
 

Sammanställning av fråga 9 – Kultur / Idrott. Hudiksvall  

 

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 Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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. 
Kommunalt anser vi att föreningsidrotten 
har en mycket stor betydelse för folkhälsa 
och social sammanhållning, men 
spontanrörelse och spontanidrott ska inte 
underskattas. Vi vill t.ex se fler lekparker 
runt om i kommunen och vi har vi även 
föreslagit bad- och friluftsbussar till 
Hornslandet under sommaren i syfte att 
öka tillgänglighet till och kunskap om den 
unika havsmiljön. 

Som parti har vi sett 
till att mer resurser 
lagts på 
fritid/friluftsliv och 
kultur riktat mot alla 
åldrar. Spår leder, 
ökade bidrag till 
föreningslivet, 
satsningar på 
ungdomsidrott mm   

K: Centerpartiet vill att 
varje barn under sin 
lågstadietid skall få en 
”föreningscheck” på 
500 kr /år för att 
använda som 
deltagande i en 
förening. På sikt skulle 
vi även vilja utöka den 
även för äldre.  
 

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 

Sverigedemokraterna har 
under många år drivit 
frågan om 
spontanidrottsplatser, vi 
tror på att göra det så 
enkelt som möjligt för så 
många som möjligt 
kommer fler vilja röra på 
sig.  
Vi satsar också på det helt 
avgörande föreningslivet, 
där vi vill se större 
lyhördhet från kommunen 
men även investeringar i 
anläggningar som 
föreningar kan nyttja. 
 

 


