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Idrotten 
– en resurs för kommunen
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Med nära tre miljoner aktiva medlemmar i över 20 000 
föreningar är idrottsrörelsen landets största folkrörelse. I vår 
kommun finns det ca 237 idrottsföreningar som tillsammans 
samlar ca 68 000 medlemmar till aktiviteter i de flesta 
idrotter.

Idrottsföreningarna erbjuder en meningsfull och berikande 
sysselsättning för ungdomar. I idrottsföreningar får 
ungdomarna social träning och demokratisk fostran. Väl 
fungerande idrottsföreningar ger god PR åt kommunen och 
höjer känslan av gemenskap mellan kommuninvånarna. Som 
exempel kan nämnas HV71, tack vare deras framgångar 
kommer mycket positivt kommunen till del.

Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, 
våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och 
dess ledare är i många fall de bäst lämpade att på ett positivt 
sätt påverka ungdomar på glid. Därför är idrottsföreningarna 
i Jönköping idag en stor och viktig motvikt mot kriminalitet, 
våld och rasism.

I rehabilitering och habilitering av människor med olika 
funktionsnedsättningar är idrott en av de bästa aktiviteterna. 
Idrottsrörelsen medverkar till en höjd livskvalitet hos många 
barn och vuxna med funktionsnedsättningar.

Den svenska idrottsmodellen visar på att bredd- och 
elitverksamheter kan komplettera och utgöra ett viktigt stöd 
för varandra. Genom en bra breddverksamhet uppmuntras 
utvecklingen av en god elitverksamhet, och genom en god elit 
främjas breddverksamheten.

För att nå satsningen på 150 000 invånare är det viktigt 
att kommunen satsar på idrotten, vi behöver bygga ifatt 
anläggningsmässigt och öka arrangemangsmöjligheterna. 
Göteborg, Borås och Halmstad är exempel på kommuner som 
konsekvent satsar på idrotten som verktyg för sin tillväxt.  

Fakta om Föreningslivet i Jönköping
(från Smålandsidrotten)

Idrotten är den i särklass största folkrörelsen, och verksamheten 
bygger i mycket stor utsträckning på det ideella ledarskapet. Här följer 
några fakta/nyckeltal om idrottsföreningarna i Jönköping:

antal idrottsFöreningar (IF) 237
antal medlemmar Ca 68 000 medlemmar, varav 35 000 

under 25 år. 43% av medlemmarna är 
flickor/kvinnor

antal ideella ledare 5 688 (237 IF med i genomsnitt 24 
ledare/IF)

antalet ledartimmar 1 023 840 ledartimmar (5 688 ledare 
”jobbar” i genomsnitt 180 ledar-
timmar/år)

värdet av ideella Ca 179 miljoner kronor/år (1 023 
840 ledartimmar à 175:-/timme, 
beräkningsnorm för ideellt arbete)

antalet aktiviteter Redovisat genom det statliga lokala 
aktivitetsstödet för verksamhet 
i åldersgruppen 7-20 år. 87 505 
sammankomster i 118 IF (hö 08/vår 
09) med 784 376 deltagartillfällen

Idrotten är en resurs 
för Jönköpings kommun

ledartimmar
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Detta vill Jönköpings Idrottsallians
värdesäkra Bidragen Här pratar vi om aktivitetsbidragen, 
men främst om anläggningsbidragen som urholkas av bl.a. 
olja- och elpriser.

öka arrangemangsmöJligheterna ex. satsa på Rocksjöns 
kanotanläggning, en ”Nationalarena” som hela kanot Sverige 
längtar efter! En världscuptävling ligger inom räckhåll 2015.

Fler isytor Vi måste fullfölja projektet som inte blev av i 
Huskvarna d.v.s. ytterligare 2 ishallar vid Kinnarps Arena.

puBlik idrottshall Viktigt att beslutet om en ny idrottshall 
vid Idrottshuset fullföljs.

ny hall För Friidrotten Vi anser att en ny friidrottshall pla-
cerad vid Råslätts IP (öster om bandybanan) skulle vara opti-
mal. Detta med tanke på samordning av verksamheten med 
befintlig anläggning för friidrott och utnyttjande av värme 
(till uppvärmning) från kylmaskinerna vid bandybanan.

ett tak på BandyBanan En överbyggnad av bandybanan på 
Råslätts IP kommer att bli nödvändig för att säkra fortsatt 
bandyspel på allsvensk nivå eller däröver. Nio bandyhallar har 
nyligen uppförts i landet. Enligt uppgift från Svenska Bandy-
förbundet har beslut även tagits att bygga 3 hallar 2011. 

Dessutom planeras/projekteras ytterligare 18 bandyhallar i 
Sverige (Källa: Svenska Bandyförbundet) 
 En motsvarande utveckling är nödvändig i Jönköping. I an-
nat fall blir förutsättningarna radikalt olika mellan deltagande 
lag i tävlingsverksamhet på såväl senior- som ungdomsnivå. 
En överbyggnad av bandybanan på Råslätt är också en för-
utsättning för fortsatt utveckling av ungdomsverksamheten. 
Nyttjandegraden på anläggningen skulle då kunna öka och 
skötseln av banan underlättas. 

ytterligare isytor på råslätt Om ovanstående också 
kombineras med ytterligare en isyta utomhus, som kylmaski-
nerna redan är dimensionerade för, skulle även möjligheter för 
spontana aktiviteter såsom allmänhetens åkning kunna utökas 
väsentligt

arena För allsvensk FotBoll En stad som planerar växa 
till 150 000 invånare borde ha ett fotbollslag i allsvenskan. En 
förutsättning för detta är då att en modern och funktionell 
fotbollsarena tillskapas. Därför bör snarast utredas om detta 
kan ske genom ombyggnad av Stadsparksvallen eller genom 
uppförande av en anläggning på annan plats i staden.

skapa Förutsättningar För motorsport Motorsport är en 
viktig ingrediens för en kommun på 150 tusen invånare, vi kan 
inte fortsätta säga nej till alla förslag om etableringar

Övrig fakta om idrottsrörelsen
(Ur rapporten Unga och föreningsidrotten: Ungdomsstyrelsen 2005)

•	 Föreningsidrotten – med få och relativt små undantag – når de 
idrottspolitiska målen för alla kategorier av unga som kommer till 
idrotten och som stannar kvar. Det poängteras att flickidrotten 
på ett särskilt föredömligt sätt lever upp till de idrottspolitiska 
ambitionerna.

•	 Föreningsidrotten har så många positiva mervärden att den 
förtjänar sitt statliga stöd!

•	 Idrotten har stor betydelse i många ungas liv. Den har hög status i 
ungdomskulturen och är en mycket omfattande fritidsaktivitet, både 
när det gäller antalet deltagare och den tid som läggs ned. Även 
konsumtion av idrott i medier och vid landets idrottsanläggningar 

är omfattande. Föreningsidrotten är även populär bland de som inte 
föreningsidrottar.

•	 86% av alla unga har någon gång varit med i en idrottsförening. 
76% av de unga med funktionshinder har erfarenhet av 
föreningsidrott.

•	 Drygt tre av fyra unga har föreningsidrottat i minst fem år
•	 Knappt sex av tio unga tilldelar idrotten mycket stor eller ganska 

stor betydelse i sina liv.
•	 57% av de unga tycker att den inflytandenivå de har är bra, 37% vill 

ha större inflytande.
•	 Nästan var femte ung, som inte har varit ledare, är intresserade av 

att bli det. 84% av dem har aldrig tillfrågats.
•	 47% av pojkarna och 46% av flickorna anser sig själva tillhöra de 

allra bästa i den egna träningsgruppen.
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multicenter råslätt
En helt ny anläggning med följande innehåll:
•	 Inomhusarena för bandy
•	 Specialhall för friidrott
•	 Fotbollshall
•	 Kanslilokaler
•	 Café

IDÉSKISS
ENTERARKITEKTUR
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Jönköpings idrottsallians roll

•	 Uppmuntra idrotten inom Jönköpings kommun. 
T.ex. OS, VM och EM-fonden – stipendier söks av 
medlemsföreningar till medlemmar som under året 
deltagit i något junior- eller seniormästerskap.

•	 Vara remissinstans tillsammans med berörda föreningar 
när det gäller kommunen eller andra officiella organ.

•	 Medverka vid prioriteringar och skapandet av 
Idrottsanläggningar.

•	 Tillsammans med Fritid Jönköping och Smålands-
idrotten påverka nationella beslut som påverkar idrotten 
negativt.

•	 Besöka medlemsföreningar i samband med 
styrelsesammanträden.

•	 Genom ”Hemmavinsten” skapa intäktsmöjligheter för 
medlemsföreningar.

att satsa på idrotten är ingen kostnad 
– det är en investering!

Jönköping 2010-08-24
Jönköpings Idrottsallians

kontakt
Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping

Hemsida: www.idrottsalliansen.nu
Kontaktperson: Erling Wulff, familjenwulff@telia.com, 
tfn 0390-102 30
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