
 

Sammanställning av fråga 9 – Kultur / Idrott. Gävle  

 

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 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

 

Vi har föreslagit 
idrottsskolor över hela 
landet, där föreningar 
erbjuder unga 
avgiftsfritt deltagande 
för att pröva på olika 
idrotter. Föreningarna 
ska också hålla 
medlemsavgifter nere 
för att få del av stödet. 
Vi har även föreslagit 
att ersättning för 
bussresor ska betalas 
ut. För att alla 
ungdomar ska kunna 
sysselsättas på fritiden 
har vi också föreslagit 
rullande fritidsgårdar 
på landsbygden. För 
äldre föreslår vi 
särskilt stöd för att 
kunna utföra 
gymnastik. 

Ett stort fokus på detta område riktas till 
landsbygden i Gävle. Vi håller i skrivande 
stund på att slutföra byggnationen av ett 
allaktivitetshus i Bergby och Hedesunda 
samt vi har gjort ett stort antal satsningar 
via kommunens ytterområdesmedel på 
pumptrackbanor, frisbeegolf, utegym, 
fotbollsanläggningar, skidspår mm. Vi har 
också utökat den satsning med namnet 
”rörelsesatsningen” som kommunen 
bedriver tillsammans med Sisu och Rädda 
barnen så att den omfattar alla tre 
skolorna i våra tre ytterområden. Via 
motorbåtsklubben i Norrsundet har vi 
stöttat projektet ”kul på sjön” som ger 
flera hundra barn ökad kontakt med 
havet och simkunskaper mm. Vi stöttar 
också ett antal projekt som 
fritidsgårdarna i alla tre bygderna 
bedriver inom ramen för ökat 
öppethållande och parklek. 
För oss socialdemokrater är det 
prioriterat att Region Gävleborg arbetar 
tillsammans med flera aktörer arbetar för 
att påverka förutsättningarna för en god 
och jämlik hälsa hos invånare i Gävleborg. 
Trots en generellt positiv hälsoutveckling 
i Sverige, och Gävleborgs län, med bland 
annat längre medellivslängd, minskat 
insjuknande och minskad dödlighet och i 
hjärt- och kärlsjukdom, kan vi se att 
skillnaderna i hälsa ökar hos 
befolkningen. Den positiva 
hälsoutvecklingen är, med andra ord, inte 
jämnt fördelad över befolkningen. Hur 
länge man lever, men också hur man mår 
medan man lever, skiljer sig åt mellan 
grupper i befolkningen. Men dessa 
skillnader är påverkbara. Därför arbetar vi 
socialdemokrater för bättre och mer 
jämlika uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar i vårt län. 

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 
har satsat på såväl 
allaktivitetshus i 
Hamrånge och 
Hedesunda och på lokaler 
i Forsbacka. Vi behöver 
jobba tillsammans med 
idrottens och kulturens 
aktörer för att säkerställa 
att de känner att de har 
goda möjligheter framåt. 
För äldre gjorde vi under 
pandemin en särskild 
kultur-satsning med 
musik på äldreboenden, 
bio med mera som var 
mycket populär - den vill 
vi nu bygga ut.  
 

Det måste vara roligt 
att röra på sig. Fler 
platser för 
spontanidrott och 
motion tillsammans 
med andra. 
 

Vi vill att barn och unga får 
röra sig mer i skolan genom 
att fler idrottstimmar införs. 
Vi vill se att en särskild 
satsning på aktiviteter för 
seniorer genomförs. Gävle 
kommunen skall stödja 
ideella initiativ som främjar 
spontanidrotten. I det ingår 
bland annat fler 
konstgräsplaner. Utöver 
detta vill vi se höjda 
aktivitetsbidrag, för att 
främja ökad delaktighet och 
integration genom 
föreningslivet. 
Liberalerna driver på för att 
Regionen ska arbeta aktivt 
och proaktivt genom olika 
kanaler marknadsföra vikten 
av och fördelarna med att ta 
ansvar för sin egen hälsa 
genom hälsofrämjande 
insatser och en sund livsstil.  
 

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 

Mer satsningar på rörelse i 
skolan. Mer stöd till föreningar 
och idrottsrörelsen. Satsningar på 
äldre till exempel ”Senior+ 
gymnastik” som vi 
Kristdemokrater har i vår 
kommunbudget. Se över de 
program och riktlinjer som 
kommunen har för att stärka 
rörelsesatsningar. 
 

 


