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Remissvar på Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS
2050, Europas mest attraktiva storstadsregion
Stockholms Idrottsförbund har till uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för idrotten
i distriktet. Vi ser idrotten som en del av samhällsutvecklingen och vill därför inkomma med
ett remissvar till RUFS 2050. Inledningsvis vill vi dock uttrycka ett instämmande i visionen om
att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.
Inledningsvis ser vi med glädje att idrotten finns med i samrådsförslaget som faktor för
regionens utveckling. Så upplevde vi inte fallet vara inför RUFS 2010.
Vi välkomnar följande skrivning i samrådsförslaget ”En väl genomtänkt stadsplanering kan
även bidra till bättre folkhälsa. Genom att exempelvis planera för ökad fysisk aktivitet och
rörelse i vardagen /…/ och göra det möjligt för invånarna att vistas mer utomhus och med
mer aktivitet. I storstadsområden som Stockholmsregionen, är det en särskild utmaning att
skapa ytor för barn och ungdomars behov, såsom idrottsplatser, lekplatser och skolgårdar
när staden förtätas och markpriserna ökar”. Vi ser det som en viktig markering att det vid
stadsplaneringen tydligt ska framgå vikten av platser för fysisk aktivitet.
Idrottens infrastruktur
Idrott och rörelse bidrar till människors välmående och hälsa, såväl vuxna som barn.
Idrottsrörelsen bidrar även till ett rikare fritidsliv och barnens sociala samspel. Idrotten är
också en del av stadens karaktär och identitet. Ett aktivt idrottsliv kan även bidra till övriga
näringar i samhället och öka en region/stads attraktionskraft. Idrott- och fritidsaktiviteter
kan även vara avgörande vid många människors val av bostadsort.
För oss är det därför självklart att mötesplatser för idrott, rörelse och friluftsliv ska vara en
naturlig faktor i samhällsbyggandet. När nya bostadsområden projekteras borde det vara
självklart att plats för idrott finns med.
Idrotten bidrar med möjlighet till bättre hälsa, skapar kontakter och ger möjligheten för
människor att utvecklas och bygga socialt kapital. Det är glädjande att se att RUFS 2050 ser
idrotten som en tillgång i samhällsplanering och inte en fråga som exklusivt hör till
respektive kommuners kultur- och fritidsnämnder.

Idrotten och klimatet
Det är en utmaning att få plats för idrott och fysisk aktivitet i en stad som ska förtätas. Just
därför är det så viktigt att RUFS 2050 diskuterar hur man bäst ska få in idrotten på platser
som också gör det lätt för människor att ta sig till platser för fysisk aktivitet.
Idrotten i Stockholmsregionen engagerar cirka 150 000 ideella ledare, närmare 40 000 barn
och ungdomar tränar organiserat varje dag. Totalt har regionen över 11 000 000
deltagartillfällen årligen. Bara i S:t Erikscupen i fotboll spelas årligen 38 000 matcher.
Det här är vardag för idrotten i Stockholm och vi ser med glädje på att RUFS 2050 ser
idrottsplatser som ”vardagliga resmål”. För att det ska fungera behövs det bättre möjligheter
att transportera sig till aktiviteter. Därför är det mycket bra markerat i samrådsförslaget att ”
/…/ idrottsanläggningar ska lokaliseras i kollektivtrafiknära.
Alla tjänar på att människor ges bättre och mer klimatsmarta möjligheter att vara fysiskt
aktiva, att engagera sig ideellt och bidra till att bygga en mer resilient region.
Regional samverkan i politiken
Vi ser stora utsikter i en gemensam och regional kraftsamling kring idrott och fysisk aktivitet.
Stockholms idrottsförbund har därför i många år arbetet med en ökad regional samverkan
kring idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer tillsammans med länets kommuner. Syftet
är att genom förbättrad samverkan öka tillgängligheten till och höja kvaliteten på
idrottsutbudet för alla invånare i Stockholms län för att främja ökad fysisk aktivitet. Från och
med i år har samverkan tagit ytterligare ett viktigt steg i ett gemensamt utvecklingsprojekt
”Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar”.
Svensk idrott har påbörjat en strategisk förflyttning. Det innebär att idrotten ska
vidareutveckla verksamheten så att fler barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i
förening under hela livet. Vilket innebär att idrotten ska inkludera flera. För att nå dit krävs
att det finns platser som kan rymma de som vill idrotta och röra på sig. Vi ser mycket positivt
på flera skrivningar i RUFS 2050 som visar att man tar hänsyn till medborgarnas behov av
idrott och fysisk aktivitet i föreningsform. Byggs idrottsplatser på ställen dit det är enkelt att
ta sig så blir också idrottsplatserna bättre utnyttjade och kan bidra till att skapa det sociala
kitt varje resilient region behöver.
Vi ser fram emot framtida diskussioner kring den regionala utvecklingen.
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