att se ut?
För att framtidens idrott ska vara attraktiv krävs en ny variant, nämligen
en kombination av fysisk utmaning, upplevelse och gemenskap.
Förvisso kommer nuvarande möjligheter att finnas kvar i betydande
omfattning, men ett stort antal nya upplevelseidrotter skapas inte enbart
inom barn- och ungdomsidrotten utan även, och kanske framför allt,
inom senioridrotten. Framtidens seniorer (55+) nöjer sig inte sig med
stavgång och golf, utan här kommer nya innovationer av idrotter och
aktiviteter att växa fram. Uppfinningsrikedomen kommer att vara stor
och idéer flöda, och vi får se många tankesmedjor, idéverkstäder och nyföretagande eftersom det också kommer att följas av ett stort kommersiellt intresse.
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Hur kommer då detta att organiseras?
Vi kommer att uppleva ökad konkurrens om individerna mellan den
kommersiella marknaden och idrottsrörelsen. Den som är mest föränderlig och flexibel blir vinnare och därmed mest efterfrågad. Denna konkurrens kommer även att gälla rättighetsfrågorna, där vi får se större multinationella företag som vill förvärva rättigheter till mästerskap eller större events, alternativt själv skapa sådana med idrotten som ”varumärke”.
En uppenbar risk är att detta leder till en alltmer ökad segregation,
utanförskap och klyftor i samhället, och som motpol till den risken har
idrottsrörelsen en stor och kanske avgörande roll att spela.
Vad behöver idrottsrörelsen med flera göra för att möta
framtidens utmaningar?
Det finns inget entydigt svar på detta, men några inslag kan vara:
● Attraktionskraften måste förstärkas genom större lyhördhet för det
nya, bli mer flexibel både till innehåll som form.
● Erbjuda idrott/fysisk aktivitet hela livet som präglas av glädje, gemenskap och som är gränsöverskridande.
● Innovationer och kombinationer som i dag inte finns, behöver få en
mer framträdande plats.
● Ökad samverkan och samgående mellan olika idrotter och idrottsföreningar kommer att stärka attraktionskraften genom ett ökat
samlat utbud.
● Måste våga pröva nytt, exempelvis skapandet av allt från idrottsdagis
till idrottsserviceboende.
● Finna nya vägar till alternativa finansieringslösningar, exempelvis
genom servicebolag, föreningspooler med mera.
Vilka idrottsmiljöer kommer vi då att ha?
Bostadsnära anläggningar och miljöer
Gymstugor behövs i våra boendemiljöer, och kommer att bli (nästan) lika
viktiga som tvättstugorna. Dessa gymstugor kan erbjuda fysisk aktivitet
(motionsredskap), upplevelser (virtuellt) och gemenskap (samlingslokal).
Idrottsupplevelseplatser
behövs i närheten av boendemiljön där alla generationer får möjlighet
att utöva spontanidrott, möte och upplevelser. Tillväxten av ”traditionella idrottsanläggningar” kommer att fortsätta, men det kommer en del
nya influenser, varav detta kan vara exempel på:
Den moderna anläggningen
De framtida anläggningarna kommer alltmer att bli ”multiaktivitetsytor” och ”multimötesplatser”. Detta innebär att alltfler idrottsanläggningar och verksamheter knyts samman för att kunna utveckla generationsöverskridande verksamheter och behov, kopplat till köpcentrum,
biografer, teatrar, restauranger, föreningshus och bibliotek.
Den flexibla idrottsanläggningen
De framtida idrottsanläggningarna kommer att erbjuda ökad flexibilitet
när det gäller användningen av desamma. Vi kommer att få en material-
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utveckling, där framtidens isanläggningar erbjuder ett syntetmaterial
som är likvärdigt med dagens natur/konstis. Det är en nödvändig utveckling för att kunna bygga och driva framtida hållbara isanläggningar. Vi
kommer också att få anläggningar där omställningstiden mellan olika
idrotter i anläggningen är minimerad, vilket åstadkoms genom den
materiella och virtuella utvecklingen.
Den virtuella idrottsanläggningen
Vi kommer i framtiden inte ha linjer eller motsvarande kvar i våra anläggningar, utan detta löses digitalt. Vi kommer också med hjälp av det
virtuella skapa önskvärda miljöer och upplevelser, exempel vindsurfing
inomhus med hjälp av tekniken och det virtuella så att surfarens upplevelse blir identisk med den naturliga (jämför med dagens golfstudio).
Idrotten kommer också att ta del av den digitala utvecklingen när det
gäller både träning och tävling, där allt filmas för att sedan analyseras.
Vi kommer också att få se annorlunda utformade anläggningar.
Exempel på detta kan vara framtida simanläggningar som kommer att
gestaltas med äventyr och upplevelser som det centrala och kompletterad med bland annat simränna där simmaren kan träna optimalt med
hjälp av motstånd. Vi kommer att se många olika lösningar som är framkallade av teknik och materialutveckling i symbios med begränsad tillgång till mark, luft och vatten. Det är därför av synnerligen stor vikt att
mycket kraft läggs på forskning och utveckling för detta, och att det blir
idrottsrörelsen som är motorn i detta tillväxt- och förnyelsearbete.
Vem ska finansiera framtidens idrottsmiljöer?
Vi vet att det offentliga (främst kommunerna) har finansierat många av
de anläggningar och idrottsmiljöer som finns i dag. På senare tid har vi
sett alltmer och fler initiativ till ökade föreningsinsatser, men också att
privata intressenter kommit när det gäller större anläggningar/arenor.
Vi bedömer det inte möjligt för kommunerna att finansiera framtida
idrottsanläggningar/-miljöer på sätt som skett hittills, inte minst med
hänsyn till kommunernas ökade krav och behov inom sina kärnverksamheter (skola, vård och omsorg).
Däremot kommer vi att få se mer av samverkande finansiella modeller mellan kommuner, det privata och idrotten. Men inte ens detta kommer
på långt när att kunna räcka till, utan även andra offentliga aktörer
måste engageras i finansieringen.
Regionerna och staten måste också ta ett ansvar för att finansiellt stimulera tillväxten av nya idrottsanläggningar/-miljöer. Vad gäller regionernas engagemang gäller det anläggningar och idrottsmiljöer som har
ett samlat regionalt behov och intresse, ur både ett folkhälso- och ett
elitperspektiv. Vad gäller statens intresse är det främst riktat till insatser
för att kunna etablera ett antal riksanläggningar/nationalarenor för internationella mästerskap.
FRAMTIDENS IDROTTSFÖRENING

RF-projektet ”Framtidens idrottsförening” har tagit fram ett antal framtidsbilder som kommer att ha stor betydelse för idrottsföreningarnas
verksamhet och utveckling i framtiden. Dessa trender påverkar och får
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konsekvenser även för efterfrågan, behov och tillgänglighet till idrottens
rum och miljöer. Nedanstående är hämtat från projektet ”Framtidens
idrottsförening”.
Fler pensionärer och färre ungdomar
I Sverige får vi en växande andel äldre samtidigt som gruppen ungdomar minskar. Detta får konsekvenser för hur de offentliga resurserna
fördelas. Eftersom pensionärerna både blir fler och friskare borde denna grupp bli än mer intressant för rekrytering av både ledare och aktiva. Det blir samtidigt hårdare konkurrens om de ungas fritid.
Ojämn tillväxt och förtätning
De stora städerna (> 50 000) växer samtidigt som små tätorter (5 000–
10 000) avfolkas något. I de större städerna möts befolkningsökningen
genom förtätning då öppna ytor bebyggs. Från de mindre tätorterna flyttar framför allt yngre och lämnar kommuner med allt större problem att
få ekonomin att gå ihop. Förtätningen får konsekvenser för tillgängligheten till arenor för idrott. Det är troligt att nya arenor byggs i de större städernas ytterområden. Föreningarna i de små tätorterna konkurrerar än mer om kommunens sinande kassa, samtidigt som rekryteringen
av yngre blir allt svårare. Med andra ord växer de redan stora föreningarna och de mindre får det tuffare. I de växande föreningarna anställs
förmodligen fler personer, vilket gör ledningen av föreningen mer komplex.
Mångkultur
I dag har nästan 20 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund.
Detta gör med tiden att influenser och traditioner från andra kulturer
blir ett allt tydligare inslag i samhället. Idrotten har här en stor potential när det gäller nya aktiva, ledare, verksamheter och föreningar.
Självförverkligande
Människors behov av självförverkligande växer i samma takt som människans krav på föreningar, företag och myndigheter ökar. Självförverkligandet är drivkraften i skapandet av det personliga varumärket där
personlig stil och smak betyder mycket. Dessa livsstilar tenderar till att
bli allt smalare och mer nischade. Verksamheter som stärker och gestaltar det personliga varumärket vinner. Dessutom kan mötet mellan idrottens traditionella demokrati och individens behov av snabb förändring,
omedelbar återkoppling och jag-fokusering bli en utmaning.
Bättre än bra
Behovet av självförverkligande inkluderar ambitionen att må ”bättre än
bra”. Flera nöjer sig inte med motion bara för att må bra – de vill träna
både mer och bättre. I takt med denna utveckling ökar motionsutbudet
och hälsoentreprenörer ger sig in på arenor där idrotten tidigare varit
ensam. Det får som konsekvens att den enskilda individens krav på föreningar ökar; föreningen måste svara upp mot individens högt ställda förväntningar för att de ska välja föreningen som arena i sin strävan efter
bättre hälsa.
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Bilden inte entydig
Bilden av ökad individualisering är inte entydig – det finns samtida mottrender som är reaktioner mot ytliga begär, egoism och självförverkligande. Två av dessa trender kan sammanfattas i en längtan efter det genuint äkta och naturliga samt det lilla livet med de närmsta relationerna.
Tillgänglighet
Behovet av att kommunicera är fortsatt starkt och hittar ständigt nya
kanaler där de digitala medierna tar allt större utrymme. De flesta är
redan i dag online vilket innebär snabb och omedelbar tillgång till information och kunskap. Umgänge via sociala medier leder till ”social isolering” där törsten efter fysiska möten ger den traditionella klubblokalen en ny renässans.
Kommunikation
Dagens kommunikationsmönster bygger i stor utsträckning på dialog
och interaktion vilket inte minst syns i att kommunikationen mellan konsumenter är viktigare än företagens kommunikation direkt med kunderna. Konsekvenserna av det nya kommunikationslandskapet är svåra att
överskåda. Den stora utmaningen är att bryta igenom mediebruset –
syns du inte, finns du inte.
Aktör på en marknad
Gränserna mellan offentlig, privat och frivillig sektor suddas sakta ut
och vi kan vänta oss att frivilligsektorn utvecklas till en egen konkurrensutsatt bransch. Marknaden ger oss andra spelregler och ställer högre
krav på föreningarna. Ökade krav på professionalism kan leda till svårigheter att rekrytera ideella ledare. Om dessa ledare i stället ska arvoderas på något sätt ökar kostnaderna för föreningen vilket i sin tur innebär högre avgifter för deltagaren.
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Idrottsanläggningar i Sverige 2006 (antal samt per kommunstorlek och invånare)

Kommunstorlek (invånare)

<10 000

10 001–
25 000

25 001–
50 000

Population (2012)

521 912 1 762 459 1 810 665

50 001–
100 000

100 001– 200 001–
200 000
>

Summa

2 355 158 1 144 955 1 887 534 9 482 683

Antal kommuner

76

115

53

33

9

4

290

Bad inomhus, 25 m

32

79

59

55

21

24

270

16 309

22 310

30 690

42 821

54 522

29 953

Invånare per bad inomhus, 25 m
Bandyplan, konstis
Invånare per bandyplan, konstis

4

21

16

14

7

7

132 280

83 927

113 167

168 225

163 565

269 648

21

77

50

43

15

29

24 852

22 889

36 213

54 771

76 330

65 087

398

1 132

899

873

431

221

1 311

1 557

2 014

2 698

2 656

8 541

6

39

37

33

16

14

86 985

45 191

48 937

71 368

71 560

134 824

36

11

99

85

30

16

14 497

15 878

18 289

27 708

38 165

117 971

Bowlinghall
Invånare per bowlinghall
Fotboll, gräs 11-manna
Invånare per 11-mannaplan

69

235

3 954

Friidrott, permanentbeläggning,
400 m, rundbana
Invånare per anläggning ovan
Golfbanor, minst 18 hål
Invånare per golfbana enligt ovan
Idrottshallar, 18

✕

36 m till 22

✕

42

127

317

287

294

128

89

4 109

5 560

6 309

8 011

8 945

21 208

35

76

65

44

21

60

14 912

23 190

27 856

53 526

54 522

31 459

37

94

52

73

24

32

14 106

18 749

34 820

32 262

47 706

58 985

Invånare per idrottshall ovan
Idrottshallar, 22

✕

42m till 60

✕ 100

Invånare per idrottshall enligt ovan
Ishockey, ishallar
Invånare per ishockeyhall
Racketsport, tennishallar
Invånare per tennishall
Ridsport, ridhus
Invånare per ridhus
Spontanidrott, när-IP
Invånare per när-IP

m

7

62

56

47

21

26

74 559

28 427

32 333

50 110

54 522

72 597

87

203

141

144

64

37

5 999

8 682

12 841

16 355

17 890

51 014

46

71

40

16

7

5

11 346

24 823

45 267

147 197

163 565

377 750

36

145

377

1 242
301

312

219

676

185
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Anläggningsstatistik, antal och per kommunstorlek (SKL 2006)

Kommunstorlek (invånare)

<10 000

10 001–
25 000

25 001–
50 000

Population (2012)

521 912 1 762 459 1 810 665

50 001–
100 000

100 001– 200 001–
200 000
>

Summa

2 355 158 1 144 955 1 887 534 9 482 683

Antal kommuner

76

115

53

33

9

4

290

Bad inomhus, 16,67–25 m

27

48

21

21

7

4

128

Bad inomhus, 25 m

32

79

59

55

21

24

170

1

2

3

2

3

4

15

Bad inomhus, max 50 m
Bad utomhus, tempererad max 25 m

28

54

26

27

13

6

154

Bad utomhus, temp. max 50 m

4

25

13

20

11

3

76

Bandyplan, konstis

4

21

16

14

7

7

69

21

77

50

43

15

29

235

Bowlinghall
Curlinghall
Fotboll, gräs 11-manna
Fotboll, konstgräs 11-manna
Fotboll, grus 11-manna

0

12

7

9

6

1

35

398

1 132

899

873

431

221

3 954

3

12

23

41

17

20

116

148

371

267

304

100

201

1 391

Fotbollshallar, 11-manna

0

0

2

3

1

0

6

Fotbollshallar, mindre

2

11

8

11

6

8

46

37

65

26

19

9

11

167

400 m rundbana

6

39

37

33

16

14

145

Friidrott, inomhusanläggning

2

4

9

14

7

3

39

36

111

99

85

30

16

377

Friidrott permanentbeläggning,
360–400 m, rundbana
Friidrott, permanentbeläggning,

Golf, minst 18 hål
Idrottshallar, 18

✕

36 m till 22

✕

42 m 127

317

287

294

128

89

1242

Idrottshallar, 22

✕

42 m till 60

✕

100 m 35

76

65

44

21

60

301

1

3

0

2

1

1

8

Ishockey, ishallar

37

94

52

73

24

32

312

Ishockey, konstis utomhus

10

18

22

33

6

5

94

2

10

11

12

5

3

43

25

43

25

25

9

4

131

Racketsport, badmintonhallar

0

2

5

15

6

12

40

Racketsport, squashhallar

5

8

11

17

10

5

56

Tennishallar

7

62

56

47

21

26

219

Racketsport, kombihallar

19

24

8

14

6

8

79

Ridsport, ridhus

87

203

141

144

64

37

676

Idrottshallar, minst 60

✕

100 m

Motorsport, speedwaybanor
Motorsport, permanenta banor bilsport

Skytte, utomhus minst 100 m

158

275

127

135

45

11

751

Skytte, inomhus minst 10 m

75

141

85

74

24

15

414

Spontanidrott, när-IP

46

71

40

16

7

5

185

Skolidrottsplatser

76

166

129

117

126

41

655

37
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Statliga idrottsutredningar

Idrott åt alla, SOU 1969:29
Idrottsutredningen kan sammanfattas som följer:
att staten skall svara för tillkomsten av riksanläggningar,
att kommunerna skall svara för tillkomsten av näranläggningar (lokala anläggningar),
som i huvudsak utnyttjas av den egna kommunens invånare,
att de statliga bidragen till kommunerna för uppförandet av idrottsanläggningar av idag
traditionell mening i huvudsak slopas,
att satsningen på forsknings- och utvecklingsarbete skall öka, men
att med avsteg från huvudprincipen ovan – statsbidrag skall kunna utgå till i första hand
kommuner för uppförandet av anläggningar som är avsedda för den rekreationssökande
allmänhetens behov, varvid nuvarande bidragsbestämmelser för fonden för friluftslivets
främjande bibehålles, samt
att statsstöd till föreningsägda anläggningar skall utgå också i fortsättningen.

Motion & idrott, SOU 1997:188
( RAPPORT

TILL IDROTTSUTREDNINGEN )

MOTIONSANLÄGGNINGAR

Trycket att bygga nya anläggningar har alltså minskat.
Skötseln av de existerande kommunala anläggningarna
får betyget ”mycket bra” eller ”ganska bra” av 70 procent av dem som motionerar där.

En hel del motion eller idrott kräver inga speciella arenor. De kan utföras hemma eller på allmän plats. Vi
möter de promenerande och cyklande på vägar, gator
och torg; joggarna ser vi också där eller i parker och
längdskidåkare i skog och mark. Annan motion kräver
speciella anläggningar: ishockeyrinkar, fotbollsplaner,
golfbanor, gymnastiksalar, simhallar etc. Av alla intervjuade (2 100 personer 15 år och äldre, därav 1 021 män
och 1 079 kvinnor) använder 59 procent idrotts- och
motionsanläggningar.
I Sverige är idrotts- och motionsanläggningar en del
av den stadsbild som utformats på 1900-talet. Även i
ganska små lokalsamhällen utanför städerna finns anläggningar. En stor majoritet (80 %) av befolkningen
anser numera att det finns tillräckligt med motionsanläggningar i anslutning till bostaden.
Det finns inga regionala skillnader när det gäller tillgång på motionsanläggningar. Tillfredsställelsen med
tillgången är hög i Götaland, Svealand och Norrland. På
landsbygden finns vissa brister – 20 procent anser att det
finns otillräckligt med motionsanläggningar men även
där anser de flesta (75 %) att det är tillräckligt många.
I storstäderna svarar 80 procent tillräckligt och 12 procent otillräckligt. I övriga städer är motsvarande andelar
82 procent tillräckligt och 13 procent otillräckligt.
Sedan 1970-talet har andelen nöjda med mängden
motionsanläggningar i bostadens närhet ökat avsevärt.
Då ansåg 64 procent att det fanns tillräckligt med anläggningar i närheten av bostaden mot 80 procent i dag.
Andelen som svarar otillräckligt har på motsvarande
sätt minskat från 34 procent till 12 procent.

ANLÄGGNINGAR I KOMMUNERS ,
FÖRENINGARS OCH FIRMORS REGI

Idrotts- och motionssverige speglar mycket väl totalsamhällets tre delar: stat (och kommun), civilsamhället,
marknad. (”Civilsamhället” är ett sammanfattande namn
för allt som inte är myndigheter och företag, och innefattar alltså familj- och grannskapsgrupper och ideella
föreningar.) I idrotts- och motionssverige råder sann
blandekonomi. Ibland ägs motions- och idrottsanläggningarna av kommunen, ibland av idrotts- och motionsföreningar, ibland av privata entreprenörer. Och ibland
svarar olika instanser för ägandet och underhållet. Vårt
intryck är att de privatägda anläggningarna har ökat
snabbast på senare år, men det går inte att belägga; de
har inte nämnts i tidigare undersökningars frågeformulär.
Motion i skolor och andra kommunala anläggningar
och i banor och anläggningar som ägs av föreningar eller
klubbar är lika vanlig i stad och på landet. I storstäderna motionerar man mer i privata motionshallar, på gym
eller bad (39 %) än i övriga städer (25 %) och på landsbygden (23 %). Motion i Korpens regi är något vanligare
i medelstora städer (10 %) och på landsbygden (11 %)
än i storstäderna (6 %).
Motionerandet är på intet sätt segregerat så att man
väljer endast ett ställe där man utövar sin motion. Stora
andelar av dem som exempelvis motionerar i skolor och
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beståndet. Under 1990-talet har också en återgång skett
till ökad föreningsdrift av idrottsanläggningar i de flesta
kommuner.

andra kommunala anläggningar också utnyttjar privata
motionshallar, gym eller bad (35 %), förenings- eller
klubbägda anläggningar (36 %), och att flera av dem
också motionerar i Korpens regi (15 %). På motsvarande
sätt förhåller det sig med andra arenor; de som motionerar i Korpens regi använder till exempel både kommunala (56 %), privata (39 %) och föreningsägda (38 %)
anläggningar.
Kommunerna har 41 procent av anläggningsbesökarna, privata företag har en tredjedel (32 %), föreningar
en femtedel (20 %) till vilka vi kan lägga Korpens 4 procent.
De som tror att de skulle motionera mer om det fanns
fler anläggningar (22 % av alla) ser gärna att de nya
platserna var i kommunal regi (45 %), men för många
(33 %) spelar det ingen roll om det är kommunala, privata eller föreningsägda. Åtta procent föredrar att den
eventuellt nya anläggningen blir privat och lika många
att den i så fall sköts av en förening.

FÖRÄNDRINGAR I ANLÄGGNINGSBE STÅNDET UNDER

1990- TALET

Trots en minskad kommunal investeringsvolym ökade
anläggningsbeståndet i riket mellan år 1990 och år 1993
från 29 830 till 30 956 anläggningar. Avvikelser från rikstrenden finns. Exempelvis visar en undersökning som
Stockholms Idrottsförbund gjort att antalet anläggningar
i Stockholmsområdet minskat från 2 600 till 2 462 mellan åren 1990 och 1996. Då uppgifterna från Kommunförbundets undersökning 1997 ännu inte är färdigbearbetade kan man inte uttala sig om utvecklingen av det
sammantagna anläggningsbeståndet de senaste åren,
däremot går vissa tendenser att peka ut.
Helt klart är att vissa enklare anläggningar minskat i
antal, till exempel naturisbanor. Ett 40-tal bandyplaner
och ett 100-tal ishockeyrinkar har försvunnit mellan
åren 1987–1993. En fortsatt minskning tycks ske även
fram till år 1997 i de preliminära sammanställningar som
finns.
Mellan åren 1990 och 1997 tillkom däremot 13 nya
konstisbanor för bandy, vilket innebär att i dag finns 56
sådana anläggningar. Antalet ishallar är för närvarande
272 – en ökning från år 1990 med ett 50-tal hallar.
Antalet fullstora idrottshallar har också ökat under
1990-talet. Mellan år 1990 och 1993 har 25 nya hallar tillkommit och ytterligare ett 20-tal har, enligt de preliminära uppgifter som finns, byggts fram till år 1997. Totalt
finns i dag cirka 1 200 fullstora idrottshallar.
Den största utbyggnadstakten finns på områdena ridhallar och golfbanor. Ett 50-tal nya ridhallar har tillkommit och de 190 golfbanor med 18 hål eller mer som fanns
år 1990 har ökat till 296. Nämnas bör att när det gäller
golfbanor sker investeringarna i allmänhet helt via föreningar eller näringsliv. Till viss del gäller det också ridhallar.

Idrott & motion för livet,
SOU 1998:76
( BETÄNKANDE

3

AV IDROTTSUTREDNINGEN )

IDROTTSRÖRELSEN OCH IDROTTSANLÄGG NINGARNA

Kommunförbundet gör med tidsintervall på 3–4 år kartläggningar över tillgången på anläggningar. Då urvalet
och enkätfrågorna utvecklats och ändrats under 1980talet kan dock inga säkra jämförelser göras mellan denna
period och dagsläget. Den senaste fullständiga undersökningen gäller anläggningsbeståndet år 1993 där samtliga kommuner i landet lämnade uppgifter som sammanställts.
För närvarande pågår ett arbete med uppgifter för år
1997. Av kommunerna har 90 procent hittills redovisat
sitt anläggningsbestånd. Den redovisning som görs i det
följande avsnittet baseras därför i huvudsak på 1993 års
uppgifter med jämförelse bakåt i tiden, men också med
möjlighet att göra vissa jämförelser mot de uppgifter som
föreligger för år 1997.
Under 1990-talet har investeringarna i anläggningar
och därmed anläggningsbyggandet minskat utan att därför helt upphöra. Den investeringsnivå på cirka 1 miljard årligen som kommunerna under 1980-talet lade på
fritids- och idrottsområdet har på 1990-talet minskat till
cirka 600–800 miljoner kronor per år. De kommunala
utgifterna för anläggningar har till stora delar fått användas för underhåll av det befintliga anläggnings-

FÖRÄNDRINGAR I ÄGANDE OCH
DRIFTFORMER

För de idrottsanläggningar som 1993 års undersökning
omfattade var fördelningen av ägande- och driftformer
följande:
Anläggningar ägda och drivna av kommunen
Anläggningar ägda av kommunen men
där en förening har driftansvaret
Anläggningar ägda och drivna av föreningar

39

47 %
12 %
41 %
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heter till motion och idrott bör därför finnas där människor bor. Bostadsområdena bör innehålla grön- och
aktivitetsytor och därigenom främja förutsättningar för
goda levnadsvanor för de boende. Detta är extra angeläget i storstadsregionerna.
Människor väljer själva hur de vill motionera och
idrotta. Olika undersökningar har visat att det finns ett
stort intresse för att gå långpromenader, cykla, jogga,
delta i motionsgymnastik och idka friluftsliv.
PBL föreskriver att all planläggning bland annat ska
främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse och
grönområden. Det ska finnas lämpliga platser för lek,
motion och annan aktivitet. PBL anger således hur viktig markanvändningen och bostadsområdenas utformning är för motion och idrott.
Kommunerna har inom PBL:s ram ansvaret för att
genomföra och fullfölja planläggningen. Planeringen innebär att väga samman olika intressen till en bra livsmiljö.
Målet för den fysiska planeringen och dess genomförande
är att skapa goda livsmiljöer för flera generationer framåt. Kommunerna är således de viktigaste aktörerna när
det gäller att skapa goda förutsättningar för att främja
motion, idrott och friluftsliv.
Kommunerna har dessutom ansvaret för skolgårdarnas utformning. Regeringen vill understryka den betydelse skolgårdarna har för elevernas möjligheter till lek
och rörelse. Lämpligt utformade skolgårdar kan stimulera fysiska aktiviteter genom att fungera som arena för
motion och idrott.
Bortsett från PBL:s bestämmelser om den fysiska
planeringen är det en frivillig kommunal uppgift att ge
förutsättningar för motion och idrott. Regeringen vill
understryka att det inte är aktuellt att ändra på detta förhållande som har en lång tradition i vårt land. För kommuninvånarna är det viktigt att det skapas långsiktigt
goda livsmiljöer. I en god livsmiljö bör ingå förutsättningar som främjar motion, idrott och friluftsliv för
barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade.
Den representativa demokratin och dess beslutsformer måste växa fram underifrån genom att lokalt engagemang tas till vara. Idrottens organisationer fyller här
en viktig funktion och de bör därför få ta del i den kommunala planeringen. Genom en dialog mellan kommunerna och lokala företrädare för motion, idrott och friluftsliv bör värdefulla synpunkter kunna komma fram
som kan påverka och främja en god planering.
Kommunerna har inom ramen för den kommunala
självstyrelsen ansvaret för genomförandet av den fysiska planeringen där olika intressen ska vägas samman till
en god livsmiljö. Kommunerna och föreningslivet har

Under 1990-talet har en förskjutning skett främst
från kommunal drift till föreningsdrift.
Enligt en enkätundersökning som Kommunförbundet genomförde försommaren 1997 och som riktades till
kommuner med över 20 000 invånare (cirka 120 kommuner) redovisade 70 procent av kommunerna att andelen
alternativ drift förväntades öka under den närmaste
treårsperioden. Ett 40-tal kommuner angav också att
man var beredda att pröva alternativ drift via främst föreningar också när det gällde större anläggningar som
ishallar, idrottshallar och idrottsplatser.

En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och underhållning.
Regeringens proposition 1998/99:107
En bra samhällsplanering leder till en god livsmiljö.

Regeringens bedömning:
Det är angeläget att samhällsplaneringen, inte minst i
storstadsregionerna, beaktar människors behov av
grönområden och andra fria ytor samt anläggningar
och olika arrangemang som gör det möjligt för människor i alla åldrar att motionera såväl utomhus som
inomhus. Genom en dialog mellan kommunerna och
lokala företrädare för motion, idrott och friluftsliv bör
värdefulla synpunkter kunna komma fram som kan
påverka och främja en god planering.

Skälen för regeringens bedömning
Den fysiska närmiljöns utformning har en avgörande
betydelse för människors möjligheter att motionera och
idrotta. Det får aldrig vara så att flickor och kvinnor
avstår från att motionera utomhus på grund av risk för
överfall. Det är kommunernas ansvar att planera hur
mark och vatten bäst ska kunna användas. Detta regleras i plan- och bygglagen (1987:10) (PBL). Lagen syftar
till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och
för kommande generationer.
Människor tillbringar huvuddelen av sin tid i sina
bostadsområden. Avstånden har en stor betydelse för
benägenheten att utnyttja frilufts- och motionsanläggningar. Närmiljöns utformning är således av avgörande
betydelse för om man är fysiskt aktiv eller inte. Möjlig-
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ser och utvecklingsskeenden över tid svåra att bedöma,
eftersom förändrade bidragsnivåer i en kommun inte
nödvändigtvis åtföljs av liknande förändringar hos
andra.
Med dessa reservationer kan kommunernas föreningsstöd indelas i tre övergripande kategorier:
• Det första är kontantbidrag, det vill säga direkta trans-

tillsammans ansvaret för tillkomsten av ändamålsenliga
anläggningar och övriga förutsättningar för motion,
idrott och friluftsliv. Människorna i bostadsområdena
har, enskilt eller i föreningar, ansvar för att en sund och
bra verksamhet bedrivs när det gäller motion, idrott och
friluftsliv.
Kommunerna har av tradition – särskilt inom tätorterna – tagit på sig ansvaret för investeringar i och drift
av olika anläggningar. Förhållandet varierar dock mellan olika kommuner och mellan olika idrotter. Av idrottsutredningens undersökningar kan dock slutsatsen dras
att cirka hälften av anläggningarna ägs och drivs av
kommunerna och hälften av föreningarna.

•

Föreningsfostran och tävlingsfostran,
SOU 2008:59

•

Det är svårt att ge en enhetlig bild av det kommunala
stödet till idrotten. I enlighet med den kommunala självstyrelsen är det nämligen upp till varje enskild kommun
att självständigt både avgöra om den vill stödja det lokala föreningslivet – och i vilka former. Såväl omfattningen som inriktningen på det kommunala föreningsstödet
är således synnerligen variationsrika. Likaså är tenden-
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fereringar.
En andra kommunal stödform är olika former av dolda
subventioner, liktydigt med föreningslivets fria eller
rabatterade nyttjande av lokaler, utrustning och material.
Detta stöd uppskattades av Kommunförbundet till mellan 4 och 4,5 miljarder kronor per år, varav idrottens
del uppgick till cirka 3,5 miljarder kronor.
Den tredje kategorin utgörs av olika former av immateriellt stöd som kommunerna kan förmedla till föreningslivet såsom administrativt stöd för lokalbokningar,
rådgivning och utbildningsinsatser. Till denna kategori
hör även att kommuner bistår föreningar med personal,
resurser och förlustgarantier vid större evenemang och
sammankomster. Enligt Kommunförbundets studie har
denna stödform ökat under senare år. Däremot bedömdes det inte som möjligt att värdera bidragsformens
omfattning.

Bilaga 4
Anläggningsområdet på RF:s årsmöten

RF-stämman 1995
Den kommunala ekonomin tillåter inte samma expansion av anläggningsinvesteringar samt kommunalt stöd
till anläggningsdrift och föreningsliv som tidigare. Det är
viktigt att dialogen mellan idrottsrörelsen och kommunerna fortsätter och fördjupas. Idrottsrörelsen måste
vara beredd att ta ett ansvar för bland annat anläggningsdrift och dialog om inriktningen av det kommunala stödet till idrotten. Programmet ”Idrotten vill” och
manifestet till landets politiker samt riksidrottsstyrelsens riktlinjer ”Anläggningsdrift i förändring” ger handlingslinjer i detta arbete.
•

•

•

Stämman antar motionen och manifestet, där man särskilt poängterar texten i ”Idrotten vill” att allemansrätten
och dess traditionella tillämpning på idrotten bevaras.

RF-stämman 2001
Flera distriktsförbund motionerar om en höjning av
bidraget till mindre idrottsanläggningar. Efter förslag
från RS beslutar stämman att inte precisera beloppet,
men ambitionen utifrån statsanslagets utveckling är
ändå att verka i enlighet med motionärernas önskan.

RF/DF ska kunna vara kompetenta samtalspartner till
föreningarna och kunna lämna förslag till avtal med
kommunerna, samt vara ett stöd i diskussionerna, om
bland annat olika former av brukarmedverkan och föreningsdrift.
RF/DF/SISU ska verka för att kunskapen och erfarenhetsåterföringen vad gäller ansvar, drift med mera, i
idrottsanläggningar ökar inom idrottsrörelsen.
RF/DF stimulerar föreningarna att pröva frågan om
kommunala allianser samt ger stöd där sådana bildas.

RF-stämman 2003
I verksamhetsinriktningen för 2003-04 noteras följande
inriktningsmål:
att i dialog med kommunerna garantera en fortsatt god och
kostnadsbegränsad tillgång till idrottsanläggningar,
även i människors närmiljö.
att värna om allemansrätten för idrottens fria tillgång till
mark, vatten och luft.
att anpassa idrottsverksamheten så att den bedrivs i enlighet med gällande miljöregler.

RF-stämman 1997
Motion från Smålands Idrottsförbund att se över reglerna för RF:s bidrag till mindre idrottsanläggningar.
RF-stämman beslutar att bifalla RS förslag innebärande att RS snarast ska utforma regler för ”bidrag till
mindre idrottsanläggningar” i enlighet med motionens
intentioner, innefattande motionens principer för hur
regelverket bör ses över samt maxbelopp per bidragsprojekt.

RF-stämman 2005
Anläggningsfrågorna/-området är mycket omfattande,
vilket inte minst visas genom flera olika motioner.
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET OCH SVENSKA
SPORTSKYTTEFÖRBUNDET

att RF ska genomföra en kraftfull satsning, såväl ekonomisk
som organisatorisk, för att skapa en kompetenshöjning
i sina distriktsförbund i plan- och byggnadsfrågor och
att personalresurser sätts att bevaka dessa ärenden,
att RF ytterligare förstärker centrala resurser för att kunna
hjälpa SF med plan- och byggnadsfrågor avseende idrottsanläggningar av rikskaraktär.

RF-stämman 1999
Stämman behandlade anläggningsfrågan i ett manifest
till Sveriges politiker. Några av punkterna som konstaterades:
•

•

•

•

Tillgång till väl fungerande idrottsanläggningar till förhållandevis låg kostnad är en viktig förklaring till svensk
idrotts unika utbredning och internationella framgångar.
Svensk idrott hävdar att kommunerna även i framtiden
har huvudansvaret för att bygga, underhålla och driva
idrottens anläggningar.
Idrottsrörelsen är beredd att ta ett ökat ansvar för anläggningarna, och ibland också ta över både driften och
ägandet.
Föreningsdrivna anläggningar bör befrias från moms.

SVENSKA SIMFÖRBUNDET

att RF prioriterar området ”Idrottens rum och arenor”
som en av de viktigaste strategiska nutids- och framtidsfrågorna.
att RF avsätter och prioriterar ytterligare särskilda medel
för arbetet med ”Idrottens rum och arenor”.
att RF skapar en särskild handlingsplan för det strategiska
arbetet med ”Idrottens rum och arenor”.
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är tillgängligheten en viktig fråga. RS bedömning är därför att vi behöver inhämta, via forskning, mer fakta om
hur det ser ut i dag och vilka eventuella effekter ändrade ägarförhållanden kan få för idrottens utveckling.

SKÅNES IDROTTSFÖRBUND

att frågor kring idrottens rum och arenor prioriteras. RF
tar initiativ att bilda ett ”Centrum för idrottens rum och
arenor” med en bred kompetens från anläggningsexpertis till forskning/utveckling.

RF-stämman 2007

ÖREBRO, DALARNAS OCH SÖDERMANLANDS
IDROTTSFÖRBUND SAMT GYMNASTIKFÖRBUNDET

SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET, ÖREBRO LÄNS IF

ÖREBRO LÄN

SAMT GYMNASTIKFÖRBUNDET MÄLARDALEN

att RF sätter fokus på anläggningsfrågor. Bland annat ut-

att de finansiella frågorna gällande framtidens idrottsan-

trycks det med att RF ska samverka med andra parter för
att belysa vikten av tillgång till anläggningar ur ett brett
samhälls- och idrottsperspektiv, att frågor om idrottsanläggningar lyfts fram som ett fokuserat område i kommande verksamhetsinriktning, bilda ett nytt ”Anläggningsråd” med kompetens att ta sig an frågorna ovan samt att
RF inventerar kompetensen kring dessa frågor i SF:n.

läggningar prioriteras av RF:s råd för idrottens rum och
arenor.
att RF får uppdraget att skapa opinion för anläggningsfrågorna ur ett helhetsperspektiv.

RF-stämman instämmer i motionärernas förslag. Av RS
yttrande framgår också:
Motionärerna ställer viktiga frågor när det gäller de
ekonomiska förutsättningarna för idrottens tillgänglighet. Inte minst frågan om vem som står för kostnader
och investeringar i framtiden. Detta arbete måste karaktäriseras av flexibilitet med öppenhet för olika typer av
finansiering. I dag ser vi allt fler exempel på lösningar
när offentliga och privata aktörer samverkar kring
anläggningsinvesteringar. Detta är ett område som
behöver bevakas och analyseras i syfte att idrottsrörelsen ska kunna följa utvecklingen i vår omvärld.
Sammantaget finner RS att frågorna om idrottens tillgänglighet till ändamålsenliga anläggningar, såväl fasta
traditionella anläggningar som skog, mark, vatten och luft,
är mycket betydelsefulla och avgörande för att vi ska
kunna bedriva idrottsverksamhet på bästa sätt. Finansieringsfrågorna är av särskild vikt inom detta område och
därför kommer RS särskilt uppmärksamma dem.

Sammanfattningsvis antar RF-stämman de
intentioner som framförs i RS yttrande över ovan
nämnda motioner
RS delar synen att anläggningsfrågorna är ytterst viktiga för idrottsrörelsens framtid. RS vill dock tydligt göra
klart vikten av att idrottsrörelsen inte övertar ett ansvar
som i grunden är ett samhällsansvar. Det är i huvudsak
samhällets och kommunernas åliggande att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, avseende såväl anläggningar som rimlig tillgång till mark, luft och vatten för
icke-anläggningskrävande idrotter. Det är därför viktigt
att Sveriges kommuner, landsting samt den nya organisationen för de sammanslagna Kommun- och Landstingsförbunden, också tar sitt ansvar i frågan.
RS gör inte desto mindre bedömningen att det inom
idrotten finns ett ansvar att följa, bevaka och påverka
utvecklingen i en för idrottsrörelsen rätt inriktning. Mot
bakgrund av detta avser RS utse ett råd för att ta sig an frågan om idrottsanläggningar från ett strategiskt perspektiv.
RS vill dock understryka att RF inte ska ta på sig
något operativt ansvar utan att varje specialförbund
även fortsättningsvis har huvudansvaret. Ett liknande
uppdrag finns i en arbetsgrupp på miljöområdet som
samordnas av RF.

SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

att RF genomför en riksomfattande undersökning med syftet att kartlägga kvinnors och mäns/flickors och pojkars
tillgång till träningsanläggningar och arenor.
att RF tar initiativ till insatser som främjar killars och tjejers jämställda tillgång till våra idrottsanläggningar.
att RF får i uppdrag att på olika sätt höja kompetensen
inom idrottsrörelsen vad gäller anläggnings- och stadsplaneringsfrågor.

SMÅLANDS IDROTTSFÖRBUND

att RF undersöker vilken effekt ändrade ägarförhållanden
RF-stämman beslutar i enlighet med förslag i första attsatsen. De övriga förslagen anses besvarade i RS yttrande,
genom att det finns tillgodosett i Idrottens jämställdhetsplan liksom genom Rådet för idrottens rum och arenor och i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

har på idrottens utveckling.

Sammanfattningsvis noterar RF-stämman att idrottsrörelsens ledstjärna är att idrottsverksamheten ska vara
tillgänglig för alla som vill. Oavsett ägare och driftsform
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RF-stämman 2009

RF-stämman 2011

SKÅNES IDROTTSFÖRBUND

SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET :

Förslår en resursoptimering av idrottens olika anläggningsstöd.

LANDS OCH ÖREBRO LÄNS DISTRIKTSFÖRBUND

att det tillsätts en utredning med syfte att genomlysa behov
av och efterfrågan på lokaler/anläggningar hos specialidrottsförbunden. I detta syfte ligger även att inkludera
ett framtidsperspektiv som möter de behov som barn
och unga med olika socioekonomisk och kulturell bakgrund redan i dag ger uttryck för i olika undersökningar, där individuell träning nära hemmet, men tillsammans med andra, ges hög prioritet.

att decentralisera hantering och beslutanderätt av RF:s
anläggningsstöd till DF med start 2010.

RF-stämman bifaller motionen.

RF-stämman följer i princip förslaget kring enhetlighet
och översyn.
SÖDERMANLANDS , ÖSTERGÖTLANDS , VÄSTMAN -

RF-stämman avslår motionen.
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Bilaga 5
SF-enkät

Vilka övriga nödvändiga utrymmen/lokaler behövs generellt för att utöva er/era
gren/grenar?

Sammantaget (mer än två noteringar) fick följande utrymmen/lokaler: Omklädning, dusch och toalett (50 SF), förråd (32), funktionärslokaler (22), bryggor (3),
serveringar (2), utbildningslokal/klubbhus (14).
Andra specifika förutsättningar för att kunna utöva gren/grenar?

Variationen av behoven är mycket stora och mycket diversifierande. Totalt rör det
sig om cirka 120 olika förutsättningar som angetts. Sammantaget finns ett antal
förutsättningar som angetts av flera SF, av vilka kan nämnas: redskap, följebåtar,
musik- och högtalaranläggningar, el och vatten, olika fordon (ismaskin, pistmaskin,
snöskoter, ambulans, bärgning, brandsäkerhet), resultattavlor, klockor, mätinstrument, målkamera, säkerhetsutrustning och liftar.

Behov och tillgänglighet
Huvudfrågorna gällde kvantitativt och kvalitativt behov samt tillgänglighet.
Vi gjorde en gruppering av SF för att få någon form av ”storlek” och försök att
få fram var störst antal utövare finns. Det hade inte varit rättvist att behandla de
små förbunden lika som de största. Men vi måste också ha i åtanke att det därför
inte betyder att det inte finns motsvarande behov – de kan vara lika stora oavsett
idrottens storhet. Grupperingen gjordes utifrån följande variabler:
Små SF = färre än 8 000 medlemmar (totalt 73 662)
Medelstora SF = 8 001–40 000 medlemmar (totalt 388 771)
Stora SF = fler än 40 001 medlemmar (totalt 3 993 903)
FÖRBUNDSBEHOVET

–

KVANTITATIVT
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Figur 1. Vårt förbundsbehov i dag – kvantitativt

Anm. Procentsiffrorna är viktade utifrån SF-gruppens totala medlemsantal.
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■ Stora SF (18)
■ Medelstora SF (18)
■ Små SF (18)
■ Kategori-SF (6)
■ Totalt (60)
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De sju SF som anger svarsalternativet ”mycket dåligt” kring deras kvantitativa
behov är ett uttryck för att bristen på anläggningar/idrottsmiljöer är mycket stor.
De sju förbunden är simning (stort SF), cykel och konståkning (medelstora) samt
fyra små SF, biljard, bob och rodel, racerbåt och landhockey. Fyra SF anser att deras
kvantitativa behov är mycket bra, nämligen casting, issegling, handikappidrott och
golf. En stor dominans av SF (49) finns inom svarsalternativen ”dåligt” eller ”bra”,
och med hänsyn till grupperingen finns en tydlig dragning åt ”dåligt”.
En summering ger då vid handen att det hos flertalet SF finns en stor potential/stora
behov av kvantitativt fler anläggningar/miljöer.
När det gäller samma frågeställning (kvantitativt behov) för inomhus- och utomhusidrotter framkommer följande bild.
■ Inomhusidrotter

Inget SF anser att det är ”mycket bra”. Däremot svarar biljard, konståkning och
simning att det är ”mycket dåligt”. Av övriga 20 SF svarar i princip hälften ”dåligt”
och hälften ”bra”.
■ Utomhusidrotter
Casting, issegling och golf (stort SF) svarar ”mycket bra”. Bob och rodel, landhockey,
racerbåt och cykel anser att deras förutsättningar är ”mycket dåligt”.Av övriga utomhusidrotter anser 46 procent att det är ”bra” (12 SF) och 27 procent ”dåligt” (7 SF).
■ Både inom- och utomhusidrotter
Endast handikappidrott uttalar att det är ”mycket bra”. Övriga 10 SF har svarat
”dåligt” (64 %) och 3 SF ”bra” (27 %).
FÖRBUNDSBEHOVET

–

KVALITATIVT

Andra huvudfrågan gällde hur SF utifrån sin egen definition på idrotten/grenarna
anser att de sammantaget uppfyller behovet kvalitativt (användbarhet).
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Figur 2. Vårt förbundsbehov i dag – kvalitativt (användbarhet)

Anm. Procentsiffrorna är viktade utifrån SF-gruppens totala medlemsantal.
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■ Stora SF (18)
■ Medelstora SF (18)
■ Små SF (18)
■ Kategori-SF (6)
■ Totalt (60)
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Det är vardera tre SF som anser att det kvalitativa behovet är antingen ”mycket
dåligt” (baseboll och softboll, bob och rodel samt landhockey) eller ”mycket bra”
(casting, golf och korpen). Även på den här frågan var det en stor dominans av SF
(54) inom svarsalternativen ”dåligt” eller ”bra”, med flest inom kategorin ”dåligt”.
När det gäller samma frågeställning (kvalitativt behov) för inomhus- och utomhusidrotter blir svaren så här:
■ Inomhusidrotter

Inget SF anser att det är ”mycket bra” eller ”mycket dåligt”. Alla 23 SF finns nästan
jämnt fördelade på ”dåligt” och ”bra”.
■ Utomhusidrotter
Bob och rodel, baseboll och softboll och landhockey svarar ”mycket dåligt”, casting
och golf anger mycket bra”.
■ Både inom- och utomhusidrotter
Endast Korpen svarar ”mycket bra”. Övriga 10 SF har svarat ”dåligt” (54 %) och 4
SF ”bra” (36 %).
En summering av kvalitativa behovet visar att knappt hälften av alla SF anger situationen
som ”bra” och något fler än hälften anser det som ”dåligt”.
Vad bygger SF svaren på?

Ungefär hälften anger erfarenhet, knappt en fjärdedel att det bygger på statistik
(kontroll). En tiondel att det är en blandning av erfarenhet och känsla.
TILLGÄNGLIGHET

Tredje huvudfrågan avser hur SF anser tillgängligheten vara till de anläggningar/
idrottsmiljöer som IF utnyttjar.
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Figur 3.Tillgänglighet till dagens anläggningar/idrottsmiljöer

Anm. Procentsiffrorna är viktade utifrån SF-gruppens totala medlemsantal.
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■ Stora SF (18)
■ Medelstora SF (18)
■ Små SF (18)
■ Kategori-SF (6)
■ Totalt (60)
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Det är samma tre SF (baseboll och softboll, bob och rodel samt landhockey) som i
svaret under kvalitativt, kompletterat med Korpen anser att tillgängligheten är
”mycket dålig”. Casting, frisbee och golf uttrycker att tillgängligheten är ”mycket
bra”. Liksom vid de två föregående frågorna anser de flesta SF (52) att det är de
mittersta svarsalternativen ”dåligt” eller ”bra” som motsvarar IF:s tillgänglighet.
Det finns ingen signifikant skillnad vad gäller inomhus- och utomhusidrotter.
Vad bygger SF sina svar på?

Svaren blir ganska lika som tidigare, men en något större andel anger erfarenhet,
och färre anser att det bygger på statistik (kontroll). Ett fåtal anger känsla.
När vi ser på vilka SF som sammantaget inom minst två av de tre huvudfrågorna
(kvantitativt och kvalitativt behov samt tillgänglighet) svarat att de har det ”mycket bra” respektive ”mycket dåligt” finner vi följande;
Mycket bra – golf, casting.
Mycket dåligt – bob och rodel, biljard, landhockey, Korpen.
55 SF finns alltså inom värderingarna ”dåligt” eller ”bra”. Av dessa finns följande
11 SF med på alla tre områden under ”dåligt”.
■ Små SF – amerikansk fotboll, bågskytte, flygsport, squash och varpa.
■ Medelstora SF – judo.
■ Stora SF – basket, bordtennis, gymnastik, skolidrott och skyttesport.
Sett ur antalet antal föreningar/medlemmar totalt är det en klar övervikt av dåliga
villkor/förutsättningar för inomhusidrotter.
Följande 12 SF har svarat ”bra” på alla tre områden.

■ Små SF – bangolf, curling, draghund, dövidrott samt vattenskidor och wakeboard.
■ Små SF – badminton, danssport, styrkelyft och taekwondo.
■ Stora SF – bandy, friidrott och orientering.

Sett ur antalet medlemmar/föreningar är det alltså tydligt med bra villkor/förutsättningar för något fler utomhusidrotter.
Det är 16 SF som anger ”dåligt” på två av tre områden (kvantitativt, kvalitativt eller
tillgänglighet).
■ Små SF – klättring och racerbåt.
■ Små SF – brottning, budo- och kampsport, cykel, karate, konståkning och skridsko.
■ Stora SF – bilsport, fotboll, innebandy, ridsport, segling, simning, skidor och tennis.
Och om vi sammanfattningsvis försöker oss på att generalisera hur situationen är i
svensk idrott kring de tre parametrarna kvantitet/kvalitet/tillgänglighet blir svaret att det
finns 31 SF som representerar en majoritet av landets idrottsföreningar/medlemmar,
vilka lever under mycket dåliga eller dåliga förutsättningar/villkor (minst två av tre områden).
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Utifrån er erfarenhet, finns det några regionala skillnader
i anläggningsbehoven?

73 procent tycker att det finns regionala skillnader.
I vilka regioner (distrikt) är behoven störst?

Klart dominerande regioner som anges är storstäder generellt (särskilt utpekade
blir Stockholm, Göteborg och Malmö). Vissa SF pekar ut södra delarna av landet
(exempelvis bandy, cykel, friidrott, mångkamp, ridsport och volleyboll). Några fåtal
anger inland, hela landet, och någon speciell region.
Rangordna de tre största hindren inom anläggning/idrottsmiljö som medför att
er idrott inte kan utvecklas och/eller expandera

Hinder
Prioritet 1 Prioritet 1–3
För lite aktivitetsytor för idrott
24 SF
42 SF
Markfrågor/allemansrätt
5 SF
16 SF
Omklädningsrum/servicelokaler
1 SF
17 SF
Förråd
2 SF
8 SF
Myndigheters tillstånd
6 SF
15 SF
Upprustning/modernisering av
befintliga anläggningar/idrottsmiljöer 13 SF
45 SF
Annat *
11 SF
33 SF
* Bland svaren kan följande noteras: Vapenlagen och förvaring av vapen, ekonomi
i klubbarna att driva befintliga anläggningar, ”konkurrens” med skidor – vilka alltid har företräde, tradition och ålderdomliga tidsfördelningsmodeller, åldersgräns,
flertalet anläggningar ligger ocentralt, natur- och djurvård, tillgång på fritt vattenområde, fotbollen och deras konstgräsplaner – våra möjligheter till kast minskar
konstant.

Ekonomi
Hur bedömer ni möjligheterna för IF att i dagsläget få kommunal finansiering av
nya anläggningar/idrottsmiljöer?

Av de 59 SF som svarat på frågan ligger huvuddelen (46) på svarsalternativen små
eller mycket små. Två SF svarar att det finns stora möjligheter (fotboll och handboll).
Hur bedömer ni möjligheterna för IF att i dagsläget få finansiering från sponsorer/samverkanspartners av nya anläggningar/idrottsmiljöer?

Här är tendensen bland de 60 SF som svarat ännu dystrare, då 55 SF har angett
alternativen små eller mycket små. Endast ett SF (basket) har angett att det finns
stora möjligheter.
Hur bedömer ni möjligheterna för IF att i dagsläget få finansiering från annat
håll av nya anläggningar/idrottsmiljöer?

Siffrorna är nästan lika dystra som ovan, 84 procent anger att möjligheterna är
mycket små eller små.
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Om det finns regionala skillnader att finansiera från annat håll, vilka distrikt/regioner har särskild fördel av detta?

Det varierar mycket från idrott till idrott, men en faktor som återkommer bland
flera SF är att främst norra delen av landet (samt vissa landsbygdsregioner) verkar
ha något lättare att erhålla finansiellt stöd från annat håll (bland annat EU-medel
och bygdeavgiftsmedel som främst genereras via ”ersättning” från dammutbyggnader). Ett fåtal SF (dart, taekwondo, motorcykel och snöskoter) anger även storstadsregionerna, då det där bland annat finns tillgång till sponsorer.
Hur stort bidrag lämnade förbundet per år till klubbar/distrikt för anläggningsstöd 2009, 2010 och 2011?

Det är bara 14 SF som lämnar ekonomiska bidrag, tillsammans 13 415 500 kronor
(varav fotboll 11 905 000 kronor). Övriga 13 förbund lämnar tillsammans 1 510 500
kronor (medel 116 000 kronor per förbund). Övriga 37 förbund lämnar inga bidrag
alls.
År
2011
2010
2009

SF som
lämnar bidrag
14
12
12

Summa, kr

Medel/förbund,
(exkl. fotboll)

Antal SF som
ej lämnar bidrag

13 415 500 1
10 148 000 2
5 411 000 3

116 200
137 100
137 400

47 (n = 61)
49 (n = 61)
49 (n = 61)

1) varav fotboll 11 905 000 kronor
2) varav fotboll 8 640 000 kronor
3) varav fotboll 3 900 000 kronor

Strategi för idrottsanläggningar
Har SF någon strategi för anläggningar/idrottsmiljöer?

24 SF (n = 61) har en strategi, men när RF vill ta del av strategierna visar det sig att
bara 9 SF har något dokument!
Vilket år togs denna strategi fram?

Att området aktualiserats ganska nyligen blir tydliggjort av svaren. 21 SF har (eller
har nyligen påbörjat) en strategi för sin idrott. De som haft en utarbetad strategi
längst är dock inte mer än drygt 10 år. Bara de senaste tre åren (2010–2012) har 13
förbund tagit fram eller reviderat sin strategi (med hänsyn till att bara 9 SF kunde
visa på dokument, får vi tolka svaret med viss försiktighet).
Planerar ni att ta fram någon strategi?

21 förbund (n = 40) planerar att ta fram en strategi inom området. Av dem har 9
påbörjat arbetet under 2012, och 8 förbund har för avsikt att göra det under
2013–2014. Något förbund är på diskussionsnivå, och ett förbund behöver hjälp från
exempelvis RF (vi ”klarar” det inte själva).
Varför planerar ni inte att ta fram någon strategi?

Av de dryga 10 SF som svarade att de inte planerar att ta fram någon strategi var
argumentet hos flera av dem brist på tid, resurser och kunskap. Ett förbund ansåg
att det var en föreningsfråga.
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Är anläggningar/idrottsmiljöer ett område som fokuseras i SF:s
verksamhetsplan?

34 förbund (n = 61) har tagit med området i sin verksamhetsplan.
På vilket sätt är det prioriterat?

Sammantaget kan svaren från 38 förbund bäst tydliggöras som en förutsättning och
överlevnadsfråga för att vidmakthålla och utveckla idrotten!
Varför är det inte prioriterat?

Av de drygt 20 förbund som svarat på frågan finns några svar som återkommer;
– Känns mer eller mindre omöjligt att påverka (exempelvis privatägda hallar)
– Andra frågor prioriteras (exempelvis driftsfrågorna)
– Bristande resurser
– Vi har bra tillgång till anläggningar (boule och casting)
– Har inte tillräcklig överblick eller kompetens
– Bygger på lokala initiativ.
Flera förbund uttrycker också att det inte är en SF-fråga, utan bygger på lokal förankring och lokalt initiativ (bangolf, taekwondo, danssport, bordtennis och handikappidrott).
Har SF något anläggningsråd/någon kommitté för anläggningar/idrottsmiljöer?

22 förbund har någon form av råd/kommitté/grupp som arbetar med detta. Storleken varierar från 3–4 personer upp till 20–25 personer.
Har SF någon tjänsteman eller förtroendevald som arbetar med
anläggningar/idrottsmiljöer?

29 förbund anger att de har minst en person som på heltid eller del av tid (vanligast) arbetar med anläggningar/idrottsmiljöer.

Övriga synpunkter (ett urval och delvis förkortade)
■ Det är den enskilt viktigaste faktorn. Vi måste också få en publikarena i Stock-

holm som tar cirka 5 000–6 000. Gärna tillsammans med handboll (basket).
■ Vi har en lite speciell situation eftersom de flesta anläggningar är privatägda
(bowling).
■ Då en curlinganläggning är dyr att bygga krävs det en stor ekonomisk bas att stå
på för att kunna klara ett sådant projekt (curling).
■ Vi har stora problem med att få tillgång till vår arena ”Vägen”. För mountainbike så är debatten om allemansrätten intressant och kan få ödesdigra konsekvenser om det ”går fel” (cykel).
■ Storstadsregionerna måste ha mera tolerans mot udda idrotter och ge dessa utrymmen att vara på. Vidare är det viktigt att man inte inskränker allemansrätten,
det kommer att inverka negativt på verksamheten (flygsport).
■ Vi ser ett behov av upprustning och nybyggnation av gamla arenor och idrottsplatser. Våra fotbollsanläggningar behöver energieffektiviseras (fotboll).
■ Renoveringsbehovet för våra utomhusarenor är relativt stort. Bra närfriidrottsplatser saknas. Multihallar är något som vi tror på i framtiden och mer samverkan mellan våra idrotter (friidrott).
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■ SGF:s banverksamhet är indelad i två delar, dels själva banverksamheten, dels

■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

■

■
■

en för miljöansvar som också leder vår forskningsstiftelse som syftar till att ta
fram ny kunskap om bana och miljö och samtidigt utöva lobbyverksamhet på
diverse myndigheter (golf).
Tillgången på funktionella och tillgängliga idrottshallar är det enskilt största problemet för att tillgodose behov och ge stimulans för fysisk aktivitet. Sett ur folkhälsoperspektiv borde investeringar i idrottsmiljöer löna sig på sikt (gymnastik).
Den tyngsta delen just nu är en ”anpassad” elitarena i Stockholmsområdet.
Göteborg har också ganska tufft att få en ”elitarena” för handboll (handboll).
Vi behöver titta vidare på alternativa underlag för träning och på hur vi kan
bidra till att hålla kostnaderna för driften av anläggningarna nere så mycket som
möjligt (ishockey).
Frågor om allemansrätt, naturreservat och privata intressen är de största utmaningarna för framtiden, samt att informera våra aktiva (både medlemmar och
icke-medlemmar) om ”best practice” ute i naturen (klättring).
Stora framtida behov av upprustning och att hantera skenande driftkostnader.
Utvecklingen måste gå åt att effektivisera driften genom samutnyttjande, gäller
även de ökade kraven på miljöanpassning (konståkning).
Allt fler IF kommer i en framtid ta ett större ansvar för drift och även ägande då
behovet är större än vad kommunerna kan ta ansvar för. Driften är dock det
stora problemet och hindret. Det som saknas generellt i Idrottssverige, i synnerhet inom Korpen, är information och utbildning i anläggningsfrågor – drift, ägandeformer, budgetarbete, intäkter, uthyrning etcetera (Korpen).
Tillgång till mark för att utöva orientering minskar på olika sätt, och vi sätts oftare under press att betala för marktillgång. Den mark vi nyttjar är vår arena och
kartan vår anläggning (orientering).
Vi har haft det svårt att finna platser då vatten och hamnar ofta konkurrerar med
fritidsintressen såväl som kommersiella intressen (racerbåt).
Vi är starkt oroade då flertalet av landets simhallar måste ersättas inom de
närmsta åren på grund av att de passerat sin livslängd. Det positiva är att de flesta kommuner inser sitt ansvar för simkunnigheten och att vi vid nybyggnationer
kan vara med och anpassa baden så att de uppfyller våra behov (simning).
Ser det som en mycket stor fara för vår idrott och dess behov när andra idrotter
som exempelvis fotboll sätter stora absoluta krav på anläggningar för lag som
går upp i seriesystem. På grund av dessa absoluta krav räcker inte de kommunala resurserna till för andra idrotter att få sina anläggningsbehov tillfredsställda.
Detta är något som RF med sina anläggningsstöd i större utsträckning bör ta
hänsyn till (segling).
Nya inomhusanläggningar i befolkningstäta områden. Nya moderna konstsnöspår i på sikt minst 200 av landets kommuner. Modernisering av gamla konstsnöanläggningar för energieffektivisering. Nya rullskidbanor, vilka också kan användas av till exempel rullstolsburna, inlines, familjer med barnvagn och gående
(skidor).
RF bör göra det möjligt att SF ska kunna söka medel för investering av större
anläggningar – antingen för nationellt center eller en mobil anläggning (squash).
Utvecklingen går mot skapande av artificiella sjöar för vår idrott. En större
andel kabelanläggningar kommer förmodligen att växa fram (vattenskidor och
wakeboard).
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IF-enkät

Tre av huvudfrågorna i enkäten avsåg föreningarnas syn
på de anläggningar och idrottsmiljöer de i dag använder,
ur aspekterna lämplighet, tillgänglighet och attraktivitet.

som IF, visar att behoven/bristerna är större på de platserna. På orter med 10 000–50 000 invånare har 73 procent en dialog, och motsvarande siffra på orter med
50 000–200 000 invånare är 74 procent.

Skatta helhetsuppfattningen om hur lämpliga dagens
anläggningar/idrottsmiljöer är som IF utnyttjar?

Rangordna de fem största hindren inom anläggningsområdet som medför att er förening inte kan utvecklas och/eller expandera så som ni skulle önska?

(1 = inte alls lämpliga 10 = fullt ut lämpliga)
M = 6,8 Md = 7,0
Svaren visar ganska tydligt att en klar majoritet av föreningarna anser att de anläggningar/miljöer som utnyttjas är lämpliga (61 procent anger variabel 7–10).

Föreningarnas rangordning blev som följer:
1. Anläggning/ar i sin helhet är olämplig
2.
3.
4.
5.

Skatta helhetsuppfattningen om hur tillgängliga
(exempelvis avstånd, kommunikationer, kostnad, tider,
funktionalitet) dagens anläggningar/idrottsmiljöer är
som IF utnyttjar?

Av svaren i en skala från 1 (inte alls tillgängliga) till 10
(fullt tillgängliga) blev medelvärdet 7,0 och medianvärdet
8,0, alltså ett bra betyg. De tre lägsta skaldelarna (1–3)
motsvarade bara 10 procent av de som svarat, medan de
högsta skaldelarna (8–10) motsvarade 50 procent av IF.

(ytor, underlag, belysning, temperatur etcetera)
För få aktivitetsytor för idrott
Bristande underhåll/standard på anläggning/ar
För dyrt att vara på anläggning/ar
Anläggning/ar har öppet för kort tid

De angivna hindren stämmer väl överens med IF:s tidigare svar (och även SF:s enkät). Föreningarna var missnöjda med anläggningarnas attraktivitet (se ovan). Att
det är för få aktivitetsytor märks hos de föreningar som
representerar storstadsområden, och då särskilt Stockholm. Oavsett om det är kommunala eller egna anläggningar är bristande underhåll en brist som irriterar
många föreningar. Sanningen är att många klubbar (och
delvis också kommuner) prioriterar den löpande driften/verksamheten på bekostnad av bristande underhåll!
Närmast efter de fem högst noterade hindren återfinns ”avstånd till anläggning”, ”saknar eller har bristfällig utrustning/redskap” samt ”saknar eller har bristfälliga omklädningsrum”. Minst prioriterat hinder var
”markfrågor och allemansrätt” samt ”myndigheters tillstånd” vilket dock av naturliga skäl endast har noterats
av de föreningar som är beroende av mark, sjö och luft
– och som i det här sammanhanget är färre än de som
bedriver sin verksamhet på någon typ av arena.

Skatta helhetsuppfattningen om hur attraktiva (akustik, ljus, form och design såväl exteriört som interiört) dagens anläggningar/idrottsmiljöer är som IF
utnyttjar?

(1 = inte alls attraktiva 10 = fullt ut attraktiva)
M = 6,3 Md = 6,0
Den här aspekten var den som de svarande föreningarna ansåg sig vara minst nöjda med. Visserligen anger 43
procent variablerna 7–10, men på den lägre skalan av
icke nöjda finns 45 procent med variabel 1–5. Och verkligheten är förmodligen så att många ideella föreningar
inte kan hålla sina egna eller förhyrda lokaler/anläggningar på den nivå som de önskar.
Har ni under det senaste året haft en dialog med
kommunen om er förenings behov av anläggningar/
idrottsmiljöer?

Många idrotter/föreningar har ett stort ”tapp” på
medlemmar i åldern 13–20 år. Rangordna de tre största hindren inom anläggningsområdet som medför att
er förening inte kan behålla fler i de åldersgrupperna?

Det är glädjande att konstatera att två av tre föreningar
(67 %) har en dialog med kommunen. Och troligen är
siffrorna än högre, då det i de som svarat nej inbegriper
föreningar med anläggningar/idrottsmiljöer som inte
berör kommunen.
I de mindre orterna är dialogen mindre, vilket kanske
kan förklaras med att anläggningssituationen är bra
eller att många IF har egna anläggningar. Dialogen med
kommunerna stiger med orternas/kommunernas storlek, vilket i sig är positivt då det såväl av enkäten via SF

Föreningarna är tydliga med att dagens anläggningar/
miljöer inte är attraktiva och funktionella samt saknar
sociala utrymmen (exempelvis klubblokal, studieutrymme, kafé, uppehållsrum), vilket är viktigt för att behålla
eller locka tillbaka de som slutar.
Dessa svar visar att det behövs nytänk och mer innovativa lösningar med design som tilltalar de yngre. Alltså
lite av de särskilda stimulansåtgärder till bl.a. arkitekter
som Danmark gjort via sin lokal- och anläggningsfond.
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Anläggningsregister i de nordiska länderna

Anläggningsregister i Norge
Ansvaret för uppgiftsinlämningen har de 348 finska kommunerna, men det är bara drygt 100 av dessa som inlevererar uppgifter kontinuerligt, vilket innebär att det
finns stora brister i systemet.
Registret är kommunicerbart både på finska och
svenska. Databasen finns på: www.liikuntapaikat.fi

Kulturdepartementet i Norge påbörjade 1992 skapandet
av ett anläggningsregister (KRISS), efter framställan från
norska riksrevisionsverket. Anläggningsregistret uppdaterades 1995/1996 framförallt beroende på att de önskade utveckla registrets sökfunktioner. Vid detta tillfälle
beräknades uppgraderingskostnaderna uppgå till drygt
8 miljoner SEK.
Det årliga underhållet och driften av registret beräknas uppgå till runt 1,7 miljoner SEK. Merparten av
dessa kostnader är destinerat till underhållet av ansökningssystemet för det statliga anläggningsstödet.
I dagsläget finns det runt 65 000 enheter registrerade
i systemet, men eftersom registret inte är helt aktuellt
utan även innehåller anläggningar som lagts ned är troligtvis 55 000 enheter en mer relevant uppgift. Kulturdepartementet har lagt ansvaret för uppdateringen på
de norska kommunerna (429), och uttalat att detta arbete
är en förutsättning för att statligt stöd framöver ska
kunna erhållas.
Påpekas bör att registret kräver mycket resurser för
underhåll och uppdateringar framförallt när det gäller
att utveckla sökfunktionerna.
Registrets användning har framför allt fungerat som
ett besluts- och planeringsunderlag och då i första hand
från kommunernas sida.
Idrottsrörelsen i Norge har inte varit inkopplad i uppbyggnaden eller driften av anläggningsregistret, utan
detta har i sin helhet genomförts av det offentliga Norge.
Däremot har idrottsförbundet tidigare haft planer på att
skapa ett eget anläggningsregister men detta aktualiserades aldrig.
Det publika och sökbara registret finns på:
www.idrettsanlegg.no

Facilitetsdatabasen i Danmark
Facilitetsdatabasen ger en översikt över samtliga kulturoch idrottsfaciliteter i Danmark (98 kommuner). Den
senaste uppdateringen av registret är från 2007/2008,
och därför har de i nuläget efterfrågat nya uppgifter från
kommunerna, vilka är de som svarar för leverans av
uppgifter. Facilitetsregistret omfattar runt 30 000 fritidsanläggningar och handläggs av Lokal- och anläggningsfonden, som i sin tur erhåller ekonomiskt stöd av kulturministeriet och från tipsmedel.
Facilitetsdatabasen återfinns på:
http://web.loa-fonden.dk/facilitet/

Anläggningsregister i Finland
Finlands nationella anläggningsregister (Lipas) ägs av
undervisnings- och kulturministeriet som i sin tur ålagt
Jyväskylä universitet att svara för uppdatering och hantering av de 30 000 objekt som finns i registret. Jyväskylä universitet har utvecklat registret i samarbete med Dimenteq
Oy, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands kommunförbund, länen, kommunerna, idrottsrörelsen samt
med huvudmännen för idrottsanläggningarna.
Registret innehåller allt från idrottsanläggningar till
fågeltorn, vilket innebär att begreppet anläggning har
en ganska bred innebörd.
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