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ANNONS

folkets pris

Sveriges främsta idrottskommuner
enligt svenska folket
Sport & Affärer har sedan 2006, genom Peter Rohmée, rankat Sveriges främsta idrottskommuner, vars
resultat de senaste fyra åren presenterats under seminariet Professionell idrott, den första måndagen i
oktober, samt i Sport & Affärer som distribueras med Dagens industri. Utöver huvudpriset Sveriges främsta
idrottskommun, utses varje år även Årets breddidrottskommun, Årets elitidrottskommun och Årets evenemangskommun. Tidningen har genom priserna velat sätta fokus på idrottens betydelse som motor för lokal
och regional tillväxt. Från och med i år delar tidningen även ut Folkets pris, som baseras på en årlig Demoskopundersökning. Resultatet publiceras varje år i tidningens juninummer. Folkets uppfattning är givetvis central,
då det är folket som idrottskommunerna kämpar om för att behålla som nöjda invånare, nya inflyttare (skattebetalare) eller turistbesökare, vilka genererar turistintäkter och som på sikt kan bli nya kommuninvånare. I
år delas priset mellan Stockholm och Göteborg som helt enkelt inte gick att skilja åt.
Årets pris delades ut på klassiska krogen Den Gyldene Freden i Gamla Stan i
Stockholm. Valet av plats kan tyckas symbolisk då Folkets pris i år delades mellan
två för Sverige så viktiga evenemangsdestinationer.
Den fråga som ställdes till respondenterna i Demoskopundersökningen var:
Vilken kommun i landet anser du är
bäst på idrott, dvs. spontan-, bredd- och
elitidrott samt friluftsfrågor? Resultatet
ses i tabellen, där vi publicerat de 50 bästa
idrottskommunerna, enligt svenska folket.
Hur känns det att ha blivit utsedd till
Sveriges bästa idrottsstad 2014, enligt
det svenska folket?
David Lega, Göteborg:

– Det känns jättekul och jätteviktigt. Priset ger en helhetsbild av folkets syn på vår
profil i idrottsfrågorna, det visar länken
mellan egen aktivitet, breddidrott och hur
bra kommunen är att bjuda på det skådespel som elitidrotten utgör. Idrott och friluftsliv är jätteviktigt för att folk ska må bra
och att vi har så bra renommé som Folkets
pris visar, är mycket viktigt för en kommun som hela tiden söker nya invånare
och som vill att de befintliga invånarna ska
må bra. Ju rikare föreningsliv en stad har
desto bättre mår staden. Friskvård sänker
sjukvårdskostnaderna. Nya inflyttare och
turistbesökare ökar skatteintäkterna. Det
finns i förlängningen en viktig samhällsekonomisk aspekt i att folk uppfattar oss
som en aktiv idrottskommun. Just mångfalden i idrottsutbudet är en jätterolig utmaning för mig som jobbar med idrottsfrågorna i Göteborg.
Några idrottspolitiska frågor du tycker
är extra viktigt att lyfta fram detta
valår?

– Den fysiska aktiviteten i skolan måste
öka. Sen tycker jag att kommuner måste
samverka mer över kommungränserna så
att man kan ha gemensamt nyttjande av
vissa anläggningar. Det är det viktigt att
utgå ifrån i stadsplaneringen. Jag som simmare vill lyfta fram behovet av nya eller
upprustade simhallar. Simkunskapen är
ett krav i skolan. Dock kräver byggande
och underhåll av simhallar de dyraste investeringarna.
Olle Öhman, Stockholm:

– Vi är enormt nöjda. Jag vill i sammanhanget lyfta fram alla föreningar, föreningsledare och idrottsledare i Stockholm.
Det är de som gör det dagliga jobbet. De
gör en fantastisk insats och ska vara stol-

Nöjda mottagare av Folkets pris på Den Gyldene Freden: Olle (Olof) Öhman, förvaltningschef i
idrottsförvaltningen, Stockholms stad och David Lega, kommunalråd för Kristdemokraterna i
Göteborg och vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden.

ta över det här priset. Vi i kommunen tar
hand om frågor kring idrottsanläggningar och infrastruktur och utmaningen för
oss är ständigt hur detta kan förbättras.
Framförallt diskuteras nya inomhushallar
för handboll, innebandy och basket och
upprustning av befintliga hallar.
Hur ser du på idrottens roll ?

– Idrottens roll i ett samhälle handlar om
livskvalitet. I Stockholm är folkhälsan och
fysisk aktivitet hos invånarna av vital betydelse. Folk som rör sig mår bättre och
lever längre. Den stora utmaningen ligger
i att nå de grupper som är mindre aktiva.
Här finns det mycket att göra. Idrottens
plats i skolan är mycket viktig, så att den
blir naturlig från början. Man tänker bättre med en kropp i trim.
– Vi är glada för utmärkelsen och tycker det är roligt att svenskarna uppskattar
våra satsningar på friluftsliv, spontanidrott
och breddverksamhet. Dessa områden
har varit särskilt prioriterade av alliansen

i idrottsnämnden de senaste åren, säger
idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)
text: Gustaf Berencreutz
foto: Sören Andersson

Fotnot: Årets seminarium Professionell
idrott – med Sveriges främsta idrottskommuner, går på klassiska Rex i Umeå.
Programmet går att finna på sidan 31.
Eller gå in på www.professionellidrott.se.
Välkomna!

HUVUDPRISET Sveriges främsta
idrottskommuner genom åren:
2006 - 2010 - Göteborg.
2011 - Stockholm.
2012 - Solna.
2013 - Växjö.
Stockholm och Göteborg har legat topp 3 samtliga år i Sport & Affärers kommunranking
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IDROT TSKOMMUNER 2014

Hela tabellen
Här är hela resultatet av
demoskopundersökningen som
bildar underlaget för Sveriges
främsta idrottskommun enligt
svenska folket, Folkets pris
2014. Frågan som ställdes:
Vilken kommun i landet anser
du är bäst på idrott, dvs.
spontan-, bredd- och elitidrott
samt friluftsfrågor?
Kommun

Procent

1. Stockholm
1	Göteborg
3 Malmö
4	Helsingborg
5 Växjö
6	Karlstad
7	Östersund
8 Skellefteå
9	Jönköping
10	Luleå

14,79
14,74
6,48
4,37
3,47
3,37
3,02
2,89
2,44
1,72

11 Umeå
12 Västerås
13	Örebro
14 Solna
15	Ystad
16	Leksand
17 Sollentuna
18	Gävle
19 Sundsvall
20	Kalmar
21	Nacka
22	Linköping
23	Lund
24	Kiruna
25	Borås
26	Ängelholm
27	Botkyrka
28 Falun
29 Timrå
30	Gällivare
31 Tyresö
32 Partille
33 Uppsala
34	Hudiksvall
35	Lidköping
36 Sundbyberg
37 Åre
38 Mora
39	Norrköping
40 Södertälje
41 Ale
42 Skövde
43 Mölndal
44 Alingsås
45 Sollefteå
46	Lycksele
47	Eskilstuna
48	Järfälla
49	Borlänge
50	Halmstad

1,71
1,66
1,66
1,66
1,63
1,62
1,37
1,20
1,05
1,04
1,02
1,02
0,98
0,97
0,93
0,89
0,87
0,82
0,79
0,75
0,74
0,71
0,69
0,64
0,62
0,59
0,59
0,58
0,51
0,51
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15

Kort om undersökningen: Undersökningen
är genomförd inom ramen för Demoskops
telefonomnibus under våren 2014. Urvalet
har gjorts med Demoskops standard för
telefonnummerbaserat befolkningsurval.
Urvalet är riksrepresentativt och kan
sägas utgöra ett mini-Sverige. Resultaten
baseras på 1 000 genomförda intervjuer med
personer mellan 18 -89 år. Urvalsprincipen
är densamma som i Demoskops månatliga
väljarundersökningar som publiceras i
Expressen.

