Idrottens prioriterade frågor inför valet 2018
1. Stöd till idrott för äldre
2. Anläggningar – idrott in i PBL och Boverkets vägledning
Svensk idrott är en viktig och positiv kraft i samhället. Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare, skapar
idrottsrörelsen en rad positiva bieffekter som vi kallar samhällsnytta. Idrottens drivkraft är glädjen och gemenskapen i gruppen eller laget,
utmaningen och nerven i tävlingen, känslan att spränga sina gränser och det välmående som infinner sig efter ett träningspass.
Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor samhällsnytta inom många områden gör idrottsrörelsen till en viktig del av det svenska
samhället. Vi vill möta gemensamma samhällsutmaningar och vi kan bidra till att skapa en gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar.
Vi gör Sverige starkare.
Träning och gemenskap för starkare pensionärer
Svensk idrott vill att fler blir engagerade inom föreningsidrotten under hela livet. Ledorden är: så många som möjligt, så länge som möjligt
i en så bra verksamhet som möjligt. Det bidrar till att göra befolkningen mer aktiv, det minskar stillasittandet och bidrar till att minska
hälsoklyftorna. Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Äldre kommer att ställa andra krav och vilja
träna i allt högre åldrar. Det är en stor och växande grupp, som är en viktig resurs för samhället och samtidigt en underutnyttjad
tillgång för idrottsrörelsen. Om fler äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i
hälso- och sjukvårdskostnader.
Riksidrottsförbundet (RF) bedömer att förändringsarbetet mot livslång idrott för alla i förening har stor potential men kommer att kräva mer
resurser under kommande år. RF vill öka stödet till idrottsföreningar och förbund för arbete med livslång idrott för alla.
• Idrottsrörelsen ges möjlighet genom ett förstärkt offentligt stöd att utveckla föreningsidrott för äldre.
Bygg för vår hälsa
Sveriges städer växer i rekordfart. Ökande hälsoklyftor, växande segregation kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt
hållbart samhälle där det planeras för mer än boende.
Men idag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. I de växande städerna prioriteras ofta
idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs.
I Plan- och bygglagen står det i 2 kap. §7 ”Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning
till områden med sammanhållen bebyggelse finns. 4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse…”. I Boverkets vägledningar tas
ofta begreppet motion bort och istället fokuseras det på lek och utevistelse främst kopplat till skolor och förskolors utemiljöer. Då Boverket
skriver om motion kopplas det oftast till gång- och cykelvägar. Idrotten saknas mer eller mindre helt i Boverkets vägledningar till kommunerna.
RF vill att:
• Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.
• Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.
Läs mer om vad Riksidrottsförbundet vill att politiken ska genomföra i det intressepolitiska programmet.

