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Remissvar Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48
Riksidrottsförbundet (RF) som är paraplyorganisation för den svenska
idrottsrörelsen har valt att lämna ett spontant remissvar på Regional indelning –
tre nya län, SOU 2016:48.
Den svenska idrottsrörelsen är en folkrörelse med 3,2 miljoner medlemmar i
20 000 idrottsföreningar som finns i hela landet. Med idrottsrörelsens omfattning
är den en viktig del av det svenska samhället. Vi ger barn, ungdomar och vuxna
möjlighet till en meningsfull fritid, bättre hälsa och större gemenskap. Nio av tio
barn är med i en idrottsförening under någon del av sin uppväxt. Vidare växer
idrotten som en del av den besöksnäring som blir en allt större andel i svensk
ekonomi. Lägg där till att idrotten samverkar med myndigheter inom nästan alla
politikområden, från ESF-rådet och Tillväxtverket till Trafikverket och Skatteverket.
Utifrån idrottens närvaro i hela landet och nära samverkan med staten på många
olika områden delar RF utredningens förslag att två fält bör ligga till grund för en
ändring av den regionala indelningen:
1. Det är avgörande att det finns tillräcklig kapacitet för att kunna bygga
strukturer för regional utveckling.

Sid 1/2

Riksidrottsförbundet
Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Tel växel: 08-699 60 00 | Fax: 08-699 62 00
e-post: riksidrottsforbundet@rf.se | www.rf.se

2. Det är avgörande för att öka effektivisering att relevanta statliga
myndigheter med en regional indelning koordineras med den nya läns- och
landstingsindelningen.
Dessa två utgångspunkter tillsammans kommer att öka möjligheterna till ett mer
kraftfullt, effektivt och samordnat arbete med det regionala utvecklingsansvaret
genom den så kallade regionala utvecklingsstrategin (RUS) för regionens
långsiktiga hållbara utveckling. RF ser att idrotten är en given aktör i det arbetet.
En välfungerande samverkan ger idrotten goda förutsättningar och bidrar till att
göra Sverige starkare.

Vid frågor kontakta Patrik Oscarsson, patrik.oscarsson@rf.se 08-699 62 11.

Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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