
KD:s drag – vinna valet med lokala 

idrottsfrågor i fokus 

Sport 

Kristdemokraterna i Göteborg vill satsa på idrotten och föreslår bland annat en 

dubblering av föreningsstödet. 

– Alldeles för många underskattar betydelsen av föreningsidrotten och tar den 

given, säger Elisabet Lann (KD), kommunalråd med ansvar för idrott- och 

föreningsfrågor. 
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Med mindre än fyra veckor kvar till valet positionerar sig Kristdemokraterna i 

Göteborg som ett parti vill stärka idrotten och föreningslivet. 

– Ett starkt föreningsliv ger enorma samhällsvinster, även på ett individuellt plan, i 

form av hälsa och gemenskap, säger Elisabet Lann. 

Kommunalrådet menar att nivån på satsningen är en central fråga för hela 

samhällsbygget. Därför går partiet till val med fyra punkter som har direkt koppling 

till idrotten och föreningslivet. 

Bland satsningarna märks en dubblering av föreningsbidraget från 2022 års 99,2 

miljoner. Ökningen föreslås ske successivt under mandatperioden. 

”Skulle vara välkommet” 

– Föreningarna har fått det tuffare. Det är svårare med sponsorer. I mötet med 

föreningar efterfrågas ofta stöd som inte är villkorat och kan gå till att anställa en 

kanslist eller vaktmästare. Därför tror vi att en rejäl höjning av föreningsbidraget 

skulle vara välkommet, säger Elisabet Lann. 

Nästa förslag är att en procent av den totala kostnaden för stadens byggprojekt 

avsätts till motions- och idrottsytor, i linje med vad som sedan 2013 gäller för 

konstgestaltningar vid byggen. 
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– Det får även en symbolisk betydelse, att göra plats för idrotten i samhällsbygget. 

Vet man med sig att en procent ska gå till nya platser för idrott och motion så 

synliggörs idrottens roll tydligare, säger Elisabet Lann. 

Enligt kommunalrådet är det i dag vanligt att idrottsanläggningar konkurreras ut när 

prioriteringar behöver göras. 

”Finns det några padelhallar som står öde?” 

– Om idrotten förlorar varje sådan kamp blir det ohållbart till slut och folk inte vilja 

flytta till Göteborg, säger hon. 

Förslag tre handlar om att tillgängliggöra outnyttjade motions- och idrottsytor. 

– Det finns en del ytor som inte används, andra som är otrygga. Exempelvis står 

Brunnsboskolan med på listan över uthyrningsbara hallar. Enligt många fungerar det 

inte att vara där och att det är otryggt, säger Elisabet Lann. 

Att bygga nytt tar tid. Därför behöver en inventering av befintliga hallar göras. 

– Vad kan vi göra för att göra osäkra lokaler säkra? Finns det några padelhallar som 

står öde? Behovet är akut. Vi är angelägna att hitta bra lösningar här och nu, säger 

Lann. 

Det fjärde och sista förslaget är ”fritidskort” till alla barn i årskurs två till nio, laddat 

med minst 500 kronor och som mest 2400 kronor. 

– Det lyfts allt oftare att avgifterna har blivit för höga, även i sporter som är kända för 

att vara billiga. Det här handlar om att freda pengar för barnen. Det blir också ett sätt 

att stärka idrottsföreningarna. I dag låter en del klubbar barn träna utan att de kan 

betala, säger Elisabet Lann. 

Enligt henne är satsningen delvis självfinansierad, där fritidskortet för barn är en 

rikssatsning. När det gäller föreningsbidraget vill man finansiera det genom att spara 



in på bemannade lekplatser, låta andra aktörer ta över kommunala gym och lägga 

mindre pengar på kommunal simundervisning. 

Vad tror du om möjligheten att få politisk majoritet för förslagen? 

– Det går inte att säga säkert hur anda kommer att ställa sig. För oss är de här 

frågorna jätteviktiga. Jag tror att de flesta ser de behoven. Just nu handlar det om att 

få föreningslivet på fötter. 

 

FAKTA: 

KD:s förslag om idrotten 

• En dubblering av föreningsbidraget 

• En procent av stadens byggprojekt avsätt till motions- och idrottsytor 

• Snabbinventering av idrottsytor och idrottslokaler 

• Fritidskort till alla barn 
 


