Kartläggning av idrottsanläggningar och andra
idrottsmiljöer i Stockholms län – Projektplan
Bakgrund
2016 sjösattes projektet ”Utveckling av samverkan” inom ramen för verksamheterna i Föreningen
storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF), Stockholms Läns Landsting och Stockholms
Idrottsförbund. Projektet syftar till att utveckla regional samverkan där fler och bättre anläggningar för
smalare idrotter är ett utpekat prioriterat område.
En kartläggning av utbud, efterfrågan och framtid för idrotternas behov och kommunernas framtida
investeringar i idrottsanläggningar har tidigare utförts av Stockholms Idrottsförbund. Projektet
redovisades i rapporten Anläggningslyftet i mars 2009.
En realistisk behovsinventering och uppdatering av den kartläggning som gjordes för några år sedan
behövs för att förstå vilka utmaningar föreningsidrotten står inför idag, hur förutsättningarna ser ut och
hur det skulle kunna göras bättre. Grundfrågan är densamma: Var finns idrotten och var vill och skulle
den kunna utvecklas?

Beställare/uppdragsgivare
Detta projekt finansieras och drivs av Stockholmsidrotten.
Uppdragsgivare: Stockholms Idrottsförbund
Referens: Cinnika Beiming

Mål och syfte
Att utifrån föreningsidrotten och specialidrottsdistriktsförbunders (SDF:ers) perspektiv kartlägga följande
områden:
•
•
•

tillgång av anläggningar för de mindre idrotterna
status på befintliga anläggningar
SDF:ers uttalade behov för att utvecklas

Kartläggningen skall var underlag för Stockholms Idrottsförbunds påverkansarbete för att planera och
vidareutveckla aktiviteter och beslut som kan främja regional samverkan för utveckling av anläggningar i
Stockholms län.
Kartläggningen skall även presentera idéer om möjligheter för samverkan mellan idrotter – var finns det
motiv (vilka) för att samverka?
Frågeställningar som bör beaktas:
•
•
•
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Var vill och skulle idrotten kunna utvecklas?
Vad skulle krävas för att idrotterna skulle kunna utvecklas?
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•
•
•
•

Varför är någon idrott lyckosam just där?
Möjligheter och hinder för utveckling?
Vilka behov har varje idrott för att utvecklas?
Vilka idrotter skulle kunna samarbeta?

Omfattning/avgränsningar
Kartläggningen omfattar de mindre idrotter med färre antal utövare i alla Stockholms läns 26 kommuner
som också antas ha en potential för att utvecklas genom regional samverkan. Se bilaga 1 för lista på
inkluderade SDF:er.
Anläggningarna kan delas in i olika kategorier:
•
•
•

sporter med färre utövare i länet (t.ex. bob & rodel, parasporter, kanot, rodd, klättring,
backhoppning, rugby, amerikansk fotboll, cricket, baseball och olika cykelsporter)
sporter med särskilda krav på lokalisering (t.ex. motorsport, flygsport, alpina sporter, skytte av
olika slag och segling)
tillfälliga tävlingsanläggningar (t.ex. för orientering)

Friidrott som är en större specialidrott har inkluderats då det redan finns ett regionalt
samverkansprojekt som är av intresse att inventera och benchmarka.
Idrotter som ej omfattas:
•
•
•

Elitarenor och anläggningar för de större specialidrotterna (t.ex. bandy, basket, fotboll,
gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, simning och tennis)
de mindre idrotter som utnyttjar samma anläggningar som de större specialidrotterna (t.ex.
konståkning)
mindre idrotter som har sin huvudsakliga verksamhet i anläggningar utanför Stockholms län
(t.ex. draghundssport)

Kartläggningen skall spegla såväl befintliga anläggningar för träningsverksamhet och behov av utveckling
för föreningsanslutna utövare (oavsett ålder). Inventeringen skall kunna urskilja behov av anläggningar
för Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 års ålder.
Respektive SDF är den primära kontakten. Stockholms Idrottsförbund tillhandahåller kontaktlista, även
för de kommuner som normalt sett tillhör andra distrikt (Södertälje, Nykvarn, Sigtuna, Norrtälje).

Projektplan
Steg 1:
Definition av syfte och mål
Definition av vilka idrotter som skall omfattas
Sammanställning av kontaktpersoner (vem och hur många från varje SDF/förening vill vi skall deltaga?)
Framtagning av frågeformulär/intervjuunderlag och information till kontaktpersoner
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Steg 2:
Utskick av information och frågor för förberedelser, påminnelser
Slutlig lista på deltagande idrotter
Genomförande av intervjuer
Sammanställning av inhämtad data
Remissrunda till berörda idrotter

Steg 3: Analys och slutsatser
Avstämning och analys tillsammans med FSKF
Rapportskrivande och framtagning av presentationer

Särskilda aktiviteter med brukarmedverkan och fokusgrupper för att fånga samverkansidéer ingår ej i
detta projekt.

Tidsplan, avstämningar och leverabler
Projektet beräknas omfatta 3 månader i total arbetsinsats. Tidsplanen är beroende av medverkan från
ideella föreningar och deras tillgänglighet varför en stor mängd ”väntetid” har planerats in i steg 2.
Förhoppningen är att kunna genomföra intervjuerna i snabbare tempo, vilket i sin tur skulle kunna
påverka tidsplanen för slutredovisning.
Avstämning steg 1: vecka 17
Avstämning steg 2: vecka 36
Slutredovisning: vecka 40
Rapporter, sammanställningar och redovisningar levereras elektroniskt i pdf, MS Word, MS Excel
och/eller MS Powerpoint.
Stockholmsidrotten ansvarar för eventuell produktion av material i andra program (t.ex. eventuella
dataanalyser i andra IT-verktyg) eller format (t.ex. presentationsmaterial i tryckt form).

Stöd och andra beroenden
För att kunna göra en så bra analys som möjligt krävs nära samarbete och tillgång till information och
material samt de databaser och resultat som tas fram parallellt i fskf:s projekt ”Utveckling av
samverkan”.

Projektgrupp
Projektledare: Louise Croneborg, Priba
Extraresurser kan komma att kallas in om behov uppstår. Louise Croneborg ansvarar för resurstillsättning
och att resultat samt tidsplan uppnås.
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Bilaga 1 SDF som omfattas av Kartläggning av idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer i Stockholms
län
Amerikansk Fotboll
Bandy
Baseboll och Softboll
Bilsport
Bob och Rodel
Bågskytte
Cricket
Curling
Cykel
Dövidrott
Flygsport
Friidrott
Fäktning
Kanot
Klättring
Landhockey
Motorcykel och Snöskoter
Orientering
Parasport
Racerbåt
Rodd
Rugby
Segling
Skateboard
Skidor
Skidskytte
Skridsko
Skyttesport
Squash
Vattenskidor och Wakeboard
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