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Förord
Ett brett utbud av olika typer av aktivitetsytor, som kan främja
utövandet av fysiska aktiviteter, är en förutsättning för ett rikt
idrotts-, fritids- och friluftsliv. Fysisk aktivitet kan utövas i såväl
organiserad som oorganiserad form, inom ramen för
idrottsrörelsen, friluftsrörelsen, skola eller friskvård.
Kunskapen om miljöer för idrott och fritid är idag bristfällig inom
flera områden och den som finns är dessutom spridd mellan många
olika aktörer. Det finns behov att utveckla kunskapen och göra den
mer tillgänglig för dem som planerar, bygger, förvaltar och nyttjar
dessa miljöer.
Boverket fick i oktober år 2020 regeringens uppdrag att ta fram ett
underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott
och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas.
Uppdraget har genomförts i dialog med Folkhälsomyndigheten,
Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och
Regioner samt Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet
(S 2020:06).
Rapporten har tagits fram av en projektgrupp bestående av
projektledaren Agata Bar Nilsson, utredare Kerstin Andersson samt
planeringsarkitekt Mirja Ranesköld. Ansvarig enhetschef har varit
Sofie Adolfsson Jörby.

Karlskrona februari 2021
Anders Sjelvgren
generaldirektör

Boverket

Miljöer för idrott och fritid

4

Innehållsförteckning
Sammanfattning ............................................................................ 5
Inledning ....................................................................................... 7
Uppdraget ............................................................................................. 7
Syfte, mål, avgränsning och målgrupp ................................................. 7
Arbetsmetod och samarbeten .............................................................. 8
Definitioner ........................................................................................... 9

Anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid – en tvärsektoriell
fråga ........................................................................................... 11
Mål i politiken ...................................................................................... 11
Fysisk planering ................................................................................. 12
Pågående uppdrag inom området ...................................................... 13
Aktörer inom anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid............. 15
Offentliga stöd .................................................................................... 21

Identifierade utvecklingsområden................................................ 25
Idrotts- och fritidsfrågor behöver sättas in i större sammanhang ....... 25
Information om kvaliteter i befintliga anläggningar och utemiljöer
saknas ................................................................................................ 26
Vägledning kring gestaltning av anläggningar och utemiljöer saknas 26
Inspiration och erfarenhetsöverföring är begränsad .......................... 26
Kunskap om samverkan och finansieringsmodeller ........................... 27
Delat ansvar om miljöer för fysisk aktivitet ......................................... 27
Forum för idrotts- och fritidsmiljöer saknas ........................................ 27
Samordning saknas mellan de ekonomiska stöden ........................... 27

Diskussion .................................................................................. 29
Långsiktig förvaltning av kompetens och kunskap ............................. 29
Ta tillvara upparbetade kontaktytor .................................................... 29
Utveckling, samling och förmedling av kunskap ................................ 29
Stödja innovativa lösningar ................................................................ 31
Aspekter att arbeta med ..................................................................... 32

Förslag........................................................................................ 33
En nationell strategi för aktiverande miljöer ....................................... 33

Boverket

Miljöer för idrott och fritid

5

Sammanfattning
Boverket fick i oktober 2020 i uppdrag av regeringen att ta fram ett
underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och
fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas.
Uppdraget har genomförts i samråd med Folkhälsomyndigheten,
Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06),
Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och
Regioner. Utöver dessa har Boverket haft dialoger med Myndigheten för
delaktighet, Naturvårdsverket och representanter från länsstyrelserna i
Dalarnas län, Östergötlands län och Västra Götalands län samt Region
Stockholm.
Hur våra närmiljöer utformas är en viktig förutsättning för att alla
grupper i befolkningen ska ha möjlighet att ta del av idrotts- och
fritidsaktiviteter, eller att bara vara fysiskt aktiva i sin vardag. Det är flera
aktörer som på olika sätt är involverade i och bidrar till planering,
byggande, utveckling eller förvaltning av inom- och utomhusmiljöer för
idrott och fritid. Det finns även de aktörer som tar fram regler, ansvarar
tillsyn, vägleder eller ger ekonomiskt stöd kopplat till dessa miljöer.
Boverket har identifierat några utvecklingsområden som rör anläggningar
och utemiljöer för idrott och fritid:
•

Idrotts- och fritidsfrågor behöver sättas in i ett större sammanhang.
Förutsättningar för goda möjligheter till en mer aktiv vardag är att det
finns strukturer som stödjer detta. För att kunna samordna funktioner
behöver idrott, fritid med mera, lyftas upp på den strategiska nivån
och diskuteras mellan kommunala förvaltningar, mellan kommuner
och även med regionen.

•

Det saknas samlad information om framför allt utemiljöer och deras
kvaliteter. Det vill säga vilka aktiviteter som dessa miljöer lämpar sig
för och hur tillgängliga miljöerna är.

•

Vägledning kring gestaltning av anläggningar och utemiljöer saknas.

•

Inspiration och erfarenhetsöverföring från genomförda projekt är
begränsad.

•

Kunskap om samverkan och finansieringsmodeller efterfrågas.
Utveckling och förvaltning av anläggningar och utemiljöer för idrott
och fritid medför stora kostnader. Det behövs kunskap om
samverkansformer där byggaktörer, fastighetsförvaltare, näringsliv,
kommuner med flera ingår. Det behövs även kunskap om hur
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finansiering av anläggningar och utemiljöer kan ordnas mellan olika
aktörer.
•

Ansvaret för miljöer för fysisk aktivitet delas mellan många. Enskilda
myndigheter arbetar utifrån sina sektorsvisa områden och samarbetet
om miljöer för fysisk aktivitet mellan myndigheterna och mellan
myndigheter och andra aktörer varierar.

•

Forum för idrotts- och fritidsmiljöer saknas.

•

Samordning saknas mellan de ekonomiska stöden.

Anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid är en del i ett större
sammanhang. Hur miljöerna planeras, utformas, används och förvaltas är
avgörande för att flera av de politiska målen ska kunna nås. Miljöers
hälsofrämjande effekt, jämställd och jämlik tillgång till olika idrotts- och
fritidsaktiviteter, förutsättning för kulturella och sociala upplevelser är
alla viktiga aspekter att ta hänsyn till.
För att befintliga och tillkommande miljöer ska uppfylla behoven på
ändamålsenliga sätt, behöver kunskapsnivån hos de berörda aktörerna
generellt höjas men också fördjupas inom specifika områden. Kunskap
finns hos flera aktörer, men ingen har den fullt ut, därför behöver
utvecklingen ske i dialog. Formen för hur kunskapen ska utvecklas och
förmedlas vidare behöver anpassas efter omfattningen och målgruppen.
En viktig aspekt i utvecklingen är att stödja, fånga upp och förmedla
vidare innovativa lösningar.
Boverket föreslår att regeringen tar fram en nationell strategi för
aktiverande miljöer. Strategin bör ta ett helhetsgrepp om hur den byggda
miljön ska formas så att människor har möjlighet att vara fysiskt aktiva i
vardagen. Det handlar både om att utrymme ska finnas för miljöer för
idrott och fritid, men också om att det behöver finnas miljöer som lockar
till att gå och cykla. Strategin blir en grund för det fortsatta gemensamma
arbetet. Inom strategin kan ett antal prioriterade arbetsområden tas fram.
Exempel på områden som kan utredas vidare i strategin kan vara:
•

Ett forum för miljöer för idrott och fritid.

•

En kunskapsplattform för samling och förmedling av kunskap inom
området. Plattformen kan ha olika funktioner beroende på prioritering
och tillgängliga resurser.

•

Uppdrag till myndigheter och uppgifter till organisationer för att
täcka kunskapsbehov om till exempel ekonomiska stöd, finansieringoch samverkansmodeller, upphandlingsförfarande, samverkansformer
mellan olika aktörer, samnyttjande av anläggningar och utemiljöer
samt gestaltning av mångfunktionella miljöer kopplat till idrott och
fritid.
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Inledning
Uppdraget
Regeringen gav Boverket i oktober 2020 i uppdrag att ta fram ett
underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och
fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas.
Regeringsuppdraget ska genomföras i samråd med
Folkhälsomyndigheten, Utredningen om främjande av ökad fysisk
aktivitet (S 2020:06), Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges
Kommuner och Regioner och andra aktörer som befinns relevanta.
Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet)
senast den 1 mars 2021.
I uppdraget ingår att Boverket ska:
•

Ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer
för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas som, utifrån
ett folkhälsoperspektiv och ett innovativt förhållningssätt, kan nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.

•

Utreda vad som bör omfattas i form av aspekter som till exempel
behovsinventering, samhällsplanering, samordning, finansieringsfrågor, gestaltning, byggnation, drift och underhåll.

•

Utreda möjligheterna till att skapa synergier mellan befintliga
offentliga stöd till anläggningar och utemiljöer.

Boverket ska om det bedöms ändamålsenligt lämna förslag till ett utökat
myndighetsuppdrag på detta område. 1

Syfte, mål, avgränsning och målgrupp
I uppdragsbeskrivningen har regeringen bedömt att det finns ett nationellt
behov av såväl fler som mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer
för olika former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Regeringen menar
vidare att för att bidra till att uppfylla detta behov behövs utökad och
samlad kunskap om centrala aspekter kring sådana anläggningar och
utemiljöer.
Syftet med denna rapport är att ge förslag om hur kunskap om
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas
och förmedlas.

Ku2020/02179
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Rapporten omfattar ett brett spektrum av anläggningar och utemiljöer
som erbjuder möjligheter till fysisk aktivitet på fritiden för flera med
undantag av anläggningar för elitidrott och storskaliga anläggningar för
evenemang. Med utgångspunkt i folkhälsomålen handlar det i första hand
om idrotts- och fritidsaktiviteter, som sker i vardagen och i de miljöer
som finns i närområdet. Det kan till exempel handla om ett utegym på
bostadsgården, en fotbollsplan vid en skola, en simhall, en gång- eller
cykelväg, en större park eller ett tätortsnära naturreservat med fokus på
friluftsliv. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att anläggningar och
utemiljöer för fysisk aktivitet finns tillgängliga för hela befolkningen
oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, ekonomiska förutsättningar eller
funktionsnedsättningar. För att minska klyftorna mellan olika grupper i
samhället kan vissa grupper behöva få bättre tillgång till miljöer att vara
fysiskt aktiv i. Det ska inte heller alltid behövas medlemskap i någon
förening för att vara fysisk aktiv.
Målet med förslagen i rapporten är att skapa ett långsiktigt fungerande
system för kunskapsutveckling och -överföring som ger aktörer som
arbetar med planering, byggande, utveckling och förvaltning av miljöer
för idrott och fritid stöd i deras arbete. Detta i sin tur kan leda till att
aktiverande miljöerna bli fler, mer attraktiva och tillgängliga för fler i
samhället.
Förslagen i rapporten riktar sig till regeringen.

Arbetsmetod och samarbeten
Boverket har haft dialoger med Folkhälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR, Riksidrottsförbundet, RF, Svenskt
Friluftsliv samt Utredningen om att främja ökad fysisk aktivitet som
pekats ut som samrådsaktörer i uppdraget. Därutöver har även
Myndigheten för delaktighet, MFD, Naturvårdsverket och representanter
från länsstyrelserna i Dalarnas län, Östergötlands län och Västra
Götalands län samt Region Stockholm hörts.
Ett uppstartsmöte med samrådsmyndigheterna och -organisationerna
genomfördes den 17 december 2020 för att gemensamt få en bild av
uppdraget, samt för att stämma av Boverkets tänkta tillvägagångssätt. I
sam-band med uppstartsmötet har Boverket även bett
samrådsmyndigheterna att lämna in underlag om behov av kunskap. I
arbetet har Boverket utgått från det underlag som hänvisades till i
regeringsuppdraget, det vill säga likalydande ställningstaganden från
styrelserna i SKR och RF, rubricerat Nationell innovations-och
utvecklingsfunktion för idrotts- och fritidsanläggningar (SKR 18/02991,
RS 2018-10-03—04 Utl 4e).
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Informationssökning på webben och inspel från samrådsaktörer med fler
har använts för att samla in information om relevanta stöd och för att få
inspiration från befintliga kunskapsplattformar.
Under januari och februari 2021 har ytterligare möten hållits med samrådsaktörerna i syfte att diskutera förslagets upplägg och innehåll.

Definitioner
I uppdraget förekommer följande begrepp:
Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar saknar en tydligt avgränsad definition. Enligt
Nationalencyklopedin är det byggnader eller anläggningar som är
avsedda för utövande och åskådare av idrott2. Det kan exempelvis vara en
fotbollsplan, utomhusrink eller en löparbana. Vissa anläggningar kräver
bygglov medan andra inte gör det. I begreppet idrottsanläggningar ingår
bland annat idrottsplatser. Boverket anger i sin vägledning om buller från
idrottsplatser3 att det inte finns några tydliga legaldefinitioner av
begreppet idrottsplats, men att den vanligtvis definieras som en öppen
och avgränsad markyta där idrott an utövas. Enligt motsvarande
vägledning från Naturvårdsverket4 ska ytan vara anlagd. Typiska
exempel är fotbollsplaner, utomhusrinkar och ytor för friidrott.
Inom detta uppdrag fokuserar Boverket på anläggningar som har med
vardagsnära rörelse att göra.
Fritidsanläggningar
Fritidsanläggningar saknar liksom idrottsanläggningar en tydlig
definition. Plan och byggförordningen (2011:338) pekar ut anläggningar,
som inte är byggnader, som är lovpliktiga (6 kap. 1§). I punkt 1 av denna
paragraf ingår nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med
liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar,
friluftsbad, motorbanor och golfbanor. I Boverkets vägledning om
bygglov5 definieras dessa anläggningar som fritidsanläggningar. Det är
alltså inte tydligt var gränsen mellan idrott och fritid går i det här fallet.
Det innebär även att en majoritet av fritidsanläggningar inte kräver
bygglov och inte är definierade i denna lagstiftning.
Utemiljöer för idrott och fritid
Det finns inte någon vedertagen definition av utemiljöer för idrott och
fritid. Många olika idrotts- och fritidsaktiviteter kan utövas utomhus.
Likaså är de olika utomhusmiljöerna där dessa aktiviteter utövas av

2

idrottsanläggning - Uppslagsverk - NE.se Hämtad 18022021
Buller från idrottsplatser (boverket.se) Hämtad 18022021
4 Vägledning om buller från idrottsplatser (naturvardsverket.se) Hämtad 18022021
5 Bygglov för anläggningar - PBL kunskapsbanken - Boverket Hämtad 18022021
3
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varierande slag. Det kan vara miljöer i vatten- och grönområden, i
stadsmiljön eller på landsbygden. Men det kan också handla om
hårdgjorda ytor såsom gator och torg. Många gånger kan utemiljön
omfatta någon form av anläggning, såsom belysning, anlagd stig och
liknande, som underlättar utövande av idrott- eller fritidsaktiviteter. För
att en utemiljö ska kunna användas för idrott eller fritid är
tillgängligheten för den tänkta målgruppen och aktiviteten avgörande.
Idrott
Såväl idrott som idrottsplats eller idrottsanläggning saknar allmängiltiga
definitioner. För idrottens del finns också en mer eller mindre flytande
avgränsning till begreppen gymnastik och sport. Idrottsrörelsen definierar
idrott som en ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och
rekreation eller uppnå tävlingsresultat”.6
Friluftsliv
Enligt förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer
definieras friluftsliv som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för
välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.
Fritid
Det saknas en allmänt vedertagen definition. Statistiska Centralbyrån,
SCB, har försökt att tydliggöra begreppet fritid i sin rapport om fritid.7
”Enligt en definition är fritid den tid som vi förfogar över för val av
handlingar utan fysiologiska, ekonomiska eller andra relationella tvång.
Fritiden ges härigenom en kvantitativ snarare än en kvalitativ innebörd.
Även om fritiden alltigenom historien kännetecknats av att människan
själv väljer hur den ska disponeras, finns idag en modernare syn på att
fritiden ska skapa förutsättningar för alla människor att förverkliga sina
inre möjligheter. Begreppet fritid förutsätter således att den fria tiden
fylls med någon form av aktivitet som ger individen en känsla av
välbefinnande, lycka och självförverkligande.”
Både idrotts- och friluftsaktiviteter kan utövas på fritiden. Den aktiva
fritiden kan även omfatta aktiviteter som inte ryms inom idrotts- eller
friluftsbegreppen som dans, yoga, lek på lekplatsen, promenad med
hunden eller cykelresa till och från andra aktiviteter.
I rapporten använder vi även begreppet ”miljöer för idrott och fritid” som
inbegriper både inne- och utemiljöer, lokaler och anläggningar. Ibland
ersätts även ”idrott och fritid” med begreppet ”fysisk aktivitet”, som
omfattar idrottsaktiviteter och den aktiva fritiden.

6
7

idrott - Uppslagsverk - NE.se Hämtad 2021-02-18
Fritid 2014 –2015 (scb.se) Hämtad 2021-02-2021
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Anläggningar och utemiljöer för
idrott och fritid – en tvärsektoriell
fråga
Mål i politiken
Hur våra närmiljöer utformas är en viktig förutsättning för att alla
grupper i befolkningen ska ha möjlighet att ta del av idrotts- och
fritidsaktiviteter, eller att bara vara fysiskt aktiva i sin vardag. Enligt det
övergripande målet för gestaltad livsmiljö ska arkitektur, form och design
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön8.
Frågan om fysisk miljö som förutsättning för att människor ska kunna
vara fysiskt aktiva kopplar till flera aspekter av våra liv. Utgångspunkten
är folkhälsopolitiken med målet om att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation (Prop. 2017/18:249).
Folkhälsopolitikens åtta målområden ger vägledning för folkhälsoarbete
på olika nivåer i samhället. Ett av målområdena är Boende och närmiljö9
(nummer 5) som lyfter människans vardagsmiljö som en viktig
förutsättning för hälsosamma levnadsvanor och jämlik hälsa. Det är både
den fysiska och psykiska hälsan som avses. Att kunna delta i de sociala
och kulturella sammanhang som idrott och fritid erbjuder är viktigt för
hälsan på samma sätt som de positiva effekterna av fysisk aktivitet.
Liksom för de globala målen ska målområdena ses som en helhet som
samspelar med varandra, exempelvis avseende vår livsmiljös påverkan på
våra levnadsvanor (målområde 6).
En viktig utgångspunkt för idrottspolitiken är att alla – oavsett ålder, kön,
sexuell läggning samt social, etnisk och kulturell bakgrund och eventuell
funktionsnedsättning – ska vara lika välkomna i den idrottsliga
gemenskapen. Idrotten ska uppmuntra och ge möjligheter till barns,
ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att främja en god
folkhälsa.
Målen för friluftsliv lyfter vikten av tillgängliga och attraktiva
naturmiljöer för utevistelse och friluftsliv för alla i befolkningen, med

8

Regeringen, 2018. Politik för gestaltad livsmiljö. Prop. 2017/18:110. Länk: Politik för
gestaltad livsmiljö (regeringen.se).Hämtad 2021-02-15.
9 Folkhälsopolitikens åtta målområden — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se). Hämtad 2021-02-19.
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fokus på det vardagsnära utövandet10. Friluftslivet kopplar även till
frågan om god och jämlik hälsa samt till skolans verksamhet.
Den goda livsmiljön för alla människor i alla delar av landet är även en
del av målet för samhällsplanering och byggande11. Det övergripande
målet för hållbar stadsutveckling syftar till att skapa inkluderande och
tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och
grön livsmiljö och hållbara transporter. Hållbara städer ger möjligheter
till att leva hälsosamt12. Samhällsplaneringen kan ge förutsättningar för
att främja fysisk aktivitet genom god tillgång till parker, grönområden,
anläggningar för motion och rekreation, som finns inom bekvämt och
nära avstånd från hemmet, samt tillgången till kollektivtrafik och trygga
och säkra gång- och cykelvägar som förbinder viktiga målpunkter i
samhället. Avståndet och tillgängligheten från bostaden till en anläggning
har en avgörande betydelse för om människor är fysiskt aktiva eller inte.
Även målen om Hållbara städer och samhällen samt God hälsa och
välbefinnande inom Agenda 2030 är relevanta i detta sammanhang.
Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020 (lagen
[2018:119] om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter).
Dess artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid.13
På den internationella nivån bör även WHO:s globala handlingsplan för
fysisk aktivitet 2018–203014 nämnas. Handlingsplanen ger riktning kring
hur vi kan skapa ”aktivare människor för en hälsosammare värld”.
Genom planen vill WHO säkerställa att alla människor, oavsett ålder och
förutsättningar, har tillgång till säkra och gynnsamma miljöer och till
olika möjligheter att vara fysiskt aktiva i vardagen. Detta kommer främja
hälsan hos såväl den enskilda individen som samhället i stort samt bidra
till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen för alla länder
och till att fullfölja Agenda 2030. Målet är att globalt minska
stillasittandet med 15 procent hos vuxna och ungdomar fram till 2030.
Två av åtgärder som finns i handlingsplanen berör anläggningar.

Fysisk planering
Avgörande frågor för hur anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid
används är till exempel hur nåbara och tillgängliga de är, ifall de är

10

Regeringen, 2012. Mål för friluftspolitiken. Skr. 2012/13:51. Länk: Microsoft Word 121305100 (regeringen.se). Hämtad 2021-02-15.
11 Mål för boende och samhällsplanering - Regeringen.se. Hämtad 20201-02-15.
12 Regeringen, 2018. Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling.
Skr. 2017/18:230. Länk: Microsoft Word - 171823000 (regeringen.se). Hämtad 2021-0215.
13https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventions
texten/ Hämtad 2021-02-18.
14 9789241514187-eng.pdf (who.int) Hämtad 2021-02-19
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ändamålsenliga, väl underhållna och ifall anläggningen motsvarar
målgruppens intressen. Med plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ges
goda möjligheter att skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling
som inbegriper möjligheten till rörelse i vardagen i olika former – oavsett
om det rör sig om organiserad idrott, friluftsliv eller fritid. Med
planeringsprocessen enligt PBL är det även möjligt att engagera och
involvera medborgarna för att utifrån deras lokala erfarenheter, behov
och önskemål utveckla en miljö som stimulerar och lockar fler till att vara
aktiva. Den fysiska planeringen kan styra över den tillkommande
bebyggelsen, vid nybyggnation, ombyggnation eller ändrad
markanvändning. Planprocessen påverkar dock inte den pågående
markanvändning eller hur områdena sköts och förvaltas.

Pågående uppdrag inom området
Det pågår arbete hos myndigheter och andra aktörer som kopplar till
kunskapsområdet. Här lyfts ett urval av dessa uppdrag. Boverket har ett
uppdrag kring gestaltad livsmiljö, som presenteras nedan. Därutöver har
Centrum för idrottsforskning samt Myndigheten för delaktighet var sitt
regeringsuppdrag som har beröringspunkter till anläggningar och
utemiljöer för idrott och fritid. Folkhälsomyndigheten arbetar med
nationella riktlinjer för fysisk aktivitet och mot stillasittande. Rådet för
hållbara städer är också ett pågående regeringsuppdrag.
Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad
livsmiljö
Boverket har ett uppdrag att bedriva ett samlat arbete med arkitektur och
gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ansvarar Boverket för
samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer
på nationell, regional och lokal nivå. I uppdraget ingår att:
•

Främja det statliga arbetet för ökad arkitektonisk kvalitet och
samordna berörda myndigheter på arkitektur-, form- och
designområdet.

•

Ge stöd till kommuner.

•

Vägleda för god gestaltning av vårdens respektive förskolors och
skolors fysiska miljö. 15

Uppdrag till Centrum för idrottsforskning att följa upp statens
stöd till idrotten
Centrum för idrottsforskning, CIF, har fått i uppdrag av regeringen att
under år 2021 genomföra en analys av förekomst och behov av
ändamålsenliga idrottsanläggningar och utemiljöer i landet samt att

15

https://regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/04/uppdrag-att-forstarka-arbetet-medarkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/ Hämtad 2021-02-15
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genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på
idrottsrörelsen. Vidare vill regeringen att CIF ska undersöka hur
anläggnings- och utemiljösituationen ser ut för olika idrotter och
friluftsaktiviteter men också för olika samhällsgrupper i olika delar av
landet. Regeringen bedömer att en mer kunskap behövs kring vad som är
de mest angelägna behoven och vilka behov som tenderar att tillgodoses.
Detta gäller för såväl förenings- och näringslivets som för statliga och
kommunala aktörers förhållningssätt till, och finansiering av
anläggningar och utemiljöer. Centrum för idrottsforskning kommer under
våren 2021 påbörja analyserna och ska redovisa uppdraget till regeringen
den 15 april 2022.16
Uppdrag för främjande av aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till
kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid för personer
med funktionsnedsättning. Stödmaterialet ska ge exempel på hur
kommuner och andra aktörer, inom tillgängliga medel, kan främja ett
fritidsutbud som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
Materialet bör också innehålla goda exempel på arbete i kommuner och
regioner. Uppdraget ska genomföras i dialog med Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner
och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen
senast den 15 juni 2021.
Riktlinjer om fysisk aktivitet och långvarigt stillasittande i
Sverige
Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för
fysisk aktivitet och mot långvarigt stillasittande i Sverige. Dessa baseras
på WHO:s riktlinjer som reviderades och utvecklades 2020.
Målsättningen är att riktlinjerna införs i befintliga strukturer och utgör ett
stöd för verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet. Uppdraget görs
inom ramen för myndighetens grunduppdrag och dess roll som nationell
samordnande myndighet för fysisk aktivitet.17
Rådet för hållbara städer
Rådet för hållbara städer etablerades i december 2017 och är satt att verka
till maj 2022. Det är inrättat av regeringen och är ett forum med elva
statliga myndigheter18 samt representanter för Sveriges kommuner och
regioner samt länsstyrelsen. Ordförande för Rådet är landets riksarkitekt.

16

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2021/02/Regeringsuppdrag2021-Dnr-CIF-2021-5.pdf Hämtad 2021-02-15
17 Information från kontaktperson på Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2021-02-19
18 Boverket, Energimyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, ArkDes, Statens konstråd, Tillväxtverket, Trafikverket och
Vinnova.
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Till Rådet finns en expertgrupp knuten. Den består av sakkunniga inom
varje deltagande organisation och tar fram strategier, förslag på åtgärder
och samverkansmöjligheter. Utöver det finns en kommungrupp, en
näringslivsgrupp samt en forsknings- och innovationsgrupp.
Utgångspunkterna i Rådets arbete utgörs av
•

Mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

•

Regeringens Strategi för levande städer – politik för en hållbar
stadsutveckling.

•

Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Rådet har till uppgift att ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap
inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, samverka och involvera
aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter
att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner,
kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Boverket fick uppdraget att
inrätta ett kansli som stödjer Rådet i dess arbete med bland annat
möteskoordinering och sammanställning av underlag. Webbplatsen
hallbarstad.se är kopplad till Rådet.
Arbetet sker inom ramen för myndigheternas verksamhetsområden och
på befintliga anslag. Webbplatsen hallbarstad.se som är kopplad till
Rådet, finansieras gemensamt medan kansliet bekostas av Boverket.19

Aktörer inom anläggningar och utemiljöer för idrott
och fritid
Det är flera aktörer som på olika sätt är involverade i och bidrar till
planering, byggande, utveckling eller förvaltning av inom- och
utomhusmiljöer för idrott och fritid. Det finns även de aktörer som tar
fram regler, ansvarar för tillsyn, vägleder eller ger ekonomiskt stöd
kopplat till dessa miljöer. Nedanstående bild försöker illustrera hur
samband och samarbete sker idag mellan olika aktörer på nationell,
regional och lokal nivå. I detta avsnitt beskriver vi de viktigaste aktörerna
men nedanstående beskrivning är inte uttömmande.

19

Rådet för hållbara städer - Boverket Hämtad 2021-02-18
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Figur 1. Schema över aktörer och relationer dem emellan.
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Skissen i figur 1 visar några myndigheter och aktörer på nationell,
regional och lokal nivå som kan bidra i diskussion och utvecklande av
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.
Lokal nivå
Anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid är till stor del en lokal
fråga genom det kommunala ansvaret för planläggning av mark- och
vatten. Det är också en fråga som kräver samplanering över förvaltningsgränserna och ibland över kommungränserna. Det är ofta kommunen som
står för nybyggnation av idrotts- och fritidsanläggningar, samt är
fastighetsägare och förvaltare av dessa. Kommunen ansvarar även för
skötsel av andra miljöer som badstränder, kommunala cykelvägar,
lekplatser, kommunala naturreservat med mera. Kommunen har även
ansvar för allmän platsmark i detaljplanelagda områden, såsom torg eller
tätortsnära naturområde.
Kommuner främjar även fritidsaktiviteter för sina invånare och kan ge
ekonomiskt stöd till föreningar för att driva verksamheten. De kan
exempelvis hyra ut lokaler till föreningar mot sänkt eller helt utan
kostnad. Likväl är det också vanligt att föreningar äger sina byggnader
och att de får driftsbidrag från kommunen.
Dialogen kring funktion, utformning och finansiering med externa parter
är viktig och kommunen har möjligt att villkora byggnationen i
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genomförandeavtal. Bygg- och anläggningsbranschen samt konsulter
inom projektledning och projektering har expertis inom bland annat
gestaltning, byggmaterial och byggteknik, planering, hållbar utveckling,
energifrågor och har bland annat utvecklat olika koncept för vissa typer
av anläggningar så som simhallar, lekplatsutrustning, utegym och
idrottshallar med flera.
Idrotts- och fritidsföreningar är viktiga aktörer när det gäller utveckling
och förvaltning av anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. De
har bäst kännedom om vad som behövs för de olika aktiviteterna och för
deras medlemmar/användarna.
Det mesta av marken i Sverige ägs av privatpersoner (44 procent), följt
av näringslivet (30 procent) och offentliga aktörer (15 procent).20 Den
tätortsnära naturen är viktig för den vardagliga utevistelsen. Särskilt i och
kring de mer befolkade och tätbebyggda områden kan konflikter uppstå
mellan markägarens och utövarnas intressen. Samtidigt är skötseln av
marken avgörande för hur användbar den är för människorna att kunna
vistas och utöva olika aktiviteter i.21
Regional nivå
Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i Sveriges 21 län och
har i uppdrag att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får
genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden
och förutsättningar. Länsstyrelserna ska även verka för att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård,
friluftsliv samt natur- och kulturturism samordnas med det regionala
utvecklingsarbetet.22
Länsstyrelserna har ansvar för förvaltning och skötsel av naturreservat.
De tar fram underlag för utpekande av områden av riksintresse för
friluftsliv.
Natur-, frilufts- och kulturområden har stor betydelse vid fritidsutövande.
Inom ett särskilt uppdrag om friluftsliv har länsstyrelser tagit fram
regionala friluftsstrategier och inrättat en friluftsstrategtjänst, som
samordnar arbetet med friluftsliv i länet. Alla länsstyrelser ingår även i
det regionala nätverket för friluftsliv.

20

SCB, 2019. Markanvändningen i Sverige. Sjunde utgåvan. Länk: Markanvändningen i
Sverige (scb.se) Hämtad 2021-02-22.
21 Naturvårdsverket, 2018. Sammanfattning av workshops/seminarier på Tankesmedjan
för friluftsliv 2018. Länk: Mountainbike och allemansrätten (naturvardsverket.se) hämtad
2021-02-22.
22 Naturvårdsverket. www.naturvardsverket.se, Hämtad 2021-02-02.
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Sveriges regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik
och att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
Regionerna ansvarar även för att arbeta för hållbar utveckling inom
regionens gränser. Detta innebär bland annat att ta fram och fastställa en
strategi för utvecklingen i länet och samordna insatser för att genomföra
denna strategi. I plan och bygglagen, PBL, anges att regional fysisk
planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. I övriga län är det
frivilligt att använda regional fysisk planering.
Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för
god livskvalitet och kvalitativa och hållbara livsmiljöer för sina invånare.
Regionen kan ses som en processledare i det regionala utvecklingsarbetet.
Regionerna kan spela en viktig roll som stöd till kommuner och andra
aktörer i regionen genom att dela kunskap som statistik och bilder över
hur regionen utvecklas. Denna roll är ofta särskilt viktig för de mindre
kommunerna.23
Nationell nivå
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har till uppgift att stödja och
bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.
Organisationen fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och
samordning, samt rådgivning inom alla kommunala och regionala
områden.24 SKR är en central part, när det gäller anläggningar och
utemiljöer för idrott och fritid.
Nationella myndigheter ansvarar för frågor inom sina respektive
verksamhetsområden. De kan ge ut föreskrifter och allmänna råd, vägleda
och utöva tillsyn utifrån sina sektorsvisa lagar. Vissa myndigheter
fördelar även statliga bidrag till föreningar, kommuner och andra aktörer.
De myndigheter som kan ha beröringspunkter med frågor om miljöer för
idrott och fritid är till exempel Folkhälsomyndigheten, Boverket,
Naturvårdsverket, Myndigheten för delaktighet, Skogsstyrelsen, Vinnova
samt Upphandlingsmyndigheten. Högskolor och Universitet inklusive
forskningscentra, till exempel Centrum för idrottsforskning, är också
relevanta framförallt när det gäller utveckling och innovation.
Naturvårdsverket driver ett myndighetsnätverk för friluftsfrågor. På
regional nivå finns även ett nätverk för dessa frågor med
friluftsutvecklarna på länsstyrelsen. De i sin tur har kontakt med sina
kommuner. Myndigheter kan även vara fastighetsägare och förvaltare
med ansvar för den statliga förvaltningen på nationell, och i vissa fall
regional, nivå.

23

Boverket. 2020. Regionernas roll i gestaltad livsmiljö Förstudie med fokus på regional
utveckling. Rapport 2020:11.
24 Om SKR - SKR. Hämtat 2021-02-01.
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Civilsamhället
Två relevanta organisationer i det här sammanhanget är Sveriges
Riksidrottsförbund och Svenskt Friluftsliv och deras respektive
underavdelningar. De samverkar med sina medlemmar från lokal till
nationell nivå.
Sveriges Riksidrottsförbund

Sveriges Riksidrottsförbund (RF) är idrottsrörelsens samlande
organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i
gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. RF:s distrikt har
motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. De stödjer
föreningar i hela landet. RF har 19 distrikt och 70 medlemsförbund som
tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar, vilket omfattar cirka 3,3
miljoner medlemmar. I RF:s uppgift ingår att fördela och följa upp
statens anslag till idrottsrörelsen utifrån regeringens riktlinjer och i linje
med idrottsrörelsens strategi och mål.25
Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella
friluftsorganisationer i Sverige med totalt 1,6 miljoner medlemmar.
Tillsammans består organisationerna av närmare 7000 lokala- och
regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella
friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering,
riksdag och myndigheter. Organisationens mål är bland annat att skapa de
bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige samt att fler
människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i
framtiden. 26
Plattformar och tankesmedjor samt forskning
Området som rör idrott och fritid är omfattande. Det gäller innehåll,
logistik och vem som utövar aktiviteterna men också plan- och
byggförutsättningar, förvaltning samt drift. Det är därför relevant att titta
brett även inom forskning och utveckling för att hitta innovationer och
synergieffekter. Nedan nämns några befintliga digitala plattformar som
har till syfte att sprida kunskap inom områden som i olika utsträckning
kopplar till frågor om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.
Nedan tas också upp forskning och tankesmedjor som kan vara relevanta,
men det kan även finnas andra.
Hallbarstad.se

Hallbarstad.se är ett forum för hållbar stadsutveckling. Syftet med
webbsidan är att sprida kunskap och goda exempel, samt att skapa
möjligheter till samverkan kring hållbar stadsutveckling. Webbplatsen

25
26

Om Riksidrottsförbundet - Riksidrottsförbundet (rf.se) Hämtad 2021-02-18
Om Svenskt Friluftsliv Hämtad 2021-02-18
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informerar bland annat om ekonomiska stöd för hållbar stadsutveckling,
internationella och nationella konferenser och andra evenemang, samt
resultat av projekt, uppdrag och annat arbete inom området. Webbplatsen
hallbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer (se mer om Rådet
tidigare i rapporten).
Friluftsforskning.se

Friluftsforskning.se är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att skapa en
nationell nod för kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige.
Webbplatsen tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet
Friluftsliv i förändring.27
Mötesplats Social hållbarhet

Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR)
ansvarar gemensamt för plattformen Mötesplats social hållbarhet.
Plattformen är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet med
plattformen är att bidra till att utveckla samhället på ett socialt hållbart
sätt genom att minska skillnader i hälsa och tillgodose människors
grundläggande behov och rättigheter. Detta sker bland annat genom att
verka för att stärka samverkan för social hållbarhet inom den offentliga
sektorn och med civilsamhällets organisationer, näringslivet och
akademin. En referensgrupp av representanter för kommuner, regioner,
näringsliv, idéburen sektor och staten är knuten till mötesplatsen. I
referensgruppen finns bland andra Boverket och Riksidrottsförbundet.
Referensgruppen är delaktig i utvecklingen av mötesplatsens
programförklaring och i planeringen av aktiviteter.28
Centrum för idrottsforskning (CIF)

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna,
stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att
ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF skall också skapa
förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitet och
högskolor samt andra engagerade inom området. CIF finns vid
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).29CIF samlar även statistik om
motion och idrott i Sverige. Detta presenteras på webbplatsen
idrottsstatistik.se.30
Mistra Sport and Outdoors

Mistra Sport and Outdoors är ett forskningsprogram som involverar ett
20-tal forskare, bland annat inom idrottsvetenskap och turismvetenskap,

27

Friluftsliv i förändring - Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport. ISBN 97891-620-6547-8. (naturvardsverket.se)
28 https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/om-motesplatsen/
hämtad 2021-02-18
29 Centrum för idrottsforskning - CIF (centrumforidrottsforskning.se) Hämtad 2021-02-18
30 Idrottsstatistik – Centrum för idrottsforskning. Hämtad2021-02-18.
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geografi, historia, pedagogik, ekologi samt transport- och
materialvetenskaper. Till programmet knyts även ett stort antal
intresseorganisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö,
idrott och friluftsliv; Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv,
Scandinavian Outdoor Group, Naturvårdsverket och
Naturskyddsföreningen för att nämna några exempel. Forskningen
organiseras i temaområden transport och mobilitet, mark- och
vattenanvändning, material och utrustning, samt event och åskådare.
Dessutom ingår ett tema där dagens idrotts- och friluftsliv studeras ur ett
samhälleligt och historiskt perspektiv samt ett tema som rör
beteendefrågor och styrmedel.31
Mittuniversitet

Mittuniversitet arbetar bland annat med forskning inom turism och
friluftsliv. ETOUR32 är ett forskningscentrum för turism och resande –
med hållbar destinationsutveckling i fokus. Här ingår även vissa frågor
om friluftsliv.
ArkDes Think Tank

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Det är
ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion
om framtidens arkitektur och design. De driver Think Tank – en arena för
debatt och forskning om arkitektur och urbanism i Sverige. Genom teman
och utforskande praktiknära projekt skapar ArkDes Think Tank ny
kunskap inom gestaltad livsmiljö och utvecklar hur denna kan omsättas
och bidra till att uppfylla Agenda 2030. 33
Tankesmedjan Movium

Tankesmedjan Movium är mötesplatsen för dem som arbetar med stadens
utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara
städer. Tankesmedjan arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid Sveriges
Lantbruksuniversitet. Movium utvecklar idéer samt tar fram,
sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. 34

Offentliga stöd
Det finns idag flera offentliga stöd som bidrar till utvecklingen av miljöer
för idrott och fritid. Vissa bidrag riktar sig specifikt till idrotts- och
fritidsanläggningar, som det stöd RF fördelar. Andra har annat
huvudsyfte, som naturvård eller avser viss befolkningsgrupp, som barn
och unga.

31

Mistra Sport & Outdoors | Mistra. Hämtad 2021-02-18
ETOUR (miun.se). Hämtad 2021-02-18
33 https://arkdes.se/arkdes-think-tank/ hämtad 2021-02-15
34 OM MOVIUM | Movium (slu.se). Hämtad 2021-02-18.
32
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Lista över ekonomiska stöd
Nedan är en sammanställning av relevanta stöd som visar att frågan om
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid är tvärsektoriell och
kopplar till flera olika områden. Inom uppdraget har vi fokuserat på stöd
som löper under en längre period. Det finns även mer ”kortvariga” stöd
som kan sökas under ett par år och som sedan upphör. Ett exempel kan
vara det tidigare bidraget för grönare städer som fördelades av Boverket
under 2017–2018. Nedanstående lista kan troligen kompletteras.

Namn på stöd

Ansvarig aktör

Berättigad mottagare

Syfte

Riksidrottsförbundet

Föreningar

Sju olika stöd: nya aktivitetsytor
för mindre och större projekt,
energi- och miljöprojekt, renoveringsprojekt, säkerhetsprojekt, utrustning för parasport,
stöd till speciella anläggningar.

Arvsfondsdelegation37
/Kammarkollegiet

Organisationer
som bedriver ideell verksamhet

Utgår från 12 prioriterade områden, däribland att främja psykisk och fysisk hälsa. Fokus på
barn, ungdomar och personer
med funktionsnedsättning

Naturvårdsverket

Kommuner

Syftet är att skydda natur, göra
den tillgänglig för alla samt stimulera kommunernas och
andra lokala aktörers långsiktiga engagemang för naturvård
och biologisk mångfald.

Skogsstyrelsen

Markägare/
skogsägare

Stöd till åtgärder i skogen som
främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller
rekreation och friluftsliv.

Jordbruksverket

Myndigheter,
kommuner, regioner, företag,
föreningar och
andra organisationer

Stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter eller i samlingslokaler.
Syftet med stödet är att skapa
och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på
landsbygden.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer35

Allmänna arvsfonden36

Lokala naturvårdssatsningen
(LONA)38

Stöd till natur- och
kulturmiljövårdsåtgärder i skogen
(Nokås)39

Investeringsstöd
för fritids- och idrottsanläggningar
på landsbygden40

35

Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet.
Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden.
37 Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
38 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
39 Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
40 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. Länk:
L_2013347SV.01048701.xml (europa.eu) Hämtad 2021-02-23
36
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Trafikverket

Kommuner, regioner

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Under 2021 och 2022 stödet utökas med ytterligare resurser till
cykelåtgärder.

Boverket

Föreningar, stiftelser och aktiebolag

Bidrag kan ges till nybyggnad,
tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal,
samt till åtgärder i lokalen som
ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer
och som utnyttjas allsidigt.

Boverket

Föreningar, stiftelser och aktiebolag

Bidrag kan ges för anpassning
av allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet.

Stadsmiljöavtal41

Investeringsbidrag
för allmänna samlingslokaler42

Verksamhetsutvecklingsbidrag

Exempel Folkhälsoparken i Alby
Exempel på anläggning som finansierats med stöd från Boverket och RF
är Folkhälsoparken i Alby.
Alby Idrottsplats som byggdes under 1970-talet var i behov av
upprustning. I samband med detta kunde Botkyrka kommun konstatera
att folkhälsan och idrottsverksamheten inte var jämställt fördelad i Alby.
Med fokus på att tjejer skulle känna sig välkomna till platsen byggdes en
folkhälsopark. Projektidén utgick från en tidigare dialog med unga tjejer i
Alby.
Botkyrka kommun och Konyaspor Kultur- och idrottsförening fick år
2014 stöd till projektet från såväl Boverket som Riksidrottsförbundet.
Boverkets stöd utgick från ett särskilt anslag för att anordna jämställda
miljöer. Konceptet Folkhälsopark ville visa att aktörer med relativt små
resurser och stort medborgarinflytande kunde omvandla en sliten
idrottsplats till en aktiv aktivitetspark.
Genom att bygga in aktiviteter som även kunde locka unga tjejer och
föräldrar till fysisk aktivitet, själva eller tillsammans med sina barn, var
ambitionen att skapa en social mötesplats på en plats som tidigare nästan
uteslutande nyttjades av pojkar och unga män. Åtgärder som har
genomförts i projektet är bland annat en scen och ljudutrustning med

41

Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Förordningen
gäller även för verksamhetsutvecklingsbidrag.
42
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blåtandsfunktion, DJ bord i; anläggningar för bollspel, friidrott och andra
fysiska aktiviteter som parkour, skate/BMX; platser för vila och
rekreation som stadsodling, grillplatser, naturlekplats för yngre barn,
uteservering; kreativa och klimatsmarta belysningslösningar, samt
konstnärlig utsmyckning.
Anläggningen har utformats i tillsammans med målgruppen och med
syfte att bli en mötesplats som fokuserar på trygghet och välkomnar
flickor/kvinnor att ta plats. I en utvärdering gjord cirka 1,5 år efter att
anläggningen invigdes kunde genom observationer konstateras att den
användes av både tjejer och killar med en ganska jämn fördelning mellan
könen. Utegymmet verkade vara den yta som flest besökare använde sig
av.
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Identifierade utvecklingsområden
I dialoger med samrådsaktörerna med flera har Boverket identifierat
några utvecklingsområden som rör anläggningar och utemiljöer för idrott
och fritid. Dessa återges nedan.

Idrotts- och fritidsfrågor behöver sättas in i större
sammanhang
Förutsättningar för goda möjligheter till en mer aktiv vardag är att det
finns strukturer som stödjer detta. Ytor för idrott och fritid så som
anläggningar, parker och mellanrum kan inte bara vara på de ytor som
blir över eller på de ytor som verkar enklast att ta i anspråk. Gränserna
mellan vad som är träning, rekreation eller resa till arbete, skola eller
fritidsaktiviteter är otydlig. Ur ett folkhälsoperspektiv spelar det mindre
roll hur vi rör oss – det viktiga är att vi rör på oss, att alla ges möjlighet
att göra det på sina villkor. Miljöerna ska utformas med omsorg och
funktionalitet. Medvetenheten om riskerna med inaktivitet hos oss har
ökat och det är inte många som skulle säga emot att stillasittandet är
skadligt. Men ändå kan det vara svårt att få gehör för investeringar för till
exempel separata cykelvägar, cykelparkeringar eller trivsamma
gångstråk, som bidrar till god livsmiljö.
Det är möjligt att låta stadsmiljöer bli tillåtande och robusta för
mångfunktionell användning, till exempel för skateboard, och därmed
skapa mer folkliv även efter butikernas stängningstid. Behovet av tillgång
till attraktiva utemiljöer har ökat i samband med Coronapandemin.
Grönområden i staden och på landsbygden har använts av fler människor
och för olika aktiviteter. Detta har ibland skapat konflikter mellan
användarna och markägare, samt mellan utövare av olika aktiviteter.
Miljöer för idrott och fritid konkurrerar om yta och resurser med andra
intressen. I tätbebyggda områden där marken är dyr och flera
samhällsfunktioner behöver utrymme, kan inte ytor och områden enbart
användas för ett ändamål. I de mer glesa områdena kan det istället handla
om att de ekonomiska förutsättningarna inte räcker till för att tillgodose
invånarnas eller utövarnas olika behov var för sig. För att kunna
samordna funktioner behöver idrottens och fritidsutövarnas behov med
mera lyftas upp på den strategiska nivån och diskuteras mellan
kommunala förvaltningar, mellan kommuner och även med regionen.
Med utgångspunkt i prognoser om befolkningsutveckling och trender i
samhället kan behov av samhällsservice planeras långsiktigt. Det är
viktigt både att skapa en bild av hur mycket och vilken samhällsservice
som finns idag och vad som kommer behövas för invånarna i framtiden?
Var bor barn och unga idag och imorgon? Vilka anläggningar och
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utemiljöer finns och var är dessa lokaliserade? Hur kan dessa nås med
olika transportslag?

Information om kvaliteter i befintliga anläggningar
och utemiljöer saknas
Det finns många anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid i
Sverige. Kommunerna har ofta kunskap om vilka anläggningar det finns
inom deras regi. Det saknas dock samlad information om framför allt
utemiljöer och deras kvaliteter. Det vill säga vilka aktiviteter som dessa
miljöer lämpar sig för och hur tillgängliga de är. Den här typen av
information är viktig för utövarna att få i förväg för att kunna välja
lämplig anläggning eller utemiljö utifrån sina behov. En utmaning i att
samla sådan kunskap ligger i att dessa miljöer ägs och förvaltas av olika
aktörer: kommunen, staten, idrotts- och fritidsföreningar, näringslivet och
privata markägare. Information om kvaliteter i miljöer för idrott och fritid
kan även vara ett användbart underlag för dessa aktörer vid till exempel
planering av skolverksamhet, kommunal fysisk planering, folkhälsoarbete, planering och genomförande av skötselåtgärder med mera.

Vägledning kring gestaltning av anläggningar och
utemiljöer saknas
Många av de idrotts- och fritidsanläggningar som finns idag har planerats
och byggts på 60- och 70-talen. De är ofta i stort behov av upprustning
och uppdatering. Det handlar, utöver vanligt slitage och föråldrade
material, även om att anpassa dessa miljöer till nya idrotts- och
fritidsaktiviteter och andra former av nyttjande. Det saknas miljöer för
idrott och fritid som möter dagens behov hos många olika grupper.
Det behövs kunskap om hur anläggningar och utemiljöer för idrott och
fritid kan gestaltas för att rymma nya aktiviteter och för att erbjuda
möjligheter till rörelse för fler, men också för att möta såväl män,
kvinnors, som pojkar och flickors behov. Det handlar bland annat om att
skapa multifunktionella utrymmen, dels för att ge plats till olika idrotter
och fysiska aktiviteter, dels för att koppla ihop funktionen för fysisk
aktivitet med andra funktioner som kultur, utbildning eller handel. För
vissa typer av anläggningar, så som simhallar, idrottshallar eller
lekplatsutrustning, finns det olika koncept som branschen har tagit fram.
Kommunerna har stort ansvar för gestaltningen av hela miljöerna oavsett
vem som uppför själva anläggningen.

Inspiration och erfarenhetsöverföring är begränsad
Kommunerna har behov av att lära av redan genomförda projekt för att
dra inspiration av positiva effekter och undvika fallgropar. Erfarenheter
från projekt om utveckling av miljöer för fysisk aktivitet utvärderas,

Boverket

Miljöer för idrott och fritid

27

samlas och förmedlas inte på ett systematiskt sätt. Detta gäller även för
projekt som genomförs med hjälp av de offentliga statliga stöden.

Kunskap om samverkan och finansieringsmodeller
Utveckling och förvaltning av anläggningar och utemiljöer för idrott och
fritid medför stora kostnader, som kan vara svåra att hantera av en aktör.
Det behövs kunskap om samverkansformer där byggaktörer, fastighetsförvaltare, näringsliv, kommuner med flera ingår. Det behövs även
kunskap om hur finansiering av anläggningar och utemiljöer kan ordnas
mellan olika aktörer. Ansvaret för planering och ofta också förvaltningen
av anläggningar för idrott och fritid ligger hos kommunerna. Idrotts- och
fritidsanläggningar är stora investeringar som ska komma kommuninvånarna till nytta och ge både funktionsmässiga och arkitektoniska
värden. Det är inte längre en traditionell idrottshall som behövs. Nya
aktivitetsformer ställer krav på utformningen av lokaler och
anläggningar, men också krav på att dessa ska kunna användas på ett
jämställt sätt. För att idrotts- och fritidsanläggningar och utemiljöer
används så effektivt som möjligt, och av så många som möjligt, är det
även viktigt att hitta bra former för samnyttjande. Kommunerna behöver
stöd och kompetens för att hitta de bästa tekniklösningarna, lösa
finansieringsfrågan, hitta samverkansformer och mellankommunala
lösningar. Kommunernas behovet av stöd varierar.

Delat ansvar om miljöer för fysisk aktivitet
Enskilda myndigheter arbetar utifrån sina sektorsvisa områden och
samarbete om miljöer för fysisk aktivitet mellan myndigheterna och
mellan myndigheter och andra aktörer varierar. Ansvaret för frågor
kopplade till anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid delas mellan
olika myndigheter och organisationer. Det saknas samlad kunskap om
dessa miljöer.

Forum för idrotts- och fritidsmiljöer saknas
Det saknas ett forum på nationell och regional nivå för att utbyta
information och erfarenheter kring anläggningar och utemiljöer för idrott
och fritid. Det behövs en mötesarena där de som vill utveckla sina miljöer
för fysisk aktivitet kan träffa dem som redan har gjort det eller som har
metoder och verktygen för att göra det. Praktiker och forskare behöver
mötas för att gemensamt hitta nya lösningar. Det kan till exempel handla
om utveckling av material och teknik för byggande och anläggning,
gestaltningsfrågor och/eller finansierings- och samverkansformer.

Samordning saknas mellan de ekonomiska stöden
Stöden styrs av förordningar, med undantag för allmänna arvsfonden som
styrs av lag. Förordning eller lagreglerna definierar syftet med stödet
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samt vilka åtgärder som är stödberättigade. Beskrivningen av syftet och
åtgärderna varierar i detaljeringsgrad mellan stöden. Alla de stöd som är
identifierade i denna rapport, kopplar på något sätt till utveckling av
miljöer för fysisk aktivitet, men deras syfte, omfattning och målgrupp
skiljer sig åt. Vissa riktar sig specifikt till stadsmiljöer, andra till
landsbygdsområden. Vissa avser utemiljöer, andra lokaler. Det finns
ingen samordning mellan stöden.
Information om vilka stöd som kan sökas för utveckling av befintliga
eller nya anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid finns inte
samlat på ett ställe. På hemsidor för vissa stöd finns det dock hänvisning
till några närliggande stöd. Ett exempel är att det på Riksidrottsförbundets webbplats finns information om allmänna arvsfonden.
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Diskussion
Anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid måste ses som en del i
ett större sammanhang. Attraktiva miljöer som erbjuder möjligheter till
fysisk aktivitet är en förutsättning för hållbara städer och samhällen. Hur
miljöerna planeras, utformas, används och förvaltas är avgörande för att
flera av de politiska målen ska kunna nås. Miljöers hälsofrämjande effekt,
jämställd och jämlik tillgång till olika idrotts- och fritidsaktiviteter,
förutsättningar för kulturella och sociala upplevelser är alla viktiga
aspekter att ta hänsyn till. För att befintliga och tillkommande miljöer ska
uppfylla behoven på ändamålsenliga sätt, behöver kunskapsnivån hos de
som arbetar med utveckling och förvaltning av miljöer för fysisk aktivitet
generellt höjas men också fördjupas inom specifika områden.

Långsiktig förvaltning av kompetens och kunskap
Att öka kompetensen hos de berörda aktörerna handlar om mycket mer
än att ta fram och publicera kunskapsunderlag. Att bygga upp strukturer
för kunskapsutveckling, -insamling och -förmedling innebär att länka
ihop dem som har kompetens med dem som behöver kunskapen, att
skapa lärande processer mellan olika aktörer, samt att säkra att det finns
medvetna mottagare som kan omvandla kunskapen till handling/använda
kunskapen i praktiken. Det är strukturer som tar tid att bygga upp, och
som utvecklas och byggs på över tid. Kunskapsbehoven inom området är
omfattande och det kommer ta tid att fylla alla kunskapsluckor. Arbetet
med utveckling och förvaltning av kunskap behöver därför planeras
långsiktigt.

Ta tillvara upparbetade kontaktytor
Det är viktigt att ta tillvara och nyttja befintliga upparbetade nätverk och
kunskapsplattformar. Inom uppdraget har några befintliga relevanta
nätverk och kunskapsplattformar fångats upp. Dessa nätverk och
kunskapsplattformar arbetar bland annat med frågor om social hållbarhet,
friluftsliv, städers utemiljö och hållbar stadsutveckling. Mycket bra
kunskap och erfarenheter, som delvis angränsar till olika aspekter av
miljöer för idrott och fritid, finns samlade där. Det är viktigt att i fortsatt
arbete dra nytta av detta. En mer ingående kartläggning och analys kan
visa vilken kunskap och vilket erfarenhetsutbyte de befintliga nätverken
och plattformarna kan bidra med. Ett sådant underlag skulle också
tydliggöra vilka frågor och målgrupper som inte tas om hand.

Utveckling, samling och förmedling av kunskap
Samrådsaktörerna uttryckte behov av att aktivt arbeta med utveckling av
ny kunskap inom de identifierade områdena. Med tanke på att kunskapen
om frågorna finns hos flera aktörer, men ingen har den fullt ut, behöver
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utvecklingen ske i dialog. Det är särskilt viktigt att information och
erfarenhetsutbyte sker på den lokala och regionala nivån. Kommuner och
regioner är viktiga aktörer. De har både stora behov av ny kunskap och
besitter samtidigt mycket kunskap om behov av samhällsservice och
andra kommunala respektive regionala förutsättningar. Kontaktytor
behöver skapas för kommuner, regioner, intresseorganisationerna och
branschen.
Ett exempel på hur detta kan göras finns på Forum Bygga Skola43, som är
ett privat initiativ till en nationell nätverksarena som samlar kommuner,
skolhuvudmän, byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och
lärare. Syftet är att medlemmarna ska bidra till utvecklingen och på
samma gång lära sig mer om lärmiljöer och skolbyggnader, samt hur det
omgivande samhället kan samspela på bästa sätt. På liknande sätt kunde
forum för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid organiseras.
Kunskapen om anläggningar och utemiljöer omfattar flera olika aspekter.
Vissa delar, såsom utrymmesbehov och lokalisering kan behöva nå
bredare publik, medan andra frågor, såsom gestaltning, finansiering,
upphandling eller materialval, kan behöva riktas till mer specifika
målgrupper. Plattformar för förmedling av kunskap kan ha bredare eller
mer nischade perspektiv. Det finns för- och nackdelar med båda.
Ett exempel på en kunskapsplattform med brett ämnesområde är
hallbarstad.se som drivs av Rådet för hållbara städer (se tidigare
beskrivning). Fördelen med en innehållsmässigt bred plattform är att
idrotts- och fritidsmiljöer lyfts in i ett större sammanhang och på så sätt
blir en naturlig del i hållbar stadsutveckling. Nackdelen kan vara att
kunskap om specifika miljöer/frågor får inte samma djup som i en
nischad plattform. En mer ämnesspecifik plattform skulle kunna ge all
plats åt frågan och fördjupa sig i dess olika aspekter, men riskera att de
stora sammanhangen inte finns med.
I dialoger med samrådsaktörer med flera lyftes även behov av kunskap
om genomförda projekt om nybyggnation, utveckling eller upprustning
av anläggningar och miljöer för idrott och fritid som det går att ta lärdom
från. Det kan handla om hur olika funktioner får plats i en anläggning,
hur utformningen möjliggör olika aktivitetsformer, vilka samverkansformer som lämpar sig bäst för olika typer av projekt.
Lärande exempel finns att hitta bland de projekt som har fått offentligt
stöd. Myndigheter och organisationer som fördelar bidragen har viss
grundläggande information om projekten. Utifrån den kan ett urval göras
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av de projekt som är av lärande karaktär. Dessa kan sedan spridas som
inspiration till andra som är i startskede för att utföra liknande åtgärder.

Stödja innovativa lösningar
Under samrådet har behov lyfts av att arbeta systematiskt med att
utveckla nya lösningar vad gäller framför allt gestaltning av anläggningar
och utemiljöer för idrott och fritid. Även andra frågor, såsom nya
finansierings- eller samverkansformer kan behöva utvecklas.
Av de identifierade stöden är det endast förordningen till stadsmiljöavtalen som anger att stödet bör särskild främja ”innovativa (...)
lösningar”.44 Projekten kan så klart vara innovativa även utan att detta är
ett krav i förordningen. Men eftersom erfarenheter från dessa projekt inte
fångas upp och tillgängliggörs på ett systematiskt sätt, är det svårt att dra
lärdomar från dem.
Ett exempel på hur innovativa projekt kan stödjas finns i Danmark. Lokal
och anläggningsfonden (LOA)45 har visionen att vara kunskapsförmedlare och utvecklingsfond för framtidens hållbara fritidsliv.
Fritidsliv inbegriper sport, utomhusaktiveter och kulturliv.
Fonden är en självstyrande institution placerad under Kulturministeriet
och finansieras av danska staten (Danska spel). Fondens kärnuppgift är
att stödja förverkligandet av nyskapande projekt, ge råd samt säkra
skapande och förmedling av ny kunskap. Mål för LOA:s verksamhet slås
fast i ramavtal46 och kommuniceras en gång per år i samband med
resultatuppföljning. Nu gällande avtal löper mellan 2019–2022.
Fonden ska främja:
•

Möjligheterna till fritidsaktiviteter i en alltmer urbaniserad tid - med
fokus på förändring i staden och på landsbygden.

•

Fritidsanläggningar med optimalt resursutnyttjande.

•

Mångfald inom sport - inklusive parasport och sport för de med
ojämlika livsvillkor

•

Nya typer av aktiviteter inom fritiden samt aktivitetstyper i stark
tillväxt och utveckling,

•

Jämställdhet på fritiden.
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Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer Svensk
författningssamling 2015:2015:579 t.o.m. SFS 2019:1110 - Riksdagen Hämtad 2021-0222
45 https://www.loa-fonden.dk/ Hämtad 2021-02-15
46 https://www.loa-fonden.dk/media/11997/rammeaftale-loa-2019-2022-160319.pdf
Hämtad 2021-02-15
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På fondens webbplats, förutom praktisk information om stödet, finns
även kunskap och forskningsrapporter, nyheter samt en exempelsamling
om projekt som fått stöd. Årligen betalas det ut 80–90 miljoner danska
kronor till projekt.
Stöd kan sökas för nybyggnation, utbyggnad och renovering av befintlig
anläggning men också för inköp av mindre fastighet. Ansökan om stöd
sker i två olika processer beroende på projektets kostnad. Projekt mellan
150 000 – 1 200 000 DKK respektive projekt över 1 200 000 DKK. För
de senare krävs hög arkitektonisk och funktionell kvalitet för att få stöd.
Kraven kan inspirera till framtida utveckling inom området och skapa
bättre och nya möjligheter till aktivitet. Bidragsbeloppen kan variera,
men utgångspunkten är 15–25 procent av startkostnaden. I speciella fall
kan det dock vara upp till 33 procent.
Vikt läggs på ett lokalt engagemang för planering, finansiering och drift.
Ramarna för aktiviteterna i projekten måste baseras på frivilligt arbete.
Det är viktigt att det finns olika användargrupper inblandade och att de
har ett demokratiskt inflytande på verksamheten.
Som utgångspunkt ingår alltid idégenerering och utveckling när stöd
beviljas för specifika danska projekt. LOA fonden tillhandahåller även
oberoende rådgivning mot en avgift. I Danmark såväl som utomlands.

Aspekter att arbeta med
Områden på vilka kunskapen behöver utvecklas beskrivs i avsnittet om
utvecklingsområden. Där ingår bland annat frågor om samverkan och
finansiering, framtida behov av anläggningar och utemiljöer för idrott och
fritid, koppling social hållbarhet och integration, frågor om drift,
underhåll och upphandling. Dessa områden har pekats ut under arbetets
gång och en fördjupad kartläggning kan behövas för att säkerställa att
kunskapen finns för alla viktiga aspekter av anläggningar och utemiljöer
för idrott och fritid.
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Förslag
Inom ramen för detta uppdrag har endast en översiktlig kartläggning och
analys av förutsättningar för utveckling, samling och förmedling av
kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid varit möjlig
att göra. Många frågor återstår att utreda.
Vad behövs för att fler ska vara fysiskt aktiva och ta del av lokalerna,
anläggningarna och utemiljöerna för idrott och fritid? Hur kan kompetens
om miljöerna för idrott och fritid säkerställas och att tas till vara i
planering, byggande, drift och underhåll? Hur kan mottagarna bäst ta till
sig ny kunskap? Hur kan frågan om miljöer för idrott och fritid integreras
med andra samhällsfrågor? Hur kan de redan pågående kunskapshöjande
arbetet i nätverken, plattformarna och forskning med mera samspela?
För att svara, behöver frågorna studeras i ett bredare sammanhang. Det
kan med fördel göras i en nationell strategi.
Boverket ger följande förslag på hur kunskap om anläggningar och
utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas.

En nationell strategi för aktiverande miljöer
Det behövs ett helhetsgrepp om hur den byggda miljön ska formas så att
människor har möjlighet att vara fysiskt aktiva i vardagen. Det handlar
både om att utrymme ska finnas för miljöer för idrott och fritid, men
också om att det behöver finnas miljöer som lockar till att gå, cykla och
åka kollektivt. Med en strategi skulle en kraftsamling kunna göras inom
området, liknande den satsning som gjordes med den nationella
cykelstrategin.47 Myndigheter och organisationer skulle i strategin kunna
arbeta mot ett gemensamt mål. Strategin kan utifrån ett helhetsgrepp
skapa en effektiv struktur för arbetet och fördela arbetsuppgifter mellan
relevanta aktörer. Uppdrag och uppgifter skulle kunna ges inom områden
där fördjupad kunskap behövs.
Boverket föreslår att regeringen tar fram en strategi för aktiverande
miljöer. Strategin blir en grund för det fortsatta gemensamma arbetet.
Inom strategin kan ett antal prioriterade arbetsområden tas fram. Exempel
på områden som kan utredas vidare i strategin kan vara:
•

Ett forum för Miljöer för idrott och fritid.

•

Kunskapsplattform.

47

https://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb285932d3/2
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•

Framtagande av kunskap inom de utpekade områdena genom
utdelning av uppdrag och uppgifter (se vidare under
uppdrag/uppgifter längre ner).

Idéen om strategin och innehållet presenteras i figur 2.

Förslag

Figur 2. En bild över förslaget på innehåll i nationell strategi för aktiverande
miljöer.

Nationell strategi
för

Aktiverande
miljöer

Forum
Miljöer för
idrott och fritid
Kunskapsutbyte mellan
lokal, regional och
nationell nivå

Kunskapsplattform
Tillgänglig för alla

Uppdrag och
Uppgifter
Ger fördjupad kunskap
inom relevanta
områden

Kunskap och kompetens för bättre genomförande och förvaltning
av anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid

Figuren visar strukturen för en nationell strategi för aktiverande miljöer och de tre
ingående områdena: forum miljöer för idrott och fritid, kunskapsplattform, samt
uppdrag och uppgifter. Illustration Boverket/Mirja Ranesköld

Forum Miljöer för idrott och fritid
Syftet är att skapa ett nätverk med erfarenhetsutbyte och dialog mellan de
berörda aktörerna inom idrott- och fritidsfrågor.
Kunskapsplattform
Syftet är att skapa en plattform för samling och förmedling av kunskap
inom området. Plattformen kan ha olika funktioner beroende på
prioritering och tillgängliga resurser.
Uppdrag och uppgifter
Boverket har identifierat några utvecklingsområden där det finns
önskemål om mer kunskap. Inom ramen för strategin kan
kunskapsbehoven förfinas ytterligare. För att möta dessa behov kan
uppdrag till myndigheter och uppgifter till organisationer ges. Det kan
till exempel handla om:
•

ekonomiska stöd, finansiering- och samverkansmodeller
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•

upphandlingsförfarande

•

samverkansformer med kommuner, regioner, näringsliv och det civila
samhället

•

samnyttjande av anläggningar och utemiljöer

•

gestaltning av mångfunktionella miljöer kopplat till idrott och fritid
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