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Svar interpellation av Madeleine Andersson (M) om att Uppsalas föreningsliv ska vara tillgängligt för 

alla 

 

Frågeställningar: 

 

 Är ni medvetna om vad den enskilde kommer behöva betala? 

 Hur säkerställs att alla unga, oavsett socioekonomisk bakgrund, har möjligheter att delta i 

föreningslivet? 

 

Det är flera krafter som driver kostnaderna för idrotten. Idrott kostar allt mer för barn och ungdomar i 

Sverige. Eftersom möjligheterna att idrotta är ojämnt fördelade riskerar ökade kostnader att förstärka 

dessa skillnader. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en ny regeringsrapport. 

 

Utöver vad regeringens utredning visar kommer kraven från idrottens organisationer på utveckling av 

arenor och anläggningar; exempelvis utdragna säsonger som kräver spelbara fotbollplaner på vintern, 

tillgängliga ishallar året runt och höga krav på arenor för elitidrott. 

 

I Uppsala satsar vi på att modernisera tillgängligheten i staden bland annat genom anpassningar av 

trafik och parkeringar. Fri parkering ökar inte tillgängligheten och det finns knappast någon 

anläggning i staden med fri parkering. Det handlar om att ändra resvanor.  

 

IFN stöder kampanjen ”Klimatmatchen”.  Klimatmatchen är en tävling för ungdomslag och föreningar 

i Uppsala kommun som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. När 

nya anläggningar planeras och byggs tas behovet av att det ska finnas förrådsutrymme för föreningars 

utrustningar med i planeringen.  

 

Det är oklart vilken påverkan parkeringsavgifter på Gränby sportfält har för ungdomars möjligheter att 

idrotta. Markeringsavgifterna som föreningar betalar är en liten del av den faktiska kostnaden. Den 

avgjort största delen av kostnaden för föreningsidrottandet subventionerad av kommunen via IFN.  

Exempelvis är den faktiska timkostnaden för en isrink omkring 1 300 kr. Från 1 juli är 

markeringsavgiften 160 kr, ca 12% av den faktiska kostnaden. Större delen (ca 2/3) av intäkten från 

den ökade markeringsavgiften går tillbaka till föreningarna i form av bidrag. Nämndens bidrag ska 

tydligare styras mot barn och unga samt föreningar som själv driver sina anläggningar.  

 

Det pågår ett betydande förändringsarbete inom svensk idrott för att vända den negativa trenden med 

vikande deltagarsiffror, framförallt hos barn och unga. Vid senaste riksidrottsmötet i Karlstad i maj tog 

RF beslut om en ny strategisk plan för svensk idrott: Strategi 2025. En del i detta bör vara inriktat på 

idrott till lägre kostnader. Här vill Uppsala samverka för att tillsammans arbeta för att: fler ska vara 

med, så länge som möjligt, så bra som möjligt. 

 

Uppsala går mot strömmen och är den kommunen som ökat mest i landet av redovisade aktiviteter i 

lokala aktivitetsstödet. Ökningen är särskilt stor bland flickor. 

http://centrumforidrottsforskning.se/dyrare-idrott-for-barn-och-ungdomar/
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Bakom dessa siffror ligger bland annat ett långsiktigt arbete från IFN och med föreningsutveckling 

och föreningsstöd med tonvikt på kvalitet och samverkan med Upplands idrottsförbund.  

 

Undersökningar visar att det finns ett samband mellan närhet till idrotten och i vilken utsträckning som 

man är aktiv och deltar i idrotten. Därför är det viktigt att det finns tillgång till idrottsanläggningar 

nära där människor bor. Då behövs fler enkla och billiga anläggningar och att det finns lokala 

föreningar som kan organisera idrotten och ta hand om de som vill vara med. Detta är en strategi för 

att fler ska vara med i föreningslivet. 

 

En annan strategi är att ge möjligheter att pröva på och vara med i flera olika idrotter. Den 15 juni 

fattar IFN beslut om att bidra till starten av fritidsbank i Uppsala där alla medborgare kostnadsfritt ska 

kunna låna idrotts- och fritidsutrustning i sammarbete med region Uppsala och Upplands 

idrottsförbund. 
 

 

 
 


