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Sammanfattning 

Idrotten står inte högst upp på den politiska valagendan. Det saknas tydlig konfliktyta och idrotten är 
därför marginaliserad i valdebatten. 
 
De argument som förs fram av partierna är det ideologin kräver, men skillnaderna blir små. Vi kan 
konstatera att vänstra planhalvan lägger mer energi på kostnadsbilden för individen, medan högra 
halvan betonar att föreningslivet och det privata måste nyttjas för att utbyggnaden skall kunna 
genomföras. 
 
Alla betonar ungas möjlighet till rörelse och idrott och att den ska vara jämlikt och tryggt. De flesta 
partierna har även noterat att RF driver frågan om idrott för äldre och det finns ofta kommentarer 
om det under omsorgsrubrikerna, men i ganska så mager omfattning. 
 
De som har ett lokalt program konstaterar att de är kraftig brist på anläggningar och att många har 
eftersatt underhåll. 
 
De flesta partier uttrycker att det är i den tidiga fasen av samhällsplaneringen som säkerställande av 
idrott skall ske. När nya stadsdelar planeras måste samhällets alla delar vara med. 
  
Vår bedömning är att väldigt lite av politikens valagendor ger någon form av löften eller 
förhoppningar, men det arbete som gjorts tillsammans med politiken och förvaltningarna av SDF 
kommer bära frukt oavsett valresultat. Det blir att fortsätta på samma spår och säkerställa att Ni 
kommer in än tidigare i processerna. 
  



Att Miljöpartiet inte har med en enda rad om idrott, får man se som anmärkningsvärt. Flera partier 
har inte lokala partiprogram eller valt att inte lyfta denna fråga. Med tanke på att det är Sveriges 
största kommun så är det olyckligt tycker vi. 

 

Centerpartiet 

Inom idrotten så håller man sig i stort till det dokument man tagit fram under mandatperioden. I sin 
text lyfter man samverkan med idrottsrörelsen och vikten av att den samverkan fortsätter. 
Det finns anslag av att man vill se annorlunda idrottsanläggningar i framtiden, där det finns plats för 
annat, typ läxläsning och aktiviteter som locka andra än idrottsutövare. Man nämner i samband med 
omsorgen, idrottens vikt för de seniora invånarna. 
 

Lokalt 
Stockholm ska vara en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- och evenemangsstad. Alla 
stockholmare ska ha möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftsaktiviteter utifrån sina egna 
förutsättningar. Idrotten är en viktig del av civilsamhället och Stockholms idrottsföreningar tar ett 
stort samhällsansvar och är fritidsgård för tusentals barn och unga. Stockholms många grönytor, 
skogsområden och vatten möjliggör för ett aktivt friluftsliv. Vi ska hjälpa ännu fler stockholmare att 
hitta till motionsspår, skridskoisar, fiske, vandring och camping, samt levandegöra vattnet genom 
vattensport. 
 
Många barn och ungdomar idag rör på sig för lite eller är fysiskt inaktiva. Skillnaderna är också stora 
mellan var i staden man bor eller vilket kön man har. För att alla ska få tillgång till motion och 
föreningsidrott behöver vi ge stöd till föreningslivet så att de kan erbjuda drop-in verksamhet och att 
hålla nere kostnaden för att idrotta. Centerpartiet vill att alla skolor tillsammans med det lokala 
föreningslivet i ytterstaden, där vi vet att antalet föreningsaktiva är lågt, ska erbjuda 
idrottsaktiviteter i anslutning till skoldagen. För de som inte är aktiva i föreningslivet måste goda 
möjligheter till spontanidrott finnas. För att nå grupper vi idag har svårt att nå måste Stockholms stad 
bli bättre på att föra en dialog med dessa grupper för att se vilken typ av aktiviteter och 
idrottsanläggningar som efterfrågas. 
 
Vi måste fortsätta att öka takten i byggandet av nya idrottsanläggningar. Stockholm har ett stort 
underskott av idrottsanläggningar och för att kunna bygga ikapp behöver vi bygga enklare och 
funktionella idrottsbyggnader. Idrottsytor ska planeras in tidigt när staden växer en idrottsnorm bör 
styra dimensioneringen av idrottsytor vid exploateringsprojekt. Prioriteringarna bör ske i nära 
samarbete med idrottsrörelsen. Vi bör också bygga, eller vara ett aktivt stöd till byggnation av 
idrottsanläggningar för nya idrotter och idrotter som tidigare bara använt egna lokaler vilket ibland 
leder till höga medlemsavgifter. Stockholms stad bör skapa förutsättningar för en mångfald av 
idrotter och se till att sänka de ekonomiska trösklarna. 
 
Stockholm behöver också bli bättre på att ta hand om och utveckla de idrottsanläggningar vi har idag. 
Vi måste fortsätta arbetet för att göra våra idrottsanläggningar tryggare genom belysning, 
ordningsvakter och framför allt genom att skapa platser där många människor rör sig. Vi vet att 
många flickor väljer bort att idrotta om de inte känner sig trygga så att skapa trygga idrottsplatser är 
viktigt för att få fler flickor att vara aktiva. Vi vill fortsätta det arbete vi påbörjat med fler 
föreningslokaler i anslutning till idrottsanläggningar och samlokalisera flera idrotter och 
spontanidrottsytor. Vi vill också ha fler läxrum i våra idrottsanläggningar där barn och unga kan 
kombinera idrottande med läxläsning i en lugn miljö. I samarbete med civilsamhället kan där också 



erbjudas läxhjälp. Vi måste också se till att inga skolidrottslokaler står outnyttjade efter skoltid. 
Bättre långsiktighet för att kunna boka idrottsanläggningar både inomhus och utomhus behövs. 
 
Ett starkt och levande föreningsliv är grunden för idrotten i Stockholm. Vi behöver bli bättre på att se 
idrottens betydelse i fler dimensioner. Centerpartiet vill värna breddidrotten, det ideella arbetet och 
att Stockholm ska rymma en mångfald av föreningar.  
 
CENTERPARTIET VILL:  

• Ge alla barn möjlighet att idrotta genom riktade insatser med fokus på ytterstaden  

• Att Stockholm ökar ambitionen att bygga fler idrottsanläggningar med billigare metoder  

• Skapa trygga och välbesökta idrottsanläggningar där föreningslivet får ta plats  

• Att alla skolor i områden med lågt deltagande i föreningslivet erbjuder idrottsaktiviteter i 

anslutning till skoldagen  

• Att idrottsplatser ska vara välkomnande och trygga dygnet runt  

• Säkerställa att mindre sporter ska finnas med när idrottsanläggningar planeras  

• Att idrottsytor ska planeras in tidigt när staden växer och att Stockholms stad arbetar fram en 

idrottsnorm som styr dimensioneringen av idrottsytor vid exploateringsprojekt  

• Ha bättre långsiktighet för att kunna boka idrottsanläggningar både inomhus och utomhus 

 

Liberalerna 

Liberalerna ligger nära Centern, man pratar om bristen på anläggningar, rätt till privata investeringar, 
jämlikhet och trygghet. Man trycker lite extra på att elitidrotten skall vara en del av finansieringen av 
anläggningar riktade mot just elit. 
 

Lokalpolitik 
Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv och idrotta i Stockholm. Stockholm lider i dag brist på 
idrottsanläggningar. Fler ska därför byggas. När nya stadsdelar byggs är det viktigt att en idrottsnorm 
införs. Förutsättningarna ska vara goda för både bredd- och spontanidrott utifrån varje individs 
förmåga.  
 
Privata initiativ ska uppmuntras. Många företag och föreningar är beredda att bidra till utbyggnad 
och drift av anläggningar. Det ska välkomnas. Det ideella engagemanget inom idrotten berikar staden 
och medverkar till att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Föreningarna ska uppmuntras att skaffa 
intäkter genom att driva näringsverksamheter i de kommunala anläggningarna. Staden ska inte 
konkurrera med privata verksamheter som gym och kaféer. 
 
Det ska vara lätt att boka tider i idrottshallar. Bokningssystemet ska reformeras för att underlätta för 
föreningar och privatpersoner att göra det.  
 
Förutsättningarna för att utöva idrott ska vara jämlika för flickor och pojkar, för kvinnor och män, för 
yngre och äldre. Traditionellt har manligt idrottande premierats och fått större offentligt stöd, men 
vilket kön majoriteten av idrottsutövare har inom en viss idrott ska inte påverka det offentliga 
anslaget. Statistik för utnyttjandet av idrottsanläggningar ska fortsatt redovisas nedbrutet på kön. 
 
Våld och hot i samband med idrott är oacceptabelt. Alla måste kunna utöva eller gå på idrott utan att 
känna otrygghet. Arbetet mot idrottsrelaterat våld, brottslighet och otrygghet i samband med 



evenemang måste ha fortsatt hög prioritet och bedrivas i nära samverkan med föreningar, stadens 
fältassistentverksamhet och polisen.  
Elitidrotten måste i hög grad finansiera sin egen verksamhet. De aktörer inom elitidrotten som kräver 
utbyggnad av befintliga och nya arenor för egna intressen ska bidra till finansieringen för dessa 
investeringar.  
 
Det ska vara roligt att idrotta. För barn är det extra viktigt för att intresset ska hänga kvar när de blir 
vuxna. Inom tävlingsidrotten finns det alltid vinnare och förlorare, men för barn och unga är det 
angeläget att tävlingsmomentet inte blir det huvudsakliga fokuset. 
 
 

Moderaterna 

Rikspolitik 
Idrotten är en källa till stor glädje och livslångt lärande för många människor. Den skapar samtidigt 
förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Därför är det oroande att 
barn och unga i större utsträckning än tidigare slutar eller aldrig börjar idrotta. 
 
Idrott är en viktig del av civilsamhället. Idrotts- och fritidsytor i form av idrottsanläggningar, 
utomhusgym, motionsspår, badplatser och skidspår ger stockholmare utökade möjligheter till motion 
och rörelse i sin närmiljö. 
 
Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett 
samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att utvecklas 
både avseende spets och bredd. Detta handlar om att erbjuda alla barn och ungdomar möjligheter 
till träning och tävling på olika nivåer. För att det ska vara möjligt att genomföra de omfattande 
investeringarna som behövs under kommande år så behöver kommuner och externa aktörer bidra 
tillsammans. I Stockholms stad har ett nära samarbete med externa byggaktörer lett till kraftigt 
ökade investeringar i både nya idrottsanläggningar och renoveringar av befintliga. Det är bra för 
stockholmarna. 
 
All idrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv med respekt för alla människors lika värde. Målet är 
att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten. 
 
Vi ser att ordningsstörningar och sexuella trakasserier förekomma i exempelvis simhallar. De som 
blivit utsatta ska inte begränsas, utan förövarna ska stoppas. Moderaterna värnar också tryggheten 
kring våra anläggningar och ska därför fortsatt verka för tryggare idrottsplatser.  
 

Detta vill Moderaterna: 
• Fler idrottstimmar i skolan. 
• Möjliggöra för fristående och ideella aktörer att tillsammans skapa nya idrottsanläggningar 
• Att idrottsanläggningar ska vara en trygg miljö 
• Stärk idrottens roll på fritidshemmen. 
• Kartlägg hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande. 
• Utveckla Idrottslyftet till att även omfatta äldre. 

 

 

 



 

Lokalpolitik 
Idrotten är en källa till stor glädje och livslångt lärande för många människor. Den skapar samtidigt 
förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Därför är det oroande att 
barn och unga i större utsträckning än tidigare slutar eller aldrig börjar idrotta. Moderaterna vill att 
alla barn och unga ska få chansen att hitta glädjen med idrott. 
Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett 
stärkt samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att 
utvecklas både avseende spets och bredd. Detta handlar om att erbjuda alla barn och ungdomar 
möjligheter till träning och tävling på olika nivåer. 
All idrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv med respekt för alla människors lika värde. Målet är 
att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten.  
 
• Verka för fler idrottstimmar i skolan. 
• Stärk idrottens roll på fritidshemmen. 
• Kartlägg hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande. 
• Utveckla Idrottslyftet till att även omfatta äldre. 

 

 

Kristdemokraterna 

Lokalpolitik 
Ordningsstörningar har rapporterats på stadens idrottsplatser där hot och skadegörelse tyvärr blivit 
allt vanligare inslag, vilket inte minst drabbar unga flickor och pojkar. 
 
En annan utmaning för Stockholms idrottsliv är den omfattande bristen på planer och idrottshallar, 
inte minst i innerstaden. De anläggningar som väl byggs blir nästan alltid betydligt dyrare än 
budgeterat. Staden måste använda realistiska förfrågningsunderlag i upphandlingar och öka sina 
ansträngningar för att engagera externa aktörer i utbyggnaden av den idrottsliga infrastrukturen. 
 
Liksom kulturupplevelser kan ge näring åt det själsliga välmåendet, kan idrottande främja det fysiska 
välbefinnandet. Därför ska det finnas goda förutsättningar att utöva en idrott och tillgodogöra sig 
idrottens sociala aspekter, framför allt för barn och äldre.  
 
KDs idrottspolitik genomsyras av ett jämställdhets- och hälsoperspektiv, där fokus ligger på att nå 
ungdomar som inte idrottar och på att äldre ska erbjudas möjligheter att röra på sig. Tillgången till 
tränings- och tävlingstider behöver optimeras och fler idrottshallar byggas. Privata aktörers 
engagemang i nya idrottsplatser och idrottsanläggningar ska välkomnas och stöttas av staden. 
 
• Förstärk tryggheten och säkerheten vid stadens idrottsanläggningar  
• Fortsätt öka antalet konstgräsplaner på stadens fotbollsplaner  
• Bygg fler idrottshallar och idrottsanläggningar, och gör det lättare för privata aktörer att bygga 

sådana  
• Verka för fler anbud på idrottsinvesteringar bland annat genom bättre utformade upphandlingar  
• Bygg fler utegym anpassade för äldre  
• Säkerställ flickors möjligheter till idrottande  
• Anlägg fler badplatser  
• Se till att idrottsföreningsstöd från staden främjar rörelse och hälsa  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-halsosamt-sverige-genom-idrott-och-friluftsliv_H8023338


• Verka för att staten tar ett större ekonomiskt ansvar vid renoveringen av idrottsanläggningar 

Sverigedemokraterna 

 

Rikspolitik 
SD hänvisar på sin hemsida till en motion i ämnet och det är i princip vad som finns. 
SD har inga lokala program tillgängliga på nätet. 
  
I motionen så är det väldigt övergripande och ur ett nationellt perspektiv. Man vill se satsningar på 
paraidrott och idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
  
Man ser en brist på anläggningar och föreslår en statlig fond (LOA) enligt dansk modell. 
 
Motion till riksdagen 2020/21:2124 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) Idrottspolitiska frågor 

Lokalpolitik 

- 
 

Socialdemokraterna 

Man vill att avgifterna ska vara låga så att alla har möjlighet att delta i föreningslivet. 
Man pratat allas lika rätt och det som sticker ut är viljan att införa en Evenemangslista där större 
tävlingar enbart ska få visas i fria kanaler med minst 85% täckning av hushållen. 
 

Rikspolitik 
En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. 
De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser också med oro att 
många unga lämnat idrotten under pandemin, det är viktigt att få tillbaka dem. 
 
Socialdemokraterna vill: 
• att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta 
• att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor 
• att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids 
• satsa på idrott och friluftsliv för äldre 
• inrätta en så kallad evenemangslista 

 

Socialdemokraterna vill att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. I vårt starka 
samhälle ska alla få en rik fritid. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv 
oavsett föräldrarnas inkomst. Avgifterna ska vara låga. Alla ska kunna delta oavsett kön, 
könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi vill göra en 
särskild satsning på idrott och friluftsliv för äldre. 
Sverige är ett starkt idrottsland. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller friluftslivsorganisation. 
Var femte vuxen gör frivilliga insatser. Det skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. 
Idrottsrörelsen lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar. 



 
Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan växa och utvecklas i en 
trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt att träna, tävla och 
röra på sig – idrotten ska få oss att må bra. 
 
Idrottsstödet, som fördelas av Riksidrottsförbundet uppgår 2021 till cirka 2,4 miljarder. 
Riksidrottsförbundet har som övergripande mål att medel ska fördelas rättvist avseende barnrätts- 
och jämställdhetsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares 
internationella konkurrenskraft.  
 
Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens elitidrottare fram. Vi vill inrätta en s.k. 
evenemangslista i syfte att vissa idrottsevenemang av nationellt intresse bara ska få sändas i fria 
kanaler som når minst 85 procent av hushållen. 
 

Lokalpolitik 
Socialdemokraterna har inget lokalt idrottspolitiskt program på sin hemsida. 
 

 

Miljöpartiet 
 

Rikspolitik 
På riksnivå finns det knappt 10 rader med schabloner. 
 

Lokalpolitik 
Inte ett ord om idrott i det regionala programmet. 
 

 

Vänsterpartiet 
Idrottsföreningar och privata aktörer tar för mycket betalt för utövandet, det är en klassfråga. Bidrag till 
föreningar som har gratis aktiviteter/träningar för barn 6 – 12 år. Staten måste ta större ansvar för 
föreningslivet. 
 

Rikspolitik 
Det handlar om en bred palett av insatser som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för människor 
att leva ett aktivt liv. Forskningen visar att motion, idrott och friluftsliv är aktiviteter som stärker hälsan och det 
bör vara fokusområden för politiken på alla nivåer att skapa goda förutsättningar för detta. 
 
Hälsa är en klassfråga. Ofta har både idrottsföreningar och privata aktörer höga avgifter som utestänger 
många. Så ska det inte behöva vara. För att främja barn- och ungdomsidrotten och ge alla barn en god hälsa vill 
Vänsterpartiet införa ett särskilt bidrag till de föreningar som anordnar avgiftsfri idrottsskola för 6–12-åringar. 
Barnets utveckling och glädje ska stå i fokus och arbetet med att implementera barnkonventionen kommer i 
hög grad beröra idrottslivet. 



 
Idag finns det inte plats för alla barn som vill börja idrotta. En stor andel av landets kommuner uppger att de 
har föreningar som får tacka nej till barn på grund av bristen på träningstider. Vi menar att plats för idrott och 
rörelse måste finnas med som en viktig komponent i samhällsplaneringen och att det ska finnas tillgång till 
idrottsanläggningar som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om dessa idrotter domineras av 
kvinnor/flickor eller män/pojkar. Planeringen av idrottsytor behöver ske i samarbete med de som ska använda 
dem och det behövs ökad kunskap om hur man skapar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. 
 
Utöver idrottsanläggningarna ska det finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott i 
bostadsområden. Det ska vara lätt att vara fysiskt aktiv. Vi vill också satsa på underhåll av vandringsleder, 
motionsspår och göra det lättare att ta sig ut i naturreservat för att röra sig i skog och mark. 
 
Genom att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer kan vi ge många 
människor en möjlighet till ett bättre och friskare liv. 
 
Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället och idrottsrörelsen är 
inget undantag. Enligt vår mening bör staten därför på ett mer aktivt sätt använda bidragstilldelningen till 
idrotten för att ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete. 
 

Lokalpolitik 

- 


