
Solna SAM tar ett Idrottsinitiativ där vi vill göra mer 
för barn och ungdomar i Solna
I detta initiativ från idrotten i Solna 
 lyfter vi vad idrotten vill och kan göra för 
barn och ungdomars fritid, välmående 
och hälsa om vi får förutsättningar för 
det.
Vi vill rusta alla barn och ungdomar för 
framtiden  – och vi vill göra det i 
samarbete med Solna stad.

Vi kallar det för Idrottsinitiativet och 
vi verkar för att Solna ska ha en lång
siktig plan för barn och ungdomars väl
mående och behov av rörelse på fri tiden, 
i skolan och i sin förening. Vi vill att 
möjlighet till idrott och rörelse ska er
bjudas till alla i hela Solna, oavsett vilka 
behov du har eller vem du är.

”Så många som möjligt, så länge 
som möjligt och så bra som möjligt” är 
de bärande tankarna i Riksidrotts
förbundets idéprogram ”Idrotten 
vill”. Härifrån utgår Idrottsinitiativets 
program förklaring och den följer också 
direktiven i FN:s barnkonvention.

Idrotten kan inte lösa alla samhälls
utmaningar, men den är ett viktigt kom-
plement till andra insatser. Idrotten är en 
av de effektivaste kända sociala investe
ringarna, för resultat direkt och över tid. 
Om inte idrottsrörelsen ges möjlighet att 
verka fullt ut uteblir samhällsvinster vi 
kunde fått. Våra barn och ungdomar är 
samhällets framtid.

Idag erbjuder Solnas föreningar ett brett 
utbud med aktiviteter inom en mängd 
olika idrotter för totalt drygt 11.000 barn 
och ungdomar, men ändå har vi kö för att 
vi inte har plats.



Vi behöver fler anläggningar för att ta 
hand om befintliga och nyinflyttade barn 
och ungdomar. En enkät som Solna SAM 
gjorde inför förra valet visade att bristen 
på anläggningar var stor, vilket i allra 
högsta grad gäller även idag. 

Vid upprustning och renoveringar av  
befintliga  anläggningar samt vid eta
blering av nya idrottsanläggningar ska 
idrotten vara remissinstans. Vi vill 
redan från start, med fokus på barn och 
ungdomars rörelsebehov inom såväl  
organiserad som spontan idrott, vara 
med och påverka att anläggningar  
utformas på ett ändamåls enligt sätt.

Vi ser vinning i regionala samarbeten 
kring vissa typer av anläggningar och 
större arenor som kräver stora 
läktarutrymmen. Grunden ska dock vara 
anläggningar nära där barn och 
ungdomar bor.
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Alla vinner på idrott
Även de som inte själva idrottar gynnas av att andra gör det. Det finns evidensbaserad 
forskning som visar att idrott har positiv påverkan på integration, folkhälsa och studieresultat. 
Idrott förebygger även socialt utanförskap, kriminalitet och vandalism. Satsningar på idrott är 
i jämförelse med andra satsningar många gånger mer kostnadseffektivt och uppskattat. 
Vi får aldrig glömma att barnen och ungdomarna är samhällets framtid.

”Vid upprustning 
och renoveringar 
av  befintliga anlägg-
ningar samt vid 
etablering av nya 
idrottsanläggningar 
ska idrotten vara 
remissinstans.
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Samverkan skola, fritids och föreningSamverkan skola, fritids och förening

Fler sociala engagemangFler sociala engagemang

Vi vill fördjupa befintliga samt utveckla nya former för en tydlig, stark och givande 
samverkan med Solna stad. Allt för alla barns bästa, deras hälsa och välmående.

I samverkan med Solna stad vill vi
• verka för utveckling av samspelet mellan

skolor och föreningar så att barn och
ungdomar får prova många olika fysiska
aktiviteter, som ökar möjligheten att vilja
idrotta hela livet

• att det införs fritidsklubbar med inrikt-
ning på fysiska aktiviteter, idrott och hälsa

• att det utvecklas former för att använda
anläggningar som står tomma dagtid

• att vi fortsätter att utveckla Solna Gymnasium till Sveriges bästa
idrottsgymnasium

• att idrotten i Solna ska ges möjlighet att sätta skolbarn i rörelse, på schemat,
med rastaktiviteter, friluftsdagar mm.

Vi tar ett stort socialt ansvar och vill bli uppskattade för det. 
Och vi vill ta ett ännu större ansvar. 

I samverkan med Solna stad vill vi
• att föreningarna får möjlighet att

 utveckla befintliga samt starta nya
kvälls aktiviteter för barn och ungdomar

• att det underlättas för föreningarna att
erbjuda alla barn och ungdomar
tillgång till lovaktiviteter och camper

• att befintlig prova-på-verksamhet i form
av ”Solna Sport och lek” utvecklas
ytterligare till att gälla fler idrotter

• att bättre förutsättningar ges för föräldrar och andra vuxna att involveras som
resurs i aktiviteter för barn och ungdomar.
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Till sist!Till sist!
Idrottsinitiativet vill skapa en bred och 
långsiktigt hållbar samverkan mellan 
skola, fritidsverksamhet och föreningar i 
Solna. Med fokus på barn och ungdomar 
och hur deras omvärld i form av föräld
rar, föreningar, tjänstemän och politiker 
tar kloka och väl underbyggda beslut 
om det som påverkar i deras vardag. En 
viktig aspekt är att de själva kommer till 
tals och kan påverka den verksamhet 
som vuxna fattar beslut om. Beslut som 

leder till att verksamhet och aktiviteter 
blir bra för barn och ungdomar under 
deras uppväxt och även rustar för fram
tiden.

Vi är övertygade om att detta gemen
samma ansvar hanteras bäst genom 
samverkan mellan alla berörda parter, 
som på ett eller annat sätt har möjlighet 
att bidra i en positiv riktning för alla barn 
och ungdomar.

Solna SAM
Solna SAM är en förkortning av ”Solna Idrottsföreningars Samorganisation”.

Solna SAM är en sammanhållen intresseförening för Solnas idrottsföreningar, och bildades 
samtidigt som Solna stad för mer än 75 år sedan.




