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Uppdrag till Boverket att ta fram förslag om hur kunskap om
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas,
samlas och förmedlas

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att ta fram ett underlag om hur kunskap om
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och
förmedlas.
Skälen för regeringens beslut

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Inom
politikområdet finns delmålet Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet
och bra matvanor för alla (God och jämlik hälsa. En utvecklad
folkhälsopolitik, prop. 2017/18:429). Delmålet kompletterar ett av
regeringens mål inom friluftslivspolitiken – Friluftsliv för god folkhälsa (Mål
för friluftslivspolitiken, skr. 2012/13:51). Målet handlar bland annat om att
skapa goda förutsättningar så att människor regelbundet kan vara fysiskt
aktiva i natur- och kulturlandskapet.
Vidare bygger den statliga idrottspolitiken på en tydlig strävan att i
samhällsplanering, i skolans arbete och i andra sammanhang uppmuntra och
ge möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att
främja en god folkhälsa.
I det nationella målet för hållbara städer lyfter regeringen att en helhetssyn i
planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där
människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Det knyter an till det
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folkhälsopolitiska delmålet om boende och närmiljö där det betonas att
samhällsplanering med ett jämlik hälsa-perspektiv kan åstadkomma
förändringar som påverkar människors levnadsvillkor och minskar
ojämlikhet i hälsa.
Regeringen bedömer att det finns ett nationellt behov av såväl fler som mer
ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för olika former av
hälsofrämjande fysisk aktivitet. För detta syfte bedöms det finnas ett behov
av utökad och samlad kunskap om centrala aspekter kring sådana
anläggningar och utemiljöer. Ett sådant behov har Riksidrottsförbundet (RF)
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) också identifierat, se vidare
under rubriken Bakgrund.
Bakgrund

I oktober 2018 beslutade styrelserna i SKR och RF om ett likalydande
ställningstagande rubricerat Nationell innovations- och utvecklingsfunktion
för idrotts- och fritidsanläggningar (SKR 18/02991, RS 2018-10-03—04 Utl
4e).
I ställningstagandet identifierar SKR och RF ett utvecklingsbehov inom
området idrotts- och fritidsanläggningar och menar att staten kan utveckla
sin roll i att stödja utvecklandet av anläggningar via kunskapsuppbyggnad
och ekonomiska stöd i enlighet med behov hos de som äger och driver
anläggningarna samt nyttjare av dessa.
Ställningstagandet pekar till exempel på att förutsättningarna att utöva
fysiska aktiviteter och idrott i stor utsträckning ges av anläggningar och
miljöer samt att kommunerna i stor utsträckning byggt anläggningar för den
organiserade idrotten. Därmed har det funnits en tendens till att låta
idrottsrörelsen definiera anläggningsbehoven. Detta har enligt SKR och RF å
ena sidan inneburit att goda verksamhetsmöjligheter funnits, å andra sidan
uppnås inte alltid utveckling när både den organiserade idrottsrörelsen och
de aktiviteter som växer fram utanför denna söker nya former. Bristen på en
samlad kompetens och kunskapsutveckling kan enligt SKR och RF bidra till
en ineffektivitet vid skapandet av nya anläggningar.
Närmare om uppdraget

Boverket ska:
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-

Ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och
utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas
som, utifrån ett folkhälsoperspektiv och ett innovativt
förhållningssätt, kan nå såväl breda som nya grupper av idrotts-,
motions- och friluftslivsutövare.

-

Utreda vad som bör omfattas i form av aspekter som till exempel
behovsinventering, samhällsplanering, samordning,
finansieringsfrågor, gestaltning, byggnation, drift och underhåll.

-

Utreda möjligheterna till att skapa synergier mellan befintliga
offentliga stöd till anläggningar och utemiljöer.

Boverket ska om det bedöms ändamålsenligt lämna förslag till ett utökat
myndighetsuppdrag på detta område. Uppdraget ska genomföras i samråd
med Folkhälsomyndigheten, Utredningen om främjande av ökad fysisk
aktivitet (S 2020:06), Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges
Kommuner och Regioner och andra aktörer som befinns relevanta.
Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet) senast
den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Mikael Lindman
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Kopia till

Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)
Folkhälsomyndigheten
Riksidrottsförbundet
Svenskt Friluftsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
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