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Remissvar Beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS
och Paralympics 2026
Stockholms Idrottsförbund har getts möjlighet att svara på rubricerande remiss.
Stockholmsidrotten (Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Stockholm) har
Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas uppdrag att stödja, utveckla/utbilda, företräda och
leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor i Stockholmsdistriktet.

Synpunkter på utredningens förslag
Vi vill inledningsvis framhålla att vi tycker att utredningen är genomtänkt. Vi tror att ett OS och
Paralympics i Stockholm 2026 är realistiskt och kan lämna efter sig ett arv som påverkar barn-,
ungdoms- och breddidrott i Stockholm på ett positivt sätt.
Den viktiga frågan för Stockholmsidrotten är dock hur ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm
2026 kan gagna utvecklingen av vardagsidrotten i Stockholmsdistriktet. Förutsättningarna för ett
levande idrottsliv är sämre i Stockholm än någon annanstans i landet. För många stora
evenemangstyper finns ett fungerande anläggningsbestånd, men det ser väsentligt värre ut för barn-,
ungdoms- och breddidrotten.
Det råder en tydlig brist på anläggningar i Stockholm. Göteborg och Malmö, de enda någotsånär
jämförbara städerna, har en betydligt högre anläggningsgrad per invånare än Stockholm.
Så, vi vill särskilt understryka vikten av det OS-utredningen lyfter fram:
”Ett OS och Paralympics innebär stora möjligheter att utveckla bredd- och ungdomsidrott i
Stockholm. En grundförutsättning för ett vinterspel i Stockholm är att tävlingarna ska gagna den
breda idrottsverksamheten och folkhälsan.”
Utredningen föreslår också att investeringar som krävs för att genomföra ett vinter-OS läggs utanför
den ordinarie investeringsbudgeten. Det är glädjande att OS-utredningen känns vid att Stockholm
behöver investera mer och smartare för att ge idrottsrörelsen bättre förutsättningar.
Vi vill också understryka vikten av att befintliga anläggningar nyttjas så långt möjligt för att därmed
möjliggöra investeringar i mer eftersatta områden. Det är bra att utredningen tydligt uttalar att OS

och Paralympics måste lämna positiva spår efter sig, till exempel i en utbyggnad av anläggningar för
barn-, ungdoms- och breddidrott.
Internationella Olympiska Kommitténs nya riktning i Agenda 2020 förutsätter att framtida olympiska
spel har tydliga ambitioner om ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och demokratiskt hållbart
evenemang. Vi stödjer därför utredningens förslag kring OS-grenarnas placering i de tre orterna. Att
utnyttja befintliga anläggningar ökar möjligheterna att göra vinterspelen ekonomiskt och
miljömässigt hållbara.
Vi räknar också med att de nya arenor som byggs i Stockholm ger ett stort eftervärde till
breddidrotten i vårt distrikt efter att spelen avslutats.

Avslutningsvis

Stockholmsidrotten stödjer därför en ansökan för vinterspelen i Stockholm 2026. Vi ställer oss i övrigt
bakom Riksidrottsförbundets remissvar.
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