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Remissvar Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46)

Riksidrottsförbundet (RF) har givits tillfälle att lämna synpunkter på remissen
Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).

Precis som utredningen konstaterar så har pandemin under 2020 och 2021 tenderat att överskugga
andra frågor, när akuta problem med försörjning och intäkter måste lösas. RF instämmer i att man
måste blicka framåt till när den akuta krisen är över och att långsiktiga förslag kan ge ett bidrag till
lösningarna.

Idrotten har drabbats hårt av pandemin- både ekonomiskt och idrottsligt. En direkt effekt av
pandemin blev att föreningar och förbund inte kunde genomföra planerade evenemang med publik
eller många deltagare. Evenemang som var planerade sedan lång tid och där kostnaderna redan vara
tagna men intäkterna skulle komma under evenemangets genomförande. Med fler än tre miljoner
medlemmar och att nio av tio barn är med i minst en idrottsförening under sin uppväxt spelar
idrottsrörelsens väg genom och ut ur pandemin roll för många. Vi ser med oro på risken att
pandemin medfört att de socioekonomiska klyftorna förstärkts mellan dem som har råd och inte har
råd att idrotta. Vi vet att om vi genomför bra idrott som lockar många, då kommer vi att bidra till ett

starkare samhälle och snabbare återhämtning. Inte minst vad gäller de hälsoutmaningar som har
synliggjorts och riskerar att förvärras.

RF instämmer i det som utredningen skriver om att grundläggande färdigheter som att kunna läsa,
skriva och räkna är nödvändiga för vuxenlivet oavsett livsbana samt att med idrott och hälsokunskap
grundläggs goda levnadsvanor med konsekvenser långt upp i vuxenlivet. Forskning visar att det bästa
och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i idrott och fysisk aktivitet.
Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från
självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa, till sjukdomar och för tidig död. Ett stort
rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett gott liv och en god
uppväxt. Det goda rörelseförrådet skapar lust, motivation och självförtroende. Genom att lära sig
detta som ung skapar vi goda förutsättningar för morgondagens vuxna. Rörelseförståelse är lika
viktigt som läs- och skrivförståelse.

RF menar att en viktig förutsättning för att nå mål med jämlik hälsa är att arbetet för att skapa mer
likvärdiga villkor och förutsättningar för en god och jämlik hälsa bedrivs uthålligt och långsiktigt över
hela välfärdsområdet. Det är helt centralt att jämlik hälsa måste bli en fråga som prioriteras högre
och av fler aktörer än i dag om målet att sluta hälsoskillnaderna inom en generation ska kunna nås.
Här behöver förebyggande åtgärder värderas högre och här spelar all den idrottsaktivitet som pågår
varje dag runt om i landet en oerhört viktig roll. Vi vill fortsätta det viktiga arbete vi gör i vad
idrottsrörelsen kallar för idrottssvaga områden, där vi får stöd från regeringen. Områden som vi
identifierat där idrotten behöver stärkas. Precis som utredningen konstaterar så påverkar
närområdet och närmiljön. Vi vill skapa jämlika förutsättningar att inom idrotten utvecklas och bidra.
RF instämmer i det som utredningen pekar på att om barn ges jämlika chanser minskar beroendet av
den miljö de råkat födas i. Det är vad idrottsrörelsen arbetar med inom idrottssvaga områden och
idrottssvaga kommuner.

Utredningen föreslår bland annat att
-

Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret program med verkningsfulla
åtgärder för att främja goda levnadsvanor framför allt bland unga i alla socioekonomiska
grupper.

-

Åtgärder som bör utredas är: • skatt på ohälsosamma produkter, • subventioner till
hälsosam mat, • märkning av varor med högt innehåll av ämnen som socker och salt, •
riktade insatser och uppsökande verksamheter för särskilda grupper, • åtgärder för att
främja fysisk aktivitet. Dessa bör bland annat innefatta en översyn av hur stödet till idrotten

kan utformas för att i större utsträckning främja rörelse och föreningsliv bland unga från
socioekonomiskt svaga hem.

När det gäller den sista punkten att stödet till idrotten kan utformas för att i större utsträckning
främja rörelse och föreningsliv bland unga från socioekonomiskt svaga hem vill RF lyfta följande:

Idrottsrörelsen med dess 70 specialidrottsförbund och 20 000 föreningar har en central roll att
bredda rekryteringen till den frivilliga idrotten och nå grupper av unga där nivån av fysisk inaktivitet
är hög. Det arbete som nu pågår inom svensk idrott med strategi 2025 medför att vi tar steg på resan
mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler ges möjlighet till att
bli motiverade att hålla igång hela livet. Idrottsrörelsen har beslutat om fem stycken prioriterade
utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska fokusera på och
varje resa är en långsiktig strävan mot målen 2025. Utvecklingsresorna är:
-

Den moderna föreningen engagerar

-

Inkluderande idrott för alla

-

En ny syn på träning och tävling

-

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

-

Ett stärkt ledarskap

Det statliga idrottsstödet spelar en avgörande roll för idrottsrörelsen, inte bara för RF och de 70
medlemsförbunden utan även för landets idrottsföreningar. Ett stabilt och långsiktigt stöd till
idrottsrörelsen gör att vi kan behålla den omfattande föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets
kommuner. Det kompensationsstöd som idrottsrörelsen tilldelats under pandemisituationen 2020
har spelat stor roll för landets föreningar och förbund. Då idrottsrörelsen drabbats hårt under
coronapandemin är det viktigt att satsa långsiktigt och skapa en stabil utveckling även efter
pandemin.
RF:s frihet att själv besluta om vilka prioriteringar som bäst gagnar idrottsrörelsens utveckling gynnar
idrottsrörelsen och Sverige då kraften i folkrörelsen ligger i att ge föreningar och förbund utrymme
att själva forma sin verksamhet.

Utveckling och insatser inom specifika områden kräver extra resurser. Det särskilda stödet riktat mot
nyanlända och asylsökande har fått stor effekt. Föreningarna har fått praktiskt och ekonomiskt stöd
via distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund som välkomnat nyanlända till träningar och
andra aktiviteter. Arbetet för att få en snabb etablering av nyanlända kommer behöva fortsätta i
många år framöver och här kan idrotten i samspel med andra organisationer och myndigheter spela
en viktig roll. Vi ser inte detta som ett tillfälligt projekt utan en del av idrottens strategi framåt med
utgångspunkt i att idrotten ska vara öppen för alla. Arbetet med idrottssvaga områden har fokus på
att motverka mycket av det utredningen lyfter och ser behov av som t ex närmiljön,
hälsoperspektivet och generationsövergången. Att skapa en jämlikhet i områden kopplat till
bostäder, grannskap och miljö.
För övrigt anser RF att för att kunna bedriva den verksamhet vi gör behöver idrotten vara en naturlig
del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanläggningar- och miljöer ska vara ett givet
inslag i samhällsplaneringen för att alla ska ha möjlighet att idrotta och träna. Vi ser att detta kräver
förändringar i plan- och bygglagen samt i Boverkets vägledning till kommunerna.

För frågor kontakta Tina Sahlén, tina.sahlen@rfsisu.se
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