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SVERIGES MEST SAMVERKANDE 
IDROTTSREGION 
 

FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer 

Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö 

 

Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer) och 

Stockholms idrottsförbund.  

Sammanfattning 

Över 100 personer samlades i Älvsjö torsdagen den 12 september 2013. Det var politiker och högre 

tjänstemän från alla 26 kommuner i Stockholms län och företrädare för ett stort antal olika 

idrottsförbund.  Dagens moderatorer var Cinnika Beiming, distriktsidrottschef i Stockholms 

Idrottsförbund och Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör i Järfälla samt ordförande i FSKF.  

 

Dagen inleddes av Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm och Peter 

Larsson, ordförande i Stockholms Idrottsförbund. Därefter berättade Paul Sjöblom om sin rapport 

"Regionala idrottsanläggningar" följt av några olika exempel på regional idrottssamverkan som redan 

idag är i funktion. Den nya idrotts- och friluftskartan som visar de större idrottsanläggningarna i hela 

Stockholms län förevisades i "demo-skick".  

 

Vid minglet som följde snappade våra utsedda intervjuare upp reflektioner som redovisas nedan.  

  

Efter lunch intervjuades Frederic Klinghoffer, kommunjurist i Järfälla, om juridiken som omgärdar 

kommunerna och vad man ska tänka på vid samverkan. Därefter var det dags för frågan om hur vi går 

vidare. I redovisningen i slutet av detta dokument ser vi vad konferensdeltagarna kom fram till i de 

delregionala grupperna.  

 

De konkreta uppdrag som gavs i sammanfattningen av konferensen var: 
1. Gå vidare med frågan om gemensam upphandling och gemensamma ramavtal 

2. Utveckla enkla manualer för juridiska frågor, avtalsfrågor och ekonomifrågor 

3. Fortsätt utveckla idrotts- och fritidskartan för Stockholms län 

4. Utveckla de delregionala samarbetena 

5. Fortsätt dialogen med KSL 

 

Vi har nu i regionen ett unikt och viktigt läge. Så här långt har vi aldrig tidigare kommit och det är 

frågan om någon region kommit så långt som vi nu har gjort när det gäller samverkan över 

kommungränser.  

 

Vi har kommit ett gott stycke på vägen mot att bli  

Sveriges mest samverkande idrottsregion!  
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Några utvalda reflektioner och frågor utifrån 

kartläggningen om regionala anläggningar 

 Kommuner med små volymer av nyttjare/besökare av en specifik idrott kan tillsammans med 

grannkommun öka volymerna och därmed skapa förutsättningar att anlägga eller uppföra en 

regional idrottsanläggning för att tillgodose behovet och skapa ekonomisk grund för 

investering och drift. 

 Att samla mer fakta och digitalisera materialet är mycket angeläget. 

 Ingen kommun kan ensamt erbjuda alla idrotter specifika anläggningar. 

 Samverka i delregioner. 

 Hur skapar vi forumet/organisationen för att samverka regionalt? Kan FSKF vara den 

plattformen? 

 Samverkan kring anläggningsfrågor handlar även om optimering av tider i olika hallar, att 

gemensamt kartlägga behov i delregionen och att hitta regionala lösningar för t ex belastning 

av ishallar. 

 Skapa en ekonomisk resurspool där varje kommun avsätter medel.  

 Snegla gärna på skolans elevpeng där man över kommungränser fått till ett samarbete så att 

elever kan gå i skolan i en annan kommun än sin hemkommun. Kan man ha det systemet som 

förebild när det gäller arbetet med regionala idrottsanläggningar? 

 Politiker i respektive kommuner har ett stort ansvar att ta beslut om genomförande/utredning 

och ge uppdrag åt tjänstemännen.  

 Det är bra att börja med lätt genomförbara exempel för att få igång arbetet. 

 Det är viktigt att tänka igenom hela kedjan vid genomförande (bidrag, fördelningsprinciper, 

avtal  etc) 

 Tänk på att det också finns ungdomar som kanske inte har råd med en längre resväg till en 

"regional anläggning". Det finns de som inte har råd att åka kommunalt när skolkortet har 

slutat gälla vid 19:00. Det går inte heller att bygga på att ungdomar skjutsas av sina föräldrar. 

 Det är viktigt att idrott finns med i ett mycket tidigt skede i samhällsplaneringen så att det ges 

utrymme för anläggningar och aktivitetsytor, 

 Var finns landstinget i detta? De borde kunna vara en bra bidrags- och diskussionspartner i 

dessa sammanhang. 

Hur vi går vidare konkret? 
 

GRUPP NORDOST 1+2 

Danderyd, Österåker, Norrtälje, Vallentuna, Täby, Upplands Väsby, Stockholm, Bågskytte, Flygsport, 

Skidor, Bordtennis, Mångkamp, Gymnastik, Stockholms Idrottsförbund, Riksidrottsförbundet 

 

Vilka idrotter bör vi prioritera i vår delregion: 

 Beskriv ett gemensamt nuläge tillsammans med idrottsförbunden  

 

Finns det ett eller flera projekt som flera vill gå vidare med? 

 Hitta en gemensam taxa, ramverk, regler och finansieringsmodell 

 Kartlägg beläggning på ishallar. 

 Kartlägga friidrott, skytte och budo för att se föreningar, medlemsnivåer och behov  

 Ta fram statistik och underlag, kartlägga idrotten i vår delregion. 

 

Vad blir den första frågan jag går vidare med efter denna dag? 

 Kalla till samverkansmöte för delregionen för att: 
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Ta fram frågorna till nulägeskartläggningen 

 

 

GRUPP NORDVÄST 1+2 

Sollentuna, Stockholm, Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Boule, Ishockey, Handboll, Stockholms 

Idrottsförbund, Innebandy, Flygsport, Korpen 

 

Vilka idrotter bör vi prioritera i vår delregion: 

 Flygsporterna. 

 Anläggningar som kan kombinera olika idrotter, exempelvis friidrott - gymnastik, boule - 

varpa och längdskidåkning, skidskytte och skytte. 

 Handboll 

 Friidrott  

 

 

Finns det ett eller flera projekt som flera vill gå vidare med? 

 Eventarena i Sigtuna 

 Handbollsarena med publikkapacitet 

 Friidrottshall i Sollentuna  

 Mellanstora anläggningar som kan användas flexibelt både för träning, tävling och 

breddverksamhet. Förslagsvis utrustade med teleskopläktare.  

 Konstsnöanläggning på Ängsjö friluftsområde 

 Bullriga idrotter. Bällsta gård? Arlanda flygplats?  

 Eventarena i Sigtuna 

 

Redan i praktiken regionala anläggningar  

 Cricketplan i Sigtuna. 

 Rollerderby-yta i Gustavsberg.  

 Park-our i Tensta. 

 Skate och cykel plus utegym i Rålambshovsparken. 

 Skate i Högdalen 

 Väsjöbacken i Sollentuna, ett eldorado för brädåkarna. 

 Free-ride/dirt för cykel, Bruketbacken i Järfälla. 

Vad blir den första frågan jag går vidare med efter denna dag? 

 Stockholmskorpen – Ta upp en diskussion med de kommuner norr om Stockholm som har 

lediga naturgrästider om att korpen kan få använda dessa. 

 Sollentuna – Titta vidare på användandet av friidrottshallen som ska byggas. 

 Stockholms Idrottsförbund – Arbeta för att få till en konstruktiv kommunikation och dialog 

med Riksidrottsförbundet och Specialförbunden kring arenakraven. 

 Stockholm Flygsportförbund – Fortsätta diskussionerna med Järfälla och Stockholms 

kommuner för att få till den hundraprocentiga lösningen 

 Stockholm stad – Göra en kartläggning av de mindre idrotternas behov  

 Järfälla – Fördjupa arbetet med konstsnöanläggning på Ängsjö friluftsområde. 

 Sigtuna – Arbeta på att få till en idrotts-/eventhall där bland annat elithandbollen kan 

lokaliseras. 
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GRUPP CENTRAL 1-3 

Lidingö, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Nacka, Värmdö, Ekerö, Badminton, Bordtennis, Kanot, 

Innebandy, Budo & Kampsport, Boule, Handboll, Fotboll, Ridsport, Skolidrott Baseboll & Softboll, 

Basket 

 

Vilka idrotter bör vi prioritera i vår delregion: 

 Simning  

 Ishockey 

 Elitfotboll 

 Baseboll- och softboll.  

 Motorsporten. Bland annat speedway  

 Boule  

 

Finns det ett eller flera projekt som flera vill gå vidare med?  

 Fotbollsarenor för herr- och damallsvenskan. 

 Bad och aktiva badhus 

 Flexibla publikarenor för idrottsevenemang av mellanstorlek  

 Göra Ågesta till tävlingsanläggning för rodd och kanot 

 IP Skogen samarbete 

 Regional skridsko- och bandyhall 

 

Vad blir den första frågan jag går vidare med efter denna dag? 

 Kartlägga förhållanden 

 Finansieringsmodell och förankringsmodell. 

 Samordna bidragsregler och principer för tidsfördelning 

 Gemensam upphandling, kunskapsöverföring och konceptanläggningar 

 Skapa strukturer för att veta vad andra näraliggande kommuner planerar att göra 

 

GRUPP SÖDER 1+2 

Huddinge, Salem, Tyresö, Södertälje, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn, Skolidrott, Stockholms 

Idrottsförbund, Ishockey, Skidor, Rodd, Budo & Kampsport, Fotboll 

 

Vilka idrotter bör vi prioritera i vår delregion? 

 Friidrott 

 Cheerleading 

 Budo/ Kampsport  

 Gymnastik  

 Skidor och Friluftsliv (orientering mfl) 

 Speedway  

 Tennis 

 

Finns ett eller flera projekt som vi kan gå vidare med? 

 Hall för gymnastiksporten  

 Publikrena för inomhusidrott (basket, handboll, innebandy) med publikkapacitet för ca 3000 

åskådare.  

 Inomhushall för friidrott 

 Kampsportarena 

 IP Skogen 

 Regional skidanläggning/tunnel på Lida eller Rudan 

 Tenniscenter för elit 
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Vad blir den första frågan jag går vidare med efter denna dag? 

1. Botkyrka och Huddinge bjuder in Södertörnskommuner till en träff på Lida och presenterar IP 

skogen men framförallt för att fortsätta diskussionen angående samverkan. 

2. Botkyrka tar med frågan om kampsortssamverkan med Haninge i spetsen. Även att kika på en 

regional lokalförsörjningsplan  

3. Tyresö vill börja med påbörjade IP skogen, kartan över idrottsanläggningar. 

4. Salem vill gå vidare med IP skogen och ett regionalt tenniscenter 

 

 

Sammanställt av Milou Werth, Stockholms Idrottsförbund och Torbjörn Neiman, FSKF och Järfälla 

 

 

                               


