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Sveriges främsta idrottskommuner 2017

SPECIALLISTOR 2017
Analysen i år visar att flera kommuner
har stärkt sina positioner inom de tre
speciallistorna breddidrott, elitidrott
och genomförande av större idrottsevent. Därför presenteras i år två
stycken tredjeplatser för varje lista
för att ge en ökad synlighet för dessa
duktiga kommuner.
Breddidrottslistan
I denna kategori analyseras kommunernas styrkor när det gäller arbetet med
att använda idrotten som verktyg för
integration och jämställdhet; ekonomiskt stöd för ungdoms- handikapp och
motionsidrott; tillgång till tränings- och
motionsanläggningar för inom- och
utomhusaktiviteter samt tillgång till
spontanidrottsplatser.

1. BORÅS: Ser generellt idrotten som
en hörnpelare i samhällsbygget, inkluderande i folkhälsoarDiplom
betet. Har utvecklat
Sveriges främsta
ett generöst stöd
breddidrottskommun 2017
för idrottens roll i
BORÅS
integrations- och
jämställhetsarbetet.
Särskilda stödformer till föreningar
som arbetar i socioekonomiskt utsatta
områden. Detsamma
gäller de föreningar som anpassar sin
verksamhet för att kunna ta emot fler
personer med funktionsnedsättningar.
Har i samband med genomförandet av
två SM-veckor (sommar 2014 och 2017)
utvecklat arenor och utomhusytor för ett
50-tal idrotter. Använder SM-veckan för
att låta ungdomar pröva på många olika
idrotter. Har ett mycket brett och omfattande idrottsprogram för lågstadieelever.
Bra tillgång till träningsanläggningar för
ungdomsidrott och bra stöd till privata
anläggningar. Har tydliga och långsiktiga planer i samhällsplaneringen för
utbyggnaden av spontanidrottsytor och
motionsspår.
”Använder idrotten som hörnpelare i samhällsbyggnaden.
Generöst stöd till de idrottsföreningar som medverkar i integrations- och jämställdhetsarbetet. Starkt stöd också till de föreningar som skapar fysisk aktivitet för barn och ungdomar samt
för personer med funktionsnedsättningar. Använder SM veckan
för att utveckla infrastrukturen för många mindre idrotter.
Mycket bra tillgång till motions- och spontanidrottsytor.”

Gustaf Berencreutz

Peter Rohmée

2. HALMSTAD: Arbetar aktivt tillsammans med idrottsföreningar för att få
fler nyanlända att komma in i det befintliga föreningslivet. Ger stöd till föreningar inom fem idrotter genom att betala
de nyanländas medlemskostnader. Har
ett särskilt stödfokus till föreningar som
arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Fokuserar mycket av breddverksamheten på den lägerverksamhet som
genomförs varje år, numera inkluderande
Stadium Sports Camp. Har varje år ca
7.000 lägerdeltagare från hela Sverige,
främst inom fotboll, innebandy och
gymnastik. Stor satsning på idrottsliga
sommarskolor. Har bra interna processer inom kommunen för att genomföra
utveckling av samarbets- och stödformer
till ungdomsidrotten. Utvecklar nu också
stödformer till ”nya” idrotter. Mycket bra
anläggningar för ungdom- och motionsidrott. Utvecklar breddidrotten med
tydliga mätbara målsättningar.
3. MALMÖ: Arbetar mycket aktivt med
idrottens jämställdhet och med idrottens
roll i integrationsarbetet. Har effektiviserat den kommunala organisationen
för att samordna dessa frågor. Särskilda
stödformer till föreningar inom dessa
båda områden, bl.a. i syfte att idrottsföreningarna ska fånga upp ensamkommande ungdomar. Har utvecklat en app som
informerar om var och hur ungdomar
kan bedriva organiserad spontanidrott
utan kostnader. Har i år också utökat
aktiviteterna för sommarlediga barn- och
ungdomar. Genomför särskilda utbildningsprogram för att öka antalet kvinnliga ledare inom idrotten, men också för

att stärkta stödformer för spontan- och
”pröva-på-idrotter”. Har nolltaxa på sina
egna anläggningar. Bra cykelstad i ett
folkhälsoperspektiv. Framgångsrika på
att utveckla spontanidrottsytor.

3. VÄSTERÅS: Har tydliga värderingar
på idrottens roll för integration och
jämställdhet. Särskilda satsningar på
jämställd idrott, både för ledare och utövare. Särskilda stödformer för att lotsa
nyanlända in i den befintliga idrottsrörelsen. Kompenserar föreningar som ökar
antalet nyanlända, men som samtidigt
inte får in de intäkter som behövs för att
driva verksamheten. Totalt har ca 1.000
barn och ungdomar hitintills slussats in
i idrottsrörelsen av ett tjugotal föreningar. Västerås är en bra friluftskommun.
Samarbetar med idrottsrörelsen för att
underlätta för personer med funktionsnedsättningar att kunna delta. Bra egna
anläggningar för både sommar- och
vintermotion. Subventionerar också
aktiviteter i privata anläggningar. Bra
spontanidrottsplatser.
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 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.
Diplom
1. ÖSTERSUND:
Sveriges främsta 7
En kommun med
un 201
elitidrottskomm
62.000 invåÖSTERSUND
nare som idag
har ett allsvenskt
fotbollslag i
slutspelet i Euro
League och som
dessutom är
svenska cupmästare. Dessutom elitlag i basket för damer
och herrar och damlag i fotbollsettan.
Har ett antal internationella och nationella idrottsstjärnor i längdskidåkning,
alpint och skidskytte samt i parasporter
som längdskidåkning och simning. Har
internationella arenor för skidskytte och
längdskidåkning samt en bra multihall
(Jämtland Arena). Använder ungefär tio
elitlag och fyra internationella idrottsstjärnor i sin destinationsmarknadsföring
(Helena Ekholm, Daniel Rickardsson, Emil
Jönsson och Anna Haag).
League
har ett lag i Euro
med 62 000 invånare
är Svenska Cup”En kommun som allsvenskan och som dessutom
i
för damer och
slutspelet i fotboll, FK. Dessutom elitlag i basket i tio idrotter.
ds
mästare – Östersun i fotbollsettan. Har totalt elitlag idåkning,
herrar samt damlag ionella idrottsstjärnor i längdsk ionellt
Mycket starka internat ng samt i parasporter. Internat
.”
skidåkni
skidskytte, alpin för skidskytte och längdskidåkning
högklassiga arenor
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Östersund jublar. Blev årets
elitidrottskommun.

muner. Både när det gäller antal elitlag
och deras framgångar. Dessutom har
invånarna tillgång till Friends Arena för
ett antal stora internationella och nationella idrottsevent, bl.a. ”supermatcher”
i fotboll samt ett antal fotbollslandskamper varje år. Har elitlag i sex idrotter, bl.a.
i fotboll, ishockey och basket. Men också
i handboll och amerikansk fotboll. Flertal
landslagspersoner och elittävlingar i
parasporter. Använder främst AIK:s verksamhet i sin destinationsmarknadsföring.
Mycket bra arenor för många elitidrotter
och andra underhållningsevent.

3. MORA: Kommunen har 20.000
invånare. Är troligtvis en av Sveriges
främsta kommuner vad gäller idrottsligt
varumärke. Främst relaterat till Vasaloppets elit- och motionsverksamhet med
snart 100.000 deltagare för vinter- och
sommareventen. Har två elitlag: ishockey
(SHL herrar) och elitserien för damer
i innebandy. Mycket starka elitåkare i
längdskidåkning i IFK Mora. Kommunen
har marknadsföringsavtal med Mora IK
och Kais Mora. Mycket starka idrottsanläggningar utomhus för elit- och
motionsidrott.

Peter Rohmée

Gustaf Berencreu

2. LIDKÖPING: Sveriges bästa elitidrottskommun 2015 i relation till sin
folkmängd på 39.000 invånare. Använde
denna utmärkelse genom att på ett omfattande sätt marknadsföra Lidköping i
media och under Almedalsveckan. Utsåg
också ett femtontal elitidrottsambassadörer för att marknadsföra kommunen.
Har under det senaste året vunnit hem
17 mästerskapsmedaljer inom brottning,
trampolin, kanot, pistol och parasporter.
Dessutom elitlag i bandy och fem andra
elitlag i fyra idrotter. Har under året haft
åtta personer med landslagsuppdrag.
Använder konsekvent elitidrotten och
elitidrottspersoner i sin destinationsmarknadsföring och sponsrar direkt bl.a.
Villa Lidköping. Starkt samarbete med
Sparbanken Lidköping när det främst
gäller anläggningar för elitidrott.
3. SOLNA: Utifrån sin befolkning på
78.000 personer är Solna utan tvekan
en av Sveriges främsta elitidrottskom-

Eventlistan
För att nå en topplacering på denna
lista krävs att kommunen har en tydlig
eventstrategi för idrottsevent och
idrottsrelaterade möten; har ekonomiska och personella kompetenser för
att genomföra strategin; genomför
kontinuerligt mätningar av de ekonomiska och andra samhällseffekter
som eventen skapar; genomför större
internationella event samt har tillgång
till bra inom- och utomhusarenor och
annan infrastruktur för större event.

1. STOCKHOLM: Som vanligt mycket
jämnt mellan Stockholm och Göteborg.
Stockholm har en mycket bra och tydlig
eventstrategi med
Diplom
bra och kompetenta
Sveriges främ
genomförandereevenemangskom sta
mun 2017
surser och utvärdeSTOCKHOLM
ringar av eventens
samhällseffekter.
Har nyligen stärkt
sin interna organisation för att
effektivt kunna
hantera bidproceser och genomförande av
större internationella event. Har arenor
i Europaklass, inkluderande samarbetet
med Friends Arena i Solna. Genomför
årligen ett antal mycket starka event på
Europa- och världsnivå: Alpin Ski World
Cup: Diamond League friidrott: Swim
Open Stockholm: Stockholm Marathon:
Elitloppet: ÅF Offshore Race: Lidingöloppet: Sweden Horse Show och handbollsmästerskap på EM- och VM-nivå. Dessutom ett stort antal svenska mästerskap
och landskamper samt flera lag i högsta
”Bestämmer vilka
större internationella
emang som ska
och nationella
genomföras utifrån
idrottsevenHar nu stärkt sin
en mycket bra eventstra
interna
tegi.
föra fler större internat organisation för att vinna
hem och
ionella idrottsev
Har mycket bra
enemang i Stockhol genomarenor för internat
m.
Genomför årligen
ionell idrott – flera
många internat
i Europatopp.
ionella idrottsev
stort antal sporter
enemang i ett
– både i inomoch utomhussporter.”

Gustaf Berencreu
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Peter Rohmée

serierna för fotboll och ishockey för damer och herrar. Den ambitionslöshet som
stockholmspolitikerna visade i samband
med att bryta ansökningsprocessen för
ett vinter-OS 2026 kan komma att långsiktigt, på ett negativt sätt, påverka den
internationella idrottsrörelsens fördelning av större event till Stockholm.

2. GÖTEBORG: Har i många år tillhört
Europas främsta evenemangskommuner
inom idrott. Satsar på internationella
event som har hög medieexponering.
Har länge haft en internationell kunskap
om bidprocesser och genomförande
av större internationella event som nu
också finns inom flera andra svenska
kommuner. Mycket bra eventstrategi;
genomföranderesurser och framförallt
mätningar av eventens samhällseffekter. Befintliga anläggningar räcker idag
inte till för att kontinuerligt attrahera
de största internationella eventen. Den
skissade utbyggnaden av ett antal moderniserade och nya arenor i Göteborg
kan därför komma att placera Göteborg i
Europatopp igen. Liksom Stockholm genomför Göteborg ett antal årliga större
internationella event: supermatcher i
fotboll, landskamper i fotboll, ishockey
och handboll, E-sporttävlingar, World
Cup och EM i Ridsporter, Volvo Ocean
Race, Special Olympic Games och Göteborgsvarvet. Men framförallt de stora
internationella ungdomsturneringar som
Göteborg årligen genomför med en sammanlagd turistekonomisk omsättning på
över 600 mkr.
3. KALMAR: Har utvecklat en bra
eventstrategi med mätbara målsättningar där idrottsevenemangen utgör en
viktig del av besöksnäringen. Har genom
sin strategi stärkt samarbetet 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.
Det senare 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 citykärnan för att öka eventens exponering.
3. KARLSTAD: Idrottsevenemang och
idrottsrelaterade möten är viktiga verktyg i kommunens allmänna utveckling
och särskilt i utvecklingen av idrottsturismen. Eventen ska skapa reseanledningar
till Karlstad. Mycket bra eventstrategi och
genomföranderesurser. Kommunen har
stärkt sin interna organisation genom
att tillföra idrottsturism och utvecklingen
av arenafrågor i ett samlat Tillväxtcentrum tillsammans med näringslivsfrågor
och övergripande samhällsplanering.
Befintliga anläggningar är acceptabla för
vissa typer av internationella idrottsevent samtidigt som en diskussion förs
om en relativt omfattande utveckling av
anläggningar för tävling, ungdoms- och
motionsidrott. Karlstad fokuserar idag på
att utveckla de internationella eventen
Svenska Rally, Karlstads Grand Prix i
friidrott och Färjestadstravet. Genomför
också på internationell nivå Champions
League i ishockey, Baltic Sea Youth
Games, andra motortävlingar, Karlstad
Triathlon och curlingtävlingar. Ger idag
direkt ekonomiskt stöd för att utveckla
Svenska Rallyt för motion och tävlingar
för rullskidor, löp- och cykeltävlingar.

