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Riksdagsledamot (M) Jämtlands län, 2010- fortfarande . Nuvarande utskottsplacering:  

Arbetsmarknadsutskottet / Finansutskottet. Vice gruppledare. 

 

2013 Initierade undertecknad ”Riksdagens Travnätverk”. Arbetet i nätverket har skett i nära samarbete 

med Svensk Travsport (Mats Fransson).  

ATG ( Remy Nilsson / Hasse Lord Skarplöth) har även varit en samarbetspart. 

 

Syftet med bildandet av nätverket var och är att sprida kunskapen om travsporten och dess 

förutsättningar generellt samt att tydliggöra dess viktiga näringsverksamhet för riksdagsledamöter och 

tjänstemän.  

Lägg därtill att nätverket även ska vara ett forum för inspel och dialog mellan riksdagsledamöter och 

Svensk Travsport / ATG. 

  

Antalet medverkande i Travnätverket har genom åren vuxit betydligt och samtliga partier deltar idag 

på sammankomsterna. Normalt deltagarantal på riksdagens seminarier är ca 5-10 st ledamöter. 

Travnätverket hade dock vid det senaste mötet hela 24 st anmälda personer, vilket är glädjande och 

betydelsefullt. Intresset för travsporten växer således i riksdagen. 

 

Kunskapsnivån om svensk travsport med dess betydelsefulla verksamhet har förbättrats avsevärt hos 

ledamöterna och detta är av stor vikt inför de beslut som riksdagen antar.  

Riksdagsledamöterna har sina hemvister i hela landet och kunskapen sprids därmed på ett optimalt 

sätt. Besök på landets travbanor har uppmuntrats och ett studiebesök på Wången har anordnats.  

Nätverkets besök på Solvalla har blivit en årlig tradition och under Almedalsveckan har nätverket även 

besökt Visbytravet. Vid samtliga tillfällen har en utbildningsinsats/ föredragning skett.  

Ambassadörer från flera nationer har på mitt initiativ besökt Östersundstravet och dessa besök har 

varit väldigt informativa och uppskattade.  

 

Seminarier har anordnats i riksdagen och vid ett tillfälle under temat ”Spelutredningen”. Vid detta 

tillfälle deltog ca 80 personer (utomstående gäster, media mfl var även inbjudna). 

 

 

Skrivna riksdagsmotioner (SQ) med inriktning travsport. 

 

1. Undanta kravet på legitimation och spelregistrering vid landet minsta travbanor 

 

2. Översyn av skattereglerna samt att överväga en översyn av fler åtgärder för att främja 

travsporten 

 

Övrigt:  

Jag har under en period av tio år besökt landets olika travbanor, detta från Jägersro i söder till 

Bodentravet i norr. 

Jag har följt travbanornas arbete med stort intresse och via detta har jag även fått en bra inblick 

gällande utmaningar och möjligheter inom travsporten. 

 

Travsporten står inför stora förändringar och inte minst, är riksdagen involverad i detta arbete. Den 4/3 

beslutade t.ex. riksdagen att ställa sig bakom förslaget om ett tillkännagivande till regeringen där de 

uppmanas presentera en ny modell för en framtida finansiering av hästnäringen och att detta ska ske 

skyndsamt. Senast hösten 2020. 



I arbetet med travnätverket har jag i alla år valt att samarbeta med en riksdagskollega från 

socialdemokraterna. Detta för att samförstånd och gemensamma ståndpunkter inom detta område 

gynnar travsporten bäst. Samarbetet har trots olika partitillhörigheter fungerat optimalt och 

sakfrågorna har varit centrala. Vi har även visat respekt för våra skiljelinjer. 

 

Jag känner mig väldigt hedrad över att få en förfrågan gällande en eventuell ledamotsplats i styrelsen 

för Svensk Travsport. 

 

Med mina erfarenheter från politiken, travverksamheter generellt och med mitt intresse för att vara 

med och bidra till en positiv utveckling för framtidens travsport, skulle jag finna det väldigt 

inspirerande att få vara en representant för Svensk Travsport styrelse. 

 

 

Saila Quicklund 

 

 

 

 

 https://app.retriever-info.com/go-

article/057148201910154fe6ccc553a7c815ceb70e51349b0627/941398/monitor/search?md5=77b9042

200d33e4089b5d672a07e43f3&timeStamp=1583949492000&account=57420 

 

https://www.travronden.se/nyheter/ovrigt/sa-sager-de-olika-blocken-om-hastsporten-i-politiken-
138329  

https://www.travronden.se/nyheter/sport/registreringskravet-ledamot-lamnar-motion-153218  

 

  

Ytterligare info finns i profilen på LinkedIn 
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