
 

Sammanställning av fråga 9 – Kultur / Idrott. Bollnäs  

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR   

Kultur/ Idrott Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Vad tänker ni göra för att få 
barn och unga att röra på sig 
mera? Frågan gäller även 
äldre. 

 

Det handlar både om att säkerställa 
att det finns lokaler för kultur och 
idrott på landsbygden, men även att 
det finns tillgång till ledare och 
pengar för verksamhet. Vi behöver 
jobba tillsammans med idrottens och 
kulturens aktörer för att säkerställa 
att de känner att de har goda 
möjligheter framåt 

Ett idrottsintresse har man ofta kvar genom hela 
livet. Den möjligheten vill vi ge fler. Därför tycker vi 
att idrottsklubbar ska få komma till fritids och 
skolan, så att barn kan få testa många olika 
idrotter. Då kan fler hitta en favorit och kanske 
börja med en idrott. Vi vill att det ska satsas lika 
mycket på tjejers och killars idrottande. Därför vill 
vi att det tas fram mer fakta om hur det ser ut 
inom olika idrotter och på olika platser i landet, så 
att man kan hitta rätt lösningar. Dessutom vill vi att 
reglerna för sponsring av idrottsföreningar 
förändras, eftersom det i dag oftast är billigare för 
ett företag att sponsra ett herrlag än ett damlag 
eller en barnidrottsförening. Dagens regelverk 
baseras i stor utsträckning på åskådarsiffror, och 
det systemet måste moderniseras. Personer som 
har någon funktionsnedsättning har ofta svårare 
att testa en ny idrott. Det beror på att det kan 
behövas speciell utrustning som är dyr. Därför vill 
vi att det ska finnas ett bibliotek där man kan låna 
utrustning för att testa om man tycker idrotten är 
kul. 

Idrotten har mycket goda effekter på våra 
barns välmående där man skapar en bra 
gemenskap och ett sammanhang. Att 
investera i våra barns idrott och aktivitet 
är viktigt och vi ser gärna att dessa 
grupper prioriteras. Vi vill även införa 
mer idrott och hälsa i skolan för att på så 
sätt öka intresset för att röra på sig 
samtidigt som folkhälsan förbättras. 
Forskningen visar även att mer idrott i 
skolan ger bättre skolresultat 

 


