
 
 
Frågor angående satsningen på idrott till de politiska partierna, uppdelade på fem områden 
där partierna har skickat in skriftliga svar. Alla svar redovisas för varje parti i varje 
frågeområde separat. 
 
1. Vad ser ni som de tre viktigaste mervärdena som idrotten tillför vårt samhälle?  
 
 

Centerpartiet 
Alla tjänar på idrotten. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och en  
viktig demokratiskola som ger en plats där olika människor möts samt  
ger en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. 
 

Socialdemokraterna 
Att idrotten bidrar stort till folkhälsan är självklart, men vikten av dess bidrag till denna kan inte 
underskattas. Inte bara den fysiska hälsan förbättras av idrottande, utan även den psykiska. 
Folkhälsofördelarna som ökat idrottande innebär gör idrottsinvesteringar värda sitt pris. Det har 
dessutom visat sig idrott kan leda till bättre skolresultat för barn och unga. 
 
Svenskt civilsamhälle växer sig även det starkare genom starka idrottsföreningar och stort 
engagemang inom dessa. Föreningslivet är en stor del av den svenska demokratin och idrotten 
spelar en stor roll i detta. Den föreningsvana som engagerade kan få genom idrottsrörelsen är 
helt central för en fungerande demokrati. 
 
Idrotten är ett verktyg för mötet mellan olika människor från olika delar av samhället. Den 
samhörighet enskilda kan få genom idrottande är av stor vikt för både integration och 
motverkandet av växande kriminalitet. Samhörigheten och engagemanget som kan väckas 
genom idrotten är oerhört viktigt. 
 
 

Moderaterna 
Idrotten tillför väldigt mycket till samhället, men om vi ska nämna tre saker så handlar det om 
ökad folkhälsa, god gemenskap och stärkt integration. Idrott och friluftsliv skapar förutsättningar 
för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Idrott har stort värde för ökad 
jämställdhet och integration, den skapar viktiga mötesplatser mellan olika delar av samhället 
som främjar social inkludering. Idrotts- och föreningslivet är dessutom ett brottsförebyggande 
skyddsnät för barn och unga som är i riskzon för att hamna i kriminalitet eller på annat sätt är på 
glid. Så sent som den 27 augusti presenterade därför Moderaterna ett nationellt idrottslyft om 
250 miljoner kronor till utsatta områden. 
 



 
 

Sverigedemokraterna 
1. Gemenskap och samhörighet. 2. Fysisk hälsa 3. Psykisk hälsa 
 
 
 

Vänsterpartiet 
• Idrott, friluftsliv och motion är oerhört viktiga för en god folkhälsa. 
• Idrotten främjar integration, människor av olika bakgrund möts 
• Idrotten bidrar till ett starkt föreningsliv och olika idrottsevenemang bidrar till ett rikt 

kulturliv i staden 
 
 
 

Miljöpartiet 
Vi anser att idrott ger viktiga mervärden för barns utveckling och hälsa, bidrar till friskvård och 
till integration genom att människor från olika bakgrunder möts. 
 
 
 

 Liberalerna 
Idrotten främjar social gemenskap och glädje, inkludering och folkhälsa. Vi tycker att 
idrottsrörelsen är en mycket viktig del av civilsamhället och förutom förbättrad folkhälsa och 
förbättrad inlärning i skolan bygger idrotten broar mellan människor oavsett vilken bakgrund 
man har. Idrottsrörelsen har en stor inneboende och till stora delar outnyttjad potential, vilket vi 
i politiken bör ta vara på för att motverka ohälsa, segregation och utanförskap. 
 
 
 

 Kristdemokraterna 

Hälsa, integration och glädje. 
  



 
 
2. Hur vill ni säkerställa att idrottsanläggningar kommer med i stadens planarbete i ett tidigt 
skede och att samordningen mellan stadens olika organ förbättras/effektiviseras?  
Idrotten söker en aktivare dialog med Fastighetskontoret för att bidra till att nya anläggningar 
som är mer funktionella, möter varje idrotters behov och är kostnadseffektiva.  
 
Är ert parti beredd att verka för en sådan utveckling och hur föreslår ni i så fall att en sådan 
dialog skulle organiseras?  
 
 
 

Centerpartiet 
Vi vill se en idrottsnorm hos Exploateringskontoret. Idrottsytor ska  
planeras in tidigt när staden växer och en idrottsnorm bör styra  
dimensioneringen av idrottsytor vid exploateringsprojekt.  
Prioriteringarna bör ske i nära samarbete med idrottsrörelsen. 
 
Vi håller med om att dialogen måste bli bättre. Från politiken vill vi  
fortsätta med regelbundna mötet mellan idrottsroteln, fastighetsroteln  
och idrottsförbunden för att tillsammans prioritera i arbetet med att  
bygga ikapp behovet av idrottsanläggningar. Centerpartiet vill också se  
över hur ansvaret för idrottsfrågorna och anläggningsfrågan ska  
organiseras i staden. En översyn av idrottsförvaltningen och  
fastighetskontoret bör göras i syfte att se om det finns bättre sätt att  
organisera ansvaret. 
 
 
 

Socialdemokraterna 
Det huvudsakliga problemet har ofta varit att idrotten tvingats stryka på foten ju längre in i 
detaljplanearbetet man kommer. I framtiden måste vi se till att idrotten i större utsträckning än 
tidigare kan få gå först. Inom ramen för vår idrottsmiljard vill vi bland annat anlägga en 
konstgräsplan på Sundby BP där det även funnits planer på att bygga bostäder. Idrotten måste 
helt enkelt prioriteras på ett sätt som inte gjorts i tillräcklig utsträckning. 
 
Självklart ska dialogen med idrotten fördjupas. Idrotten sitter på mycket kunskap som politiken 
och fastighetskontoret inte gör. Exakt i vilka former dialogen ska föras kan diskuteras men helt 
klart är det att vi har mycket att hämta på att samordna på ett bättre sätt. Vi vill ha en 
fortlöpande dialog med idrottsförbunden i framtiden, att representanter från fastighetskontoret 
då ska finnas representerade är självklart ur vår synvinkel. 
 
 



 
 

Moderaterna 
För oss har det varit viktigt att planering för idrott kommer in tidigare i processen, ett par 
exempel är Årstafältet och Loudden. Ansvariga förvaltningschefer har därför löpande möten för 
att se till att det samordnas på bästa sätt. 
 
Vi är absolut öppna för en mer öppen och transparent process i fler skeden, inte minst i samtal 
och på möten med idrotten. Fastighetskontoret har exempelvis värdefull kunskap om hur man 
genomför projekt även om det är idrottsförvaltningen som beställer och vet vad som är 
efterfrågat.  
 

Sverigedemokraterna 
Vi anser att idrotten måste prioriteras framför produktion av bostäder och kontor. 
Stockholm har ett underskott på idrottsplatser och anläggningar. Vi ser det därför som akut 
att genom nära dialog med idrottsförbunden säkerställ tillförandet av flera idrottsplatser 
tidigt i stadsutvecklingsprocessen. 
 
 

Vänsterpartiet 
Att bygga i kapp anläggningsbristen är en av de största utmaningarna för idrotten i Stockholm. Vi 
behöver få in idrotten i stadsplaneringen i ett tidigt skede och i samtliga stora byggprojekt. Det 
är viktigt att kunna utöva idrott och friluftsliv i så nära sitt boende som möjligt.  
 
Vi har bland annat föreslagit att det ska tillsättas en samordningstjänst inom staden, en så kallad 
idrottsgeneral som har i uppdrag att öka samordningen mellan de olika förvaltningarna som är 
involverade i idrottsplaneringen. Idrottsgeneralen ska ha ett nära samarbete med 
idrottsförbunden och gärna skapa en samverkansgrupp där föreningarna kan träffas regelbundet 
och bidra med sin expertis för att få med det i de tidiga skedena av olika projekt. Vi tror att det 
är föreningarna som är experterna och som bäst vet vilka behov som finns och kan bidra med de 
nödvändiga lösningarna för att staden ska få de anläggningar som behövs.  
 
Hallbristen måste angripas på bred front. Ytterligare en pusselbit kan vara att titta på tomma 
lokaler som väntar på att exploateras eller att bygga om befintliga lokaler till idrottslokaler. 
 
Generellt så tycker vi i Vänsterpartiet att kommunen ska ta huvudansvaret för att bygga och äga 
idrottsanläggningarna så att vi kan garantera halltider och rimlig hyra till Stockholms alla 
föreningar. Att sälja ut våra idrottslokaler till privata aktörer en dålig idé som också blir dyrare i 
längden än att äga och förvalta hallar själva.   
 



 
 
 

Miljöpartiet 
Idrotten ska alltid vara med i stadens planprocesser så tidigt som möjligt. Detta ska vara praxis 
från staden men kan ibland dras tillbaka längre fram i processen till förmån för bostäder. 
Idrotten behöver komma in tidigt och detta behöver säkerställas i alla led. Om det inte är möjligt 
att bygga idrottshallar enligt fullstora mått bör samtal ske med idrottsrörelsen kring vilken typ av 
hall som kan vara lämplig på den plats som finns till förfogande. Idrott ger också mervärde till 
nya bostadsområden.  
 
 
 

 Liberalerna 
Liberalerna vill införa idrottsnorm när man bygger nytt, då kan man inte glömma bort att räkna 
med idrotten från början. Stuprörstänket måste upphöra mellan förvaltningarna. Ytor som tas 
bort måste ersättas inom rimligt avstånd och ytor som tillfälligt tas bort ska ersättas tillfälligt. 
Ingen förening ska gå i graven på grund av stadens byggen. Inga gympasalar ska vara låsta i 
Stockholm, det gäller även när man bygger nytt. Skolgårdar ska utformas så att de kan användas 
för spontanidrott efter skoltid. Vi har ont om plats och allt vi bygger för rörelse måste kunna 
utnyttjas maximalt och smart, det kan t.ex innebära att nya skolor alltid får fullstora idrottshallar.  
 

Idrotten och dess föreningar har mycket att tillföra av kunskap. SDF med sin expertkunskap och 
med tekniska underlag och förutsättningar för olika sorters anläggningar. När anläggning 
planeras bör SDF:er för de idrotter anläggningen rör bjudas in på ett tidigt stadium i planeringen, 
inte som remissinstans efter projektet är framskrivet. Det skulle alla vinna på. 
Föreningar behöver få ett större inflytande i hur t ex befintliga IP:s ska utvecklas. Det är 
föreningarna som fyller våra anläggningar med innehåll och där finns redan det befintliga 
anläggningsrådet att utnyttja som kanal för detta. I dagsläget får föreningarna inte prata 
utveckling med idrottsförvaltningen på dessa råd. 
 
 
 

 Kristdemokraterna 

Givetvis. Idrotten behöver komma in i planeringen i ett tidigt skede för att investeringarna 
verkligen ska vara till nytta. Dialogen med idrotten har utvecklats under den gångna 
mandatperioden med det grönblå styret och vi har även med som uppdrag i årets budget att 
planering av nya idrottsanläggningar ska ske i samverkan med stadens bostadsplanering och 
skolplanering. Just för att på ett tidigt stadie i stadsplaneringen inkludera idrottens behov. 
  



 
 
3. Gällande plan för investeringar i idrottsanläggningar innehåller, utöver investeringar inom 
plan på 370 mkr, s.k. investeringar över plan med 530, 737, 706 och 362 mkr för åren 2023-
2026. Står ert parti upp för att investeringsnivån inte ska understiga dessa belopp?  
 
Enligt idrottsförbunden räcker dessutom inte dessa medel alls till för att genomföra den 
strategi för investeringar som kommunstyrelsen fastställde i juni månad. Bristen uppgår till i 
genomsnitt 500 mkr per år fram till år 2030. Vilka åtgärder i fråga om finansiering ser ni kan 
vidtas, för att strategin ska kunna genomföras?  
 
 

Centerpartiet 
Vi står inte bara upp för den här nivån utan vill höja den ytterligare.  
Det kommer behövas mer pengar för att vi ska ha möjlighet att bygga  
ikapp i enlighet med anläggningsstrategin och det kommer vi ha som  
prioriterad fråga efter valet. Vi vill också fortsätta samarbeta med  
privata aktörer som vill investera i Stockholmsidrotten. 
 
Det är även viktigt att vi för dialoger med idrottsrörelsen i  
projekteringsfasen för att säkerställa att vi bygger ändamålsenliga  
anläggningar.  Vi måste dessutom hålla nere kostnaderna i våra egna  
projekt. I den frågan har Stockholm mycket att lära av andra länder som  
bygger både snabbare och billigare. 
 
 
 

Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna går till val på att investera en miljard extra utöver fastighetskontorets 
långsiktiga och utökade planer. För att bygga ikapp bristen måste politiken våga investera 
ordentligt.  
 
Helt centralt är även att dyra OPS-lösningar stoppas och tas tillbaka i egen regi. Detta vill vi göra 
utöver den extra miljard vi alltså investerar i nya projekt. Dessa OPS-projekt riskerar att i 
förlängningen urholka nämndens driftsbudget och därmed gå ut över verksamheten. Privata 
samhällsbyggnadsbolag lånar nämligen till högre räntor och har dessutom avkastningskrav som 
staden måste betala för genom hyran. Att OPS-lösningar blir dyrare än att bygga i egen regi har 
bland annat Riksgälden poängterat.   
 
 
 
 



 
 

Moderaterna 
Det är Moderaterna och den grönblå majoriteten som har beslutat om gällande investeringsplan. 
Vi har gjort historiskt höga investeringar på idrotten sedan 2018 och fram till 2026 vill vi 
investera ytterligare drygt 4 miljarder kronor. Men staden kan inte ta alla investeringar själv, 
behovet är helt enkelt för stort. Under mandatperioden har vi därför initierat ett samarbete med 
externa aktörer som bygger och/eller driva idrottsanläggningar. För att klara det omfattande 
investeringsbehovet kommer den samverkan att bli särskilt viktigt att stärka ytterligare. Vi tror 
också att det går att pressa byggkostnaderna generellt, inte minst för att få till mer idrottsyta för 
pengarna. Det som efterfrågas i första hand är just mer yta, inte nödvändigt den högsta möjliga 
kvaliteten och tekniken.  
 
 
 

Sverigedemokraterna 
Ja. Vi anser att investeringsnivån inte ska understiga dessa nivåer. Vi är beredda att öka upp 
anslagen ytterligare med 500 mkr per år. Detta gör vi genom bl.a lånefinansering eftersom vi 
ser att en satsning på barn och ungas hälsa idag kommer att leda till minskad ohälsa 
framöver. Att spara in på idrottsinvesteringar leder till minskad folkhälsa på sikt därtill högre 
långsiktiga kostnader för hela samhället. 
 
 
 

Vänsterpartiet 
Vi kan se att det egentligen skulle behövas totalt 1,2 miljarder kr per år för renoveringar och 
nybyggnation av idrottsanläggningar i Stockholm. Många hallar, särskilt simhallar är i dåligt skick 
idag och behöver ses över. Man måste titta på olika lösningar för finansiering. Vi tycker bland 
annat att man ska öronmärka pengar vid exploatering av mark och försäljning av kommunala 
fastigheter för att säkra att de går till idrottsanläggningar.  
 
Vi inom Vänsterpartiet har även föreslagit ett utökat samarbete med kranskommunerna för att 
kunna möta upp en del av investeringskostnaderna 
 
 
  



 
 

Miljöpartiet 
Absolut gör vi det, dessa belopp utgör grundläggande nivå och vi är beredda att öka denna 
summa kommande mandatperiod. Anläggningsstrategin som togs i år är ett dokument som visar 
på hur stort behov det finns av nya idrottsanläggningar, vilket är hjälpsamt när vi planerar 
staden. Självklart ska vi budgetera för detta framåt. Vi ökar gärna själva ramen för investeringar 
vilket ger spelrum för fastighetskontoret att prioritera mer fritt under året utefter behov. 
Förutom att investera pengar tror vi också att det är viktigt att vi gör det enklare för 
föreningarna. Vi går till val på att införa föreningslotsar som kan guida nya föreningar genom 
stadens system med ansökningar, tips och trix. Vi vill också modernisera bokningssystemet i 
staden, tillgängliggöra fler lokaler för föreningarna samt göra ansökningsprocesserna för bidrag 
enklare.   
 
 

 Liberalerna 
De belopp (4 miljarder) som är fastställda gäller.  

En förutsättning är mer stöd ifrån t. ex region och stat för de anläggningar som klassas som 
nationalarenor eller är samlande för hela regionen. Ett annat är att låta föreningar och externa 
aktörer i högre grad få bygga och drifta anläggningar i egen regi med långsiktiga avtal. Det blir 
billigare för staden samtidigt som de långa avtalen (25 år) garanterar en trygghet för 
föreningarna och stadens verksamheter. 
En elitidrottsutredning behövs så att ett särskilt program för elitidrotten och dess arenor kan tas 
fram då vi kan se att detta är något som saknas idag. Dessa arenor skulle kunna finansieras på 
andra sätt. Elitidrotten ingår idag inte i Idrottsnämndens prioriterade uppdrag. 
 
 

 Kristdemokraterna 

För Kristdemokraterna är grunden i vår idrottspolitik att det ska finnas en god tillgång på 
idrottsanläggningar och hallar. Vi tycker att en modell med kommunala borgenslån kan vara 
intressant att titta närmare på, eventuellt genom att utreda vad det skulle få för ekonomiska 
konsekvenser och för att öka takten ytterligare på byggandet av fler idrottsytor. Det handlar 
också om att kroka arm med privata aktörer – själva har staden inte råd att bygga i den takt vi 
behöver för att täcka behoven. Vi har också mycket att lära av andra länder när det kommer till 
kostnadseffektiva byggen. 
  



 
 
4. Stockholm vill vara en ledande idrottsstad men med undantag för våra tre klubbar i 
herrallsvenskan är positionen för flertalet idrotter i staden mycket svagt på nationell och 
internationell elitnivå. Samtidigt vitsordas elitidrottens betydelse för intresse och tillväxt i 
breddidrotten.  

När nu stadens program för idrott, motion och friluftsliv är föremål för översyn och 
uppdatering, är ert parti redo för att arbeta fram ett program också för elitidrotten i 
staden?  

 

 

Centerpartiet 
Vi ser gärna ett program för elitidrotten. Elitidrotten och  
breddidrotten är beroende av varandra och båda behövs i Stockholm.  
Elitidrotten skapar förebilder och motivation som gör att fler barn och  
unga börjar och fortsätter idrotta. Vi vill bygga fler arenor med  
publikkapacitet så Stockholm kan vara värdstad för fler stora evenemang  
och idrotter kan fortsätta växa på elitnivå. 
 
 
 

Socialdemokraterna 
Ett program för elitidrotten skulle vara mycket värdefullt för staden att ha. Det skulle ge stabila 
förhållningspunkter för flera år framöver. Vi är positiva till att ett sådant program tas fram. 
 
 
 
 

Moderaterna 
Idrottsnämnden har i uppdrag att vara den primära samtalspartnern med alla idrottsföreningar 
och regionala idrottsförbund i elitidrottsfrågor. Vi arbetar även aktivt för att locka mästerskap till 
Stockholm vilket på många sätt gynnar elitidrotten i vår stad. Under mandatperioden har vi 
säkrat handbolls-VM 2023 och hockey-VM 2025 och vi arbetar nu för fullt med att säkra även 
fotbolls-EM för damer 2025 tillsammans med andra nordiska städer. Moderaterna nationellt vill 
ta fram en elitidrottstrategi för att ta grepp om denna viktiga fråga. Vi är villiga att föra en sådan 
diskussion också i Stockholms stad.  
 
 



 
 

Sverigedemokraterna 
Ja. Vi vill ta fram ett program för hur staden kan möjliggöra elitidrott både med 
utbildningsväsendet och även med fysiska anläggningar. 
 

Vänsterpartiet 
Ja, vi anser att staden är redo att arbeta fram ett program för elitidrotten i staden. Vi vill också 
generellt ge mer stöd till, och ha ett bättre samarbete med både civilsamhället och 
idrottsföreningarna i Stockholm och genom detta få till de bästa lösningarna för att utveckla och 
bygga nya idrottsanläggningar.  
 

Miljöpartiet 
Ja vi är beredda att ta fram ett program även för elitidrott för att få en riktning. Inom 
miljöpartiet prioriterar vi först och främst breddidrotten. I och med att vi ser ett stort behov av 
hallar i staden anser vi att barn och ungdomar är de som behöver första prioritering till våra 
lokaler. Däremot ser vi också att elitidrotten är viktig för klubbarna men även för våra 
ungdomars möjlighet att satsa på sin idrott och få förebilder. Därför tror vi det är bra att se över 
förutsättningarna för elitverksamheten. 

 

 Liberalerna 
En elitidrottsutredning behövs så att ett särskilt program för elitidrotten och dess arenor kan tas 
fram då vi kan se att detta är något som saknas idag. Dessa skulle kunna finansieras på andra 
sätt. Elitidrotten ingår idag inte i Idrottsnämndens prioriterade uppdrag. Detta program bör tas 
fram i nära samråd med de elitorganisationerna och SDFs. Ett sätt att starta upp arbetet är att 
idrotten själva skriver fram ett underlag för politiken att utgå ifrån innan arbetet börjar. I ett 
sådant här underlag är det viktigt att alla våra 72 SDF finns med på tåget, även de som idag inte 
har någon elitverksamhet. Här kan man kanske använda sig av RF Sisu Stockholm som samlande. 
 

 Kristdemokraterna 

Vad gäller elitklubbars förutsättningar har Stockholms stad av förklarliga skäl inte full rådighet 
över deras verksamhet eller förutsättningar. Däremot ska staden i den mån vi kan vara stöttande 
och ge så bra förutsättningar som det går. Huruvida det behövs ett framtagande av program för 
detta är svårt att säga i dagsläget.  



 
 
5. Hur ser ni på Stockholm Stad som en ledande initiativtagare till att öppna upp för 
regionala samarbeten, för att lösa anläggningsbristen och hur skulle i så fall ett sådant 
samarbete organiseras?  
 
 

Centerpartiet 
Vi ser positivt på regionala samarbeten och vill öka samverkan mellan  
kommunerna i länet och bygga fler regionala anläggningar. Det är  
särskilt viktigt att vi samarbetar kring mindre idrotter och idrotter  
som kräver specialanläggningar. Vi vet också att det är viktigt för  
parasporten att det finns särskilt tillgänglighetsanpassade  
anläggningar, även det är någonting som behöver utvecklas inom ramen för  
det regionala samarbetet. 
 
Det behövs också nationellt samarbetet och nationella pengar till de  
större arenorna som Eriksdalsbadet som idag tar allt för stor del av  
stadens investeringsbudget fast det är en nationell angelägenhet. 
 
 

Socialdemokraterna 
 
Regionala samarbeten är värdefulla speciellt för de idrotter där utövarunderlaget är mindre. 
Eftersom Stockholm i allmänhet har en så stor brist på anläggningar är det dessutom 
angeläget för oss att få till så många bra regionala lösningar som möjligt. Som kommunen 
med värst bristsituation är det också rimligt att vi tar på oss ledartröjan för nya sådana 
projekt. Exakta former är svårt att bestämma i förväg men staden måste i framtiden bjuda in 
grannkommuner till dialog allt oftare. 
 
 

Moderaterna 
Utgångspunkten för vår regionala idrottssamverkan har varit att möta ett behov eller önskemål 
som är för litet för att vara realistiskt i varje enskild kommun, men som kan uppfyllas på ett 
kostnadseffektivt sätt genom en samordnad satsning. Detta är vi positiva till. Kommunerna har 
genom föreningen FSKF (Föreningen för Stor-Stockholms Kultur- och Fritidschefer) definierat 
ramarna för vad som bör uppfyllas för att en anläggning ska kallar Regional idrottsanläggning. Vi 
ser gärna utökad regionala samarbeten och vill ha mer av denna typ av dialog med våra 
grannkommuner. 
 



 
 

Sverigedemokraterna 
Regionala samarbeten är positivt men Stockholm har av naturliga skäl störst rådighet över 
sina egna markytor. Självklart kan inter-kommunala samarbeten vara av stor vikt med våra 
grannkommuner. Men som princip måste utgångspunkten vara att medborgare har tillgång 
till en idrottsanläggning i närheten av sitt boende.  
 
 

Vänsterpartiet 
Vi ser ett stort behov av ett utökat samarbete med kranskommunerna. Därför har vi i 
Vänsterpartiet lagt ett förslag om ett gemensamt idrottsfastighetsbolag för att kunna klara 
utbyggnaden och för att ha en länsövergripande idrottsplanering. Vi tycker att det behöver 
ligga fokus på att stärka samarbetet mellan kommunernas idrottsförvaltningar, för att göra 
det möjligt att skapa fler idrottsanläggningar som annars inte hade kunnat komma till stånd. 
Ett sådant samarbete skulle särskilt gynna olika specialidrotter.  
 
Vi tror att ett samarbete kan se ut på olika sätt och är öppna för olika lösningar men ett 
kommungemensamt idrottsfastighetsbolag är ett viktigt och konkret förslag som skulle ge en 
mer långsiktigt hållbar lösning. Finansiering av anläggningar skulle också kunna säkras genom 
hyresavtal tecknade av andra kommuner än den där anläggningen uppförs.  
 
 

Miljöpartiet 
Det är positivt att regionen kan samverka vid planeringen av nya hallar. Detta är särskilt 
angeläget vid planering av specialidrottshallar där den regionala samverkan är viktig för att säkra 
upptagning från ett större område än endast kommunen. Vi ser dock en risk med att det endast 
blir möten som inte mynnar ut i konkreta handlingar. Därför tror vi det är viktigt att det i så fall 
sätts upp spelregler med tydligt ansvarsutkrävande för alla kommuner som samarbetar.  
 
 
  



 
 

 Liberalerna 
Det är en nödvändighet att samverka över kommungränser, dvs inom regionen. Idag finns det 
inget professionellt samarbete utan endast en ideell förening för tjänstemännen. 
OM fler samsas om kostnader för arenor som kan utnyttjas av många olika kommuner kan vi 
bygga mer och snabbare. 
Organisatoriskt behöver man nog ha både förtroendevalda, t ex IDNs ordförande, och en 
gruppering av berörda tjänstemän. Dessa kanske kan samråda 1 ggr halvår t ex för att se över 
gemensamma behov och status på projekt. 
 
 

 Kristdemokraterna 

Regionerna och kommunerna i länet har i år tillsammans tagit fram en ny plan för hur man 
 
gemensamt ska göra Stockholmsregionen till den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. 
Framöver ska också en regional idrottsstrategi tas fram, ett arbete som pågår nu 


