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Kulturdepartementet

Gymnastik- och idrottshögskolan
(Centrum för idrottsforskning)
Box 5626
114 86 Stockholm

Uppdrag till Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och
idrottshögskolan att följa upp statens stöd till idrotten

Regeringens beslut

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), ska
under 2021 genomföra en fördjupad analys av förekomsten och behovet av
ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av
hälsofrämjande fysisk aktivitet. CIF ska under 2021 även genomföra en
fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.
Analyserna ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin
bidragsgivning och särskilt intresset av att uppmuntra och ge möjligheter till
barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att främja en god
folkhälsa. Analyserna ska även peka på goda exempel och ha ett
framåtsyftande anslag.
Kostnaden för att genomföra uppdraget ska rymmas inom det bidrag som
CIF får för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten och ska
belasta utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslaget
13:1 Stöd till idrotten, anslagsposten 5 Bidrag till idrottsforskning.
CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verksamhet under 2021 till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2022.
Bakgrund

Regeringen beslutade i december 2009 att Gymnastik- och idrottshögskolan,
Centrum för idrottsforskning (CIF) ska analysera och genomföra en
regelbunden och långsiktig uppföljning av statens idrottsstöd samt utforma
relevanta indikatorer för detta ändamål (Ku2009/1978). CIF ska därutöver
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göra fördjupade analyser och initiera kompletterande forskning samt bevaka
forskningsresultat med relevans för statens stöd till idrotten.
Den 14 oktober 2020 gav regeringen Boverket i uppdrag att ta fram ett
underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och
fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas. Uppdraget ska redovisas till
regeringen senast den 1 mars 2021.
Närmare om uppdraget

Regeringen bedömer att det finns ett nationellt behov av såväl fler som mer
ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av
hälsofrämjande fysisk aktivitet.
En central frågeställning för CIF:s uppdrag är hur anläggnings- och
utemiljösituationen ser ut för olika idrotter och friluftsaktiviteter men också
för olika samhällsgrupper i olika delar av landet. Regeringen bedömer att det
behövs kunskap om vilka de mest angelägna behoven är ur ett
idrottspolitiskt perspektiv och om vilka behov som tenderar att tillgodoses.
Detta gäller för såväl förenings- och näringslivets som för olika statliga och
kommunala aktörers förhållningssätt till, och finansiering av, anläggningar
och utemiljöer.
Coronapandemin har haft betydande påverkan på idrottsrörelsen vilket
regeringen bedömer vara angeläget att följa upp. Centrala frågor är vilken
idrottslig, social, organisatorisk och ekonomisk påverkan pandemin har haft i
olika typer av föreningar.
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En analys av detta bedöms kunna ge svar på frågor om bland annat
idrottsrörelsens logik, sammanhållning, anpassningsförmåga, uthållighet,
krisberedskap och samhällsnytta.
På regeringens vägnar

Åsa Lindhagen

Mikael Lindman
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