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Synpunkter på Utbyggnadsstrategin 
Jönköping som centralort och kommun växer. Fler människor flyttar hit och etablerar sig. Barn- 
och ungdomskullarna ökar och därmed ökar även behoven och efterfrågan av möjlighet för 
idrottsutövning. Kommunens exploatering skapar konkurrens om mark för idrott. Jönköpings 
Idrottsallians vill få så många som möjligt att idrotta så länge som möjligt i Jönköpings 
kommun. Då krävs det olika idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra 
miljöer för idrott och motion.  

I en framtid beräknas Jönköpings kommun ha 200 000 invånare, och detta resulterar i ett ökat 
behov av fler verksamhetsanpassade aktivitetsytor för idrott. För att skapa förutsättningar för 
idrott för alla så länge som möjligt förutsätter Jönköpings Idrottsallians att idrotten som 
samhällsföreteelse och dess behov tydligt finns i dokumentet ”Planbeskrivning - 
utbyggnadsstrategi del 1” och i liknande strategiska dokument. Hänvisning till kommunens 
Plan för idrott 2018-2023, som har antagits av kommunfullmäktige, bör finnas i dokumentet 
likt Plan för friluftsliv har på sidan 34. 

Vi vet att människor med god tillgång och geografisk närhet till idrottsanläggningar rör på sig 
mer och mår bättre. Det leder till friskare invånare och lägre samhällskostnader för omvårdnad 
och sjukvård. Men just idrottsanläggningar är en av få punkter där idrottsrörelsen inte klarar 
sin verksamhet utan stöd från kommunsektorn. I gengäld bidrar idrotten med en mängd goda 
effekter för både individ och samhälle. 

Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. 
Idrottsanläggningar- och miljöer ska vara ett givet inslag i samhällsplaneringen för att alla ska 
ha möjlighet att idrotta och träna. Det är också viktigt att idrottsföreningar får tillgång till alla 
typer av anläggningar till en rimlig kostnad oavsett vem som äger eller ansvarar för driften. 
Därför är det av största vikt att även ta hänsyn till befintliga idrottsanläggningar och 
idrottsmiljöer som kan komma påverkas av utbyggnad, exempelvis Jönköpings Golfklubb. 

När nya bostadsområden växer fram i kommunen bör lokala idrottsföreningar som aktivt 
verkar i berört område ingå i processen av framtagandet av detaljplaner i ett mycket tidigt 
skede. Initiativet ska inte behöva komma från idrottsföreningarna utan det ska ligga i 
kommunens uppdrag att hålla en levande dialog med berörda idrottsföreningar i samband 
med omvandling av aktuell stadsdel.  

Det finns i dag ett stort behov av fler verksamhetsanpassade aktivitetsytor för idrott. 
Jönköpings kommun har en stor andel barn och unga som är idrottare både i organiserad och 
oorganiserad form. Flera barn och unga utövar idrott utanför den traditionella föreningen.  

Stat, regioner och kommuner ger stöd till idrottsrörelsen för att den ska bidra till en god 
folkhälsa. Forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstils studier visar sedan lång tid tillbaka 
att de som är med i en idrottsförening skattar sin hälsa högre än de som inte är med i en 
idrottsförening. Brist på fysisk aktivitet har allvarliga konsekvenser på nuvarande och framtida 
hälsa liksom på inlärande och skolresultat. Det är därför inte förvånande att man på olika håll 
försöker få barn och ungdomar mer fysiskt aktiva. Flera studier visar att fysisk aktivitet bland 
barn/ungdomar är starkt kopplade till deltagande i idrottsförening.  

Även antalet timmar i ämnet idrott och hälsa i skolan utökats, räcker inte detta för att ge 
nödvändig fysisk aktivitet – kompletteringar behövs. Ungdomar deltar också i flera 
organiserade eller oorganiserade aktiviteter men det är ett fåtal av dessa som inte också är 
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aktiva i en idrottsförening. Detta gör att barn och ungdomars inställning till idrott på fritiden 
blir en viktig utgångspunkt både för att förstå anledningen till varför de inte är fysiskt aktiva, 
men även för att utveckla förslag i syfte att få dem mer aktiva. 

Idrottsrörelsen har historiskt spelat och kommer att spela en viktig roll i det svenska 
samhällsbygget. Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan. Genom att erbjuda alla som vill rolig, 
utvecklande och hälsofrämjande fysisk aktivitet är idrotten ett alternativ till ett alltmer 
stillasittande samhälle. Den är också viktig för sammanhållningen och demokratin och som 
mötesplats för integration genom sin demokratiska gemenskap över köns-, ålders-, etniska, 
kulturella och socioekonomiska gränser. 

I Jönköpings kommun finns 225 ideella idrottsföreningar varav 137 har verksamhet för barn 
och unga (2020). I takt med att kommunen växer behöver föreningarna ha möjlighet att 
utvecklas. Genom att tydligt poängtera idrottens betydelse, och för att skapa en attraktiv 
kommun, måste idrottens villkor och förutsättningar tas på allvar. Vi ser fram emot ännu ett 
kapitel i ”Planbeskrivning - utbyggnadsstrategi del 1”: Idrott. Jönköpings Idrottsallians bidrar 
gärna med kunskap och erfarenhet till det kapitlet. 
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Om Jönköpings Idrottsallians 
Jönköpings Idrottsallians har, sedan bildandet 1944, verkat för 
medlemsföreningarnas intressen gentemot Jönköpings kommun 
och andra myndigheter, samt fungerat som remissinstans i frågor 
där yttrande begärs eller bör lämnas. Idrottsalliansen har 102 
medlemsföreningar (2021). 

www.jonkopingsidrottsallians.se 

info@jonkopingsidrottsallians.se 
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