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Statskontorets rapport 2021:10 Statsbidrag till kultur, idrott 
och friluftsliv – En analys av hur de bidrar till en aktiv fritid för 
personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 

SKR  

• konstaterar det positiva i att utredningen har beaktat förbundets synpunkter 
från samrådsprocessen kring utredningsuppdraget rörande att de aktuella 
bidragen behöver att utvärderas i förhållande till mål om att öka möjligheterna 
för personer med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter, 

• vill betona att den offentliga finansieringen av kultur, fritid och idrott är ett 
delat ansvar mellan statlig, region och kommunal nivå och att en effektiv 
uppföljning de statliga bidragen på områdena utgör en delmängd av de totala 
offentliga åtagandena på området. 

• Att staten kan utveckla sin roll rörande innovativ anläggningsutveckling i 
relation till tillgänglighetsaspekter till anläggningar och miljöer för idrotts och 
fritidsaktiviteter. 

 

 

Utredningen behandlar statsbidrag till kultur, idrott och fritid. Förslagen kan därmed 
konstateras inte ha en direkt betydelse för SKR:S medlemmar av regioner och 
kommuner. Förbundet vill ändå i sammanhanget betona att den offentliga 
finansieringen av kultur, fritid och idrott är ett delat ansvar mellan statlig-, regional- 
och kommunal nivå och att en effektiv uppföljning de statliga bidragen på områdena 
utgör en delmängd av de totala offentliga åtagandena inom området.  

SKR konstaterar därför det positiva i att utredningen har beaktat förbundets 
synpunkter från samrådsprocessen kring utredningsuppdraget rörande att de aktuella 
studerade statsbidragen behöver att utvärderas i förhållande till mål om att öka 
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter, 
SKR bedömer att en bättre uppföljning och utveckling av de statliga medlens 
träffsäkerhet skulle förbättra kommuners och regioners förutsättningar att skapa 
möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter.  

2.4.5 Utveckla kunskapsstöden inom idrotten och friluftslivet 

Förbundets ställningstagande 
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Med utgångspunkt i SKR:s politiska positionspapper Funktionshinder och delaktighet 
samt i förbundets remissyttrande över Styrkraft i funktionshinderspolitiken - SOU 
2019:23  vill förbundet betona att staten kan ta en roll rörande tillgänglighet till 
anläggningar och miljöer för idrott och fysiska aktiviteter. Gällande idrott och fritid är 
kommunerna är helt centrala rörande förutsättningarna att utöva idrott, 
fritidsaktiviteter och kultur via tillhandahållande och finansiering av anläggningar. 
Staten kan utveckla sin roll inom anläggningsområdet där statlig politik spelar en 
ringa roll. Attitydförändringar hos offentliga aktörer när det gäller rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och skyldigheter rörande t.ex. 
tillgänglighetsaspekter relaterat till anläggningar är en viktig del och att staten 
stimulerar utveckling är en annan del.  

Med utgångspunkt i tidigare ställningstagande hos förbundet riktade till regeringen 
finns möjlighet att konkretisera vilken roll staten kan utveckla för att stimulera 
innovativ anläggningsutveckling, ett arbete som ska äga rum i nära samverkan med 
kommunsektorn och civilsamhälle. 
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