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Remissvar betänkande Ett land att besöka, en samlad politik för
hållbar turism och växande besöksnäring SOU 2017:95
Riksidrottsförbundet (RF) lämnar här ett remissvar på ovanstående ärende.
RF välkomnar utredningen och en ny samlad politik för besöksnäringen i enlighet med
utredningens intentioner. RF är generellt positiva till utredningens förslag och lämnar nedan
våra synpunkter på respektive område eller förslag som vi anser har koppling till vår
verksamhet. RF har valt att göra denna avgränsning i föreliggande remissvar.
3.3 Mål för politiken
RF stödjer förslaget att inför et nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande
besöksnäring. RF stödjer även förslaget till målsättning då den rimmar väl med RF:s arbete
med hållbara idrottsevenemang.
RF anser dock att indikatorerna för måluppfyllelse bör kompletteras med en indikator om
hållbara evenemang.
3.4 En nationell strategi
RF står bakom förslaget att det utarbetas en nationell strategi för besöksnäringen. För
idrottsrörelsen blir det sedan viktigt att denna strategi kommer att innehålla strategier kring
evenemang. Med mål för politiken och en nationell strategi hoppas RF att inom
evenemangsområdet få till en samordning som i dag saknas då RF tvingas jobba parallellt med
tre olika departement i frågan om fler internationella idrottsevenemang till Sverige.
3.5 Strategiska insatsområden och delmål
RF stödjer utredningens förslag samt konstaterar glädjande att evenemang och stora möten är
ett av utredningen utpekat strategiskt insatsområde. En viktig del som inte framgår i
beskrivningen av området som RF vill komplettera med är den att idrottsevenemang berör
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hela landet och kan rätt utnyttjat vara en stark landsbygdsutvecklingsfaktor. Utredningen tar i
detta kapitel heller inte upp idrottens vardagsevenemang så som seriematcher i elitidrott eller
tävlingar inom elitidrotten nationellt som är en växande besöksanledning.
3.6.1 Nationellt besöksnäringsforum
RF anser att utredningens första förslag under detta kapitel bör kompletteras med
representanter från civilsamhället. I övrigt står RF bakom de två förslagen i kapitel 3.6.1.
3.6.2 Ny nationell funktion för utveckling av innovation
RF ser mycket positivt på att få till en ny nationell funktion för utveckling och innovation. Detta
är något som RF har saknat under de senaste årens arbete där vi från RF har fått gå in och ta en
samlande roll för såväl idrotten som för näringen i flera utvecklingsfrågor och projekt.
Av de föreslagna alternativen på uppbyggnad och organisation för den nya nationella
funktionen stödjer vi alternativ 2. Detta utifrån att vi tror det är bra att det skapas ett eget
bolag för denna verksamhet men att vi tror det är klokt att börja i mindre skala och med
avgränsat uppdrag för att på sikt kunna utvecklas.
4. Besöksnäringen en del av ett hållbart samhället
RF tillstyrker samtliga förslag inom detta område. RF vill inom detta område påpeka att
idrotten har nu jobbat i flera år för att dels ta fram en definition och ett utbildningsmaterial för
hållbara idrottsevenemang som ligger väl i linje med förslagen. Inom detta kapitel lyfts också
besöksnäringens roll som en faktor för utveckling och tillväxt i hela Sverige, vilket RF gärna
understryker då en stor andel av idrottsrörelsens stor idrottsevenemang sker på landsbygden
runt om i Sverige.
6. Kompetensförsörjning
RF skulle vilja komplettera det första förslaget i detta kapitel med att Tillväxtverket även skall
ha dialog med idrottsrörelsen för strategisk kompetensutveckling som rör evenemang.
7. Utveckling, innovation och forskning
RF tillstyrker förslagen under utveckling, innovation och forskning men skulle vilja se att i
kapitel 7.2.3 så kompletteras uppräkningen av offentliga FoU-investeringar kopplat till
Centrum för idrottsforskning som på sikt bör kunna ha en roll i evenemangsutveckling inom
idrotten.
8. Data, statistik och analys
RF anser att i förslag b så bör det inte som nu föreslås endast utvecklas metoder för mätning
och analys av företagsdata utan även vad RF ser som evenemangsdata. För att evenemang
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som en viktig del i utvecklingen av besöksnäringen totalt sett skall kunna utvecklas på ett
positivt sätt ser vi att just evenemangsspecifik statistik och data behöver tas fram.
10. Naturturism
RF anser att förslagen inom detta område bör kompletteras med ett perspektiv som ser på
idrottens och evenemangens tillgänglighet till mark, luft och vatten för att genomföra tävlingar
och evenemang. Detta kan många gånger vara en begränsade faktor för idrotten och specifikt
för de av våra 71 Specialidrottsförbund som inte har en fysisk fast idrottsplats eller
idrottsanläggning utan är hänvisade till att kunna nyttja mark, luft och vatten för sina
idrottsevenemang.
13. Evenemangs- och möteslandet Sverige
Det är med stor glädje som RF kan konstatera att utredningen har träffat så rätt i vad RF anser
vara relevanta förslag för att utveckla detta växande område inom besöksnäringen. RF har
dock en fråga till det tredje förslaget om just Vinnova är rätt myndighet för att utveckla en
pilotinsats för hållbara evenemang och möten med fokus på säkerhet? Skall deras uppdrag
vara att fördela ekonomisk stöd till detta pilotarbete är det gångbart. Skall hela satsningen och
pilotinsatsen drivas från Vinnova är vi mera tveksamma då det skall vara ett fokus på
säkerhetsfrågor så tror vi det kan finnas andra lämpliga organisationer.
Av naturliga skäl har detta kapitel stort fokus på internationella evenemang då besöksnäringen
och idrotten sedan 2013 har en gemensam strategi för att utveckla detta område och mycket
har gjorts under dessa år. Det är dock viktigt att idrottens ”vardagsevenemang” inte tappas
bort i utvecklingsarbetet. För många destinationer och mindre orter så är ex det nationella
seriespelet eller de nationella årligen återkommande tävlingar en viktig och stor
besöksanledning.
14. Regler, tillstånd och tillsyn
RF bejakar förslaget till ett utvecklat förenklingsarbete och tar för givet att detta inte bara
omfattar förenklingar för företag så som man kan läsa förslaget utan att det även innefattar
förenklingar för civilsamhället.
RF lämnar inga övriga synpunkter på remissen.
Vid frågor, kontakta Patrik Oscarsson 08-699 62 11, patrik.oscarsson@sisuidrottsutbildarna.se
Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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