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Sveriges främsta idrottskommuner 2018

SPECIALLISTOR 2018
Breddidrottslistan
I denna kategori analyseras kommunernas styrdokument (idrottspolitiska
program) av den breda idrotten samt de
mätbara målsättningar vissa kommuner
fastställer för att kunna följa upp hur
framgångsrikt kommunen har genomfört programmet. Dessutom analyseras
de resurser kommunen har för att
genomföra programmet. Andra faktorer
i analysen är kommunernas breddstöd,
anläggningsstöd samt tillgång till tränings- och motionsanläggningar, både
för inom- och utomhusbruk.

1. JÖNKÖPING: Är en stark friluftskommun och cykelstad. Har samordnat det
idrottspolitiska programmet med kommunens Plan för friDiplom
luftsliv och Idrottens
Sveriges främsta
strategi. Har avsatt
breddidrottskommun 2018
tydliga resurser
JÖNKÖPING
för att genomföra
det idrottspolitiska
programmet. Under
2018 ökat det
monetära stödet till
barn- och ungdomsidrotten med 30 %.
Dessutom tillfört ytterligare ca 2 mkr
som stöd till föreningsägda anläggningar
samt besiktigar och skapar underhållsplaner för dessa anläggningar. Föreningar som genomför miljöförbättrande
åtgärder på sina anläggningar erhåller
högre ekonomiskt stöd. Satsar också på
att stötta pensionärsföreningar så att de
kan skapa fysisk aktivitet i närområdet.
Har också stärkt personalresurserna för
att tillsammans med skolorna öka ungdomars fysiska aktivitet. Har ett omfattande
antal spontanidrottsytor, främst utegym,
skateytor och BMX-banor. Tillgången på
träningslokaler för inom- och utomhusaktiviteter är god.

program för renovering och utveckling av
idrottshallar med särskild fokusering på
Sannafältet. Balans vad gäller träningslokaler. Målsättning en fullstor hall per
7.500 invånare.

3. HALMSTAD: Har utvecklat ett bra
idrottspolitiskt styrdokument (Halmstad
idrottsstaden) med ett antal målbilder
och mätbara målsättningar. Ger ett bra
breddstöd och har en långsiktig plan för
utveckling av idrottsanläggningar. Samarbetar med idrottsrörelsen, näringslivet
och Halmstads Högskola för att skapa
fysisk aktivitet för ungdomar i grund
skolan inom konceptet Halmstad
Progress. Mycket omfattande lägerverksamhet för ungdomar, både på nationell
och på lokal nivå. I integrationsarbetet
satsar kommunen på lovaktiviteter,
simskola och fritidsbanker. Breddstödet
har utvecklats och inkluderar idag nya
idrotter och spontanidrottsaktiviteter.
Har nolltaxa. Bra balans vad gäller träningslokaler.

”Stark friluftskommun och cykelstad. Arbetar efter ett mycket bra
idrottspolitiskt program. Stärkt satsningen på motionsaktiviteter
för kategorin +65. Generellt ökat det kontanta breddstödet.
Tillför ytterligare resurser för stöd till föreningsägda anläggningar. Ger ökat stöd om föreningarna genomför miljöförbättringar av sina anläggningar. Har skapat bra resurser för att öka
ungdomars fysiska aktivitet. Bra spontanaktivitetsytor och bra
tillgång till träningsanläggningar.”

Gustaf Berencreutz

Peter Rohmée

2. LINKÖPING: Bra friluftsstad och
cykelstad. Har utvecklat ett starkt idrottspolitiskt styrdokument (Aktiv hela livet)
där idrottsföreningarna spelar en viktig
implementeringsroll och där olika typer
av fysisk aktivitet ska följa medborgaren
genom livet. Bra genomföranderesurser
för programmet. Har utvecklat nya
bidragsformer för breddidrotten där
nyckelorden för stöd är aktivitet, jämställdhet och inkludering. Höjt det kontanta stödet till 25 år. Särskild satsning
på tjejidrott. Översyn av de majoritetsägda kommunala bolagens sponsringsstrategi, så att den anpassas till kommunens övergripande idrottsvärderingar.
Bra spontanaktivitetsytor med särskild
anpassning för tjejaktiviteter. Bra bemanning av dessa ytor genom betalda föreningar och fritidsledare. Lyckats att få en
stor andel av nyanlända ungdomar att
använda möjligheterna till spontanaktiviteter. Har ett mycket omfattande tioårsprogram för anläggningsutveckling.
3. KARLSTAD: Bra cykelstad. Har ett
mycket bra strategiskt styrdokument
(Karlstad 2.0) som fokuserar på utveckling av folkhälsan. Använder ett flertal
mätbara målsättningar. Arbetar mot att
den breda idrottsrörelsen ska utgöra ett
av de viktigaste verktygen för folkhälsoarbetet och integrationsutvecklingen.
Har avsatt tydliga genomföranderesurser för styrdokumentet. Arbetar med
”drop-in”-aktiviteter för spontanidrotten,
inklusive ”nattfotboll” på helger. Kommunen har tydliga ambitioner för utveckling
av spontanaktivitetsytor, t.ex. att varje
medborgare ska ha mindre än 300 meter
till en sådan yta. Samarbetar med fyra
större idrottsföreningar för att möjliggöra fysiska aktiviteter för nyanlända.
Bra breddstöd, med exempelvis nolltaxa
och bra anläggningsstöd. Har ett politiskt

Jönköping blev årets breddidrottskommun.

och softball. Har tre elitserielag; två i
ishockey (damer och herrar) samt ett
i baseball/softball. I Leksand finns fler
än tio landslagsrepresentanter i sex
olika idrotter: simning, ishockey, dressyr,
längdskidåkning, curling samt baseball/
softball. Varumärket Leksand är i Sverige
nästan lika starkt som Åre. Starkt stöd
för elitidrotten från näringslivet. Leksand
är rankad som en av Sveriges främsta
friluftskommuner.

Elitidrottslistan
För att ligga i topp på denna lista krävs
att kommunen använder sina elitlag
och framgångsrika idrottspersoner som
ett viktigt verktyg i sin destinationsmarknadsföring; att lagen och idrottspersonerna når framgångar i nationella
och internationella mästerskap; att
kommunen och näringslivet på olika
sätt stöttar elitverksamheten samt att
det inom kommunen finns arenor och
utomhusytor som skapar goda förutsättningar för elitverksamheten. Dessa
faktorer analyseras sedan i relation till
kommunens befolkningsmängd

1. MORA: Befolkningsmängd 20.000.
Vann under analysperioden ett stort
antal mästerskapsmedaljer allt
från OS, World
Diplom
Cup till svenska
Sveriges främsta
mästerskap i
elitidrottskommun 2018
flera idrotter:
MORA
längdskidåkning,
sprintskidåkning,
rullskidor, alpint,
skidorientering,
snöskoter, dragracing och dans.
Supernamnet är
Stina Nilsson. Har elitserielag i ishockey
och innebandy. Många landslagsdeltagare, bl.a. i längdskidåkning. Använder
sina elitlag och enskilda idrottsstjärnor
i destinationsmarknadsföringen. Bra
kommunalt elitstöd (har marknadsavtal
med KAIS Mora och Mora IK), liksom
ett mycket omfattande näringslivsstöd
relaterat till Vasaloppets sommar- och
vintertävlingar. Innebandyarenan för
KAIS Mora heter numera Idre Fjäll Arena
som privatintressen har köpt namnrättigheten för. Bra inomhus-arenor och
utmärkta utomhusarenor för motionsaktiviteter och för Vasaloppet vinter och
sommartid.
har Mora under det
på 20 000 personer
psmedaljer från OS,
”Utifrån en befolkning
ett stort antal mästerska främst inom längdsenaste året vunnit
tävlingar i olika idrotter, Supernamnet är
World Cup och SM
och inom alpina grenar.
och sprintskidåkning
och ishockey. Bra elitstöd
elitlag i innebandy
en av Europas
Stina Nilsson. Har
näringslivet. Genomför 100 000 delfrån
och
n
nästan
från kommune
- Vasaloppet – med
största idrottstävlingar
tagare.”

Gustaf Berencreutz

Peter Rohmée

2. ÅRE: Folkmängd 11.000. Under hösten
2017 till och med sommaren 2018 vann
idrottspersoner från Åre fler än tio
mästerskapsmedaljer på OS, World Cup
och SM-nivå. Dominerande idrotter är
freestyle och framförallt alpin skidåkning.
Har ett stort antal landslagsrepresentanter i olika delar av den alpina skidsporten.
Bra kommunalt stöd, men i samband
med de stora internationella världs
eventen, VM och World Cup i Alpint har
Åre ett starkt stöd också av näringslivet.
Åre är ett av de starkaste destinations
varumärken som vi har i Sverige.
3. LEKSAND: Folkmängd 16.000.
Vann fem mästerskapsmedaljer under
analysperioden i snowboard, draghund

3. LIDKÖPING: Folkmängd 39.000. Vann
sju mästerskapsmedaljer och många fler
pallplatser på SM-nivå, främst i brottning, bandy, segelflyg, tyngdlyftning,
trampolin och skytte men framförallt i
kanot och parasporter. Har sex elitserielag i fyra idrotter och ett tiotal landslagsrepresentanter. Ger ett särskilt stöd
till elitserielag (resultatbaserat bonussystem) på nivå med kommuner med
ca 100.000 invånare. Sponsringsstödet
mycket starkt, främst från Sparbanken
Lidköping, som är en huvudinvesterare i
Sparbanken Lidköping Arena men också
i motorstadion, en ridanläggning samt
en fullstor konstgräsplan. Delar årligen
ut elitstipendier på 50.000 kr. Har sedan
Lidköping blev utsedd till årets främsta
elitidrottskommun 2015 konsekvent
använt elitidrotten som verktyg för sin
omfattande destinationsmarknadsföring.
Eventlistan
För att nå en topplacering på denna
lista krävs att kommunen har en tydlig
evenemangsstrategi för idrottsevent
och idrottsrelaterade möten; har
ekonomiska resurser och personella
kompetenser för att genomföra
strategin; genomför kontinuerliga
mätningar av de ekonomiska och andra
samhällseffekter som eventen skapar;
genomför och utvecklar större internationella event samt har tillgång till bra
inom- och utomhusarenor och annan
infrastruktur för större event.

1. GÖTEBORG/STOCKHOLM: Som vanligt är det mycket jämnt mellan Stockholm och Göteborg.
Diplom
Sedan speciallistorna
Sveriges främsta
infördes 2013 har
evenemangskom
mun 2018
Göteborg och StockGÖTEBORG
holm alltid varit
topp-tre. Stockholm
har vunnit tre
gånger och Göteborg två gånger.
För 2018 års lista
är det inte möjligt
att särskilja dem och därför har
vi i år två vinnare.
”Mycket stark eventstra
tegi med omfatta
och bra utvärder
nde genomföranderes
ingar av eventens
urser
event utgör viktiga
effekter. Internat
ionella idrottsförs ofta i Göteborg verktyg för den regionala tillväxte
s
n
större internationellastadsmiljö. Europatopp vad gäller och genomskapar en turisteko ungdomscuper. De fyra största att arrangera
ungdomscuperna
nomisk omsättn
Gothia Cup i fotboll
ing på 620 mkr
per år, varav
350 mkr.”

Gustaf Berencreu

tz

Peter Rohmée

Båda kommunerna har en tydlig
ambition att större
Diplom
internationella event
Sveriges främsta
utgör en del av den
evenemangskom
mun 2018
regionala tillväxten,
STOCKHOLM
inkluderande positiva upplevelser för
kommuninvånarna,
och att båda kommunerna värvar
evenemang på en
”Är i Europatopp
när
idrottsevent. Stockho det gäller arenor för större internat
Satsar på en internatlm har stärkt sin genomförandeor ionella
ganisation.
ionell marknadsföring
topp även när det
av eventen. I Europagäller bredd och
som genomförs.
omfattning av de
Har
årliga event
några andra kommungoda möjligheter att tilldelas
, tillsammans med
er, ett av de största
kan genomföra
idrottsevent som
– Vinter OS 2026.”
Sverige

Gustaf Berencreu

tz

Peter Rohmée

internationellt starkt konkurrensutsatt
marknad. Göteborg har en starkare och
tydligare eventstrategi byggt på en mer
långsiktig tradition. När det gäller resurserna för att utveckla och genomföra
större event bedöms båda likvärdiga.
Stockholm har inom denna analysfaktor
blivit starkare under de senaste åren.
Båda är duktiga på att mäta eventens
ekonomiska och andra samhällseffekter.
När det gäller genomförda och planerade
event, med fokus på större internationella event, görs i rankingen jämförelsen
mellan de årliga event som genomförs;
omfattningen av större ungdomsevent;
samt de större engångsevent som
genomförts och planerats. Utan tvekan
har Stockholm fler och bredare årligen
återkommande event inom fler idrotter.
Däremot vinner Göteborg lätt när det
gäller genomförandet av större internationella ungdomscuper. Bedömer
att ”engångseventen” är likvärdiga om
inte Stockholm och kranskommunerna
tilldelas Vinter-OS 2026. Stockholm vinner också arenafrågan, dvs. har de bästa
arenorna för större internationella event.

2. ÖSTERSUND: Kommunens ambition
är att vara en av världens bästa skidskytteorter och att kontinuerligt genomföra
VM- och World Cup-tävlingar på Östersunds Skidstadion. Här genomförs också
internationella längdsskidtävlingar men
också flera typer av nationella och internationella tävlingar i olika vinterparasporter. Östersund investerar kontinuerligt i förbättringar av Skidstadion för att
kunna behålla sin internationella status.
Detta har nu belönats med att Östersund
arrangerar Skidskytte-VM 2019. Andra
internationella event som har genomförts eller kommer att genomföras är VM
i curling och VM i olika parasporter. Tidigare har också ett antal internationella
fotbollsmatcher genomförts då Östersunds IF spelade i grupp- och slutspelet i
Europa League
3 KALMAR: Har utvecklat en bra eventstrategi med mätbara målsättningar
där idrottsevent utgör en viktig del av
besöksnäringen. Genomför sin strategi
genom ett stärkt samarbete mellan kommunen, näringslivet och idrottsrörelsen.
Har omorganiserat och effektiviserat
kommunens hantering av de processer
som arbetar med event. Har bra genomförandeorganisation och mäter relativt
regelbundet eventens ekonomiska och
andra samhällseffekter, inkluderande
ROI-krav på eventen (Return on Investment av de skattepengar som investeras).
Fokuserar mycket på event inom simning,
cykel och motionslopp, inkluderande
toppeventet Kalmar Ironman 70.3, men
också på SM-tävlingar i Beach Volley
och Beach Soccer. Kalmar Ironman har
2.700 deltagare med ett besöksantal på
ca 100.000 personer under eventet som
skapar en turistekonomisk omsättning på
40 mkr. Dessutom skapar andra motionsevent ca 10.000 starter. Använder city
kärnan för att öka eventens exponering.

