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Svenska Fotbollförbundet har genom remiss den 24 januari 2017
beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Parlamentariska
kommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
Inledning
Svenska Fotbollförbundet har tagit del av slutbetänkandet och lämnar
härefter följande yttrande.
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Yttrande
Att rubriken för området kommersiell service ändras till följande.
Kommersiell service välfärdstjänster, kultur och idrott. Motivet till
ändringen är att både kulturens och idrottens verksamhet och anläggningar
är bärare av en nödvändig lokal infrastruktur för byggandet av tillväxt och
attraktionskraft. Analogt med att rubriken ändras föreslås att följande
åtgärder.
Att en utredning tillsätts med uppdraget att lämna förslag till
investeringsstöd till större underhållsåtgärder och nybyggnation riktat till
föreningar som äger eller långsiktigt arrenderar anläggningar och ansvar
för driften. Denna åtgärd kan anses som särskilt angelägen för att stimulera
möjligheterna för olika aktörer inom ideell, offentlig och privat sektor att
var för sig eller i samverkan utveckla verksamheter och nya innovativa
samarbetsformer. Med största sannolikhet har ovan nämnd åtgärd stora
förutsättningar att stärka landsbygdens attraktionskraft och tillväxt.

Att Riksidrottsförbundet får i uppdrag att analysera tillgängligheten till
motions och idrottsaktiviteter och lämna förslag på åtgärder som stärker
tillgången till medverkan i motions och idrottsaktiviteter. Denna åtgärd kan
anses som angelägen för att ge landsbygden likvärdiga tillgångar till
aktiviteter som stärker folkhälsan.
Att inom området Civilsamhället och där förslag om överenskommelse om
kunskap och arbetssätt för landsbygdsutveckling tillförs följande.
Av stor betydelse är att civila samhällets ges förutsättningar att medverka
inom det samhällsutvecklande arbetet. En viktig förutsättning är att den
stöd/stimulansåtgärd som myndighet planerar genomföra anpassas till
civilsamhällets förutsättningar att medverka. Myndighet bör därför före
beslut tas om stöd och stimulansinsats åläggas samråda med en särskilt
arbetsgrupp med representanter från civilsamhället. Densamma bör
tillsättas och administreras av Landsbygdsnätverket.
Att i övrigt tillstyrka den inriktning som utredningen föreslår.
Svenska Fotbollförbundet är berett medverka i en dialog kring de
förändringsförslag som framförs.
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