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INTERPELLATION 

Helhetsgrepp om idrotten på ön 
För att titulera sig som ”Hälsans ö” måste Lidingö också vara idrottens 

ö. Tyvärr är Lidingö inte det idag. I tidningen Fokus kommunranking 

hamnar Lidingö högt i många kategorier men endast på plats 243 av 290 

kommuner i kategorin ”kultur och fritid”. Det vill Centerpartiet förändra. 

Centerpartiet har tagit fram ett förslag till idrottspolitiskt program (se 

www.centerpartietlidingo.se) för att peka ut riktningen för stadens arbete med 

idrottsfrågor samt för att föreslå åtgärdsförslag för att nå vår vision för Lidingö 

som idrottens ö. I decennier har idrotten fått stå tillbaka. Nu är det dags för 

Lidingö stad att prioritera idrotten! 

Vi presenterar tre åtgärdsförslag: 

1. Utveckla samarbetet med Lidingö idrottsråd 

2. Håll nere avgifterna för idrott samt skapa idrottsbidrag 

3. Ta helhetsgrepp i satsningar på nya idrottshallar och -ytor 

Ett grundproblem som vi ser i stadens arbete med idrottsfrågor är bristen av 

helhetsperspektiv. Vilka hallar som byggs tycks bestämmas utifrån vem som kan 

betala istället för behoven ur ett helhetsperspektiv. Vi vill att kommunen ska 

investera i idrotten. Dessa investeringar är väl värda pengar. Enligt Stockholms 

idrottsförbund kan det ideella arbetet värderas till åtminstone 1,7 miljarder 

kronor i Stockholmsområdet (lågt räknat). Forskning visar även att idrottande 

ungdomar har mindre depressiva symptom, bättre självkänsla, trivs bättre i 

skolan, skolkar mindre, begår färre brott och dricker mindre alkohol. 

Vi ser framför oss satsningar på idrottscampus i Dalénum, Högsätra, Bodal och 

Lidingövallen. Campus i mindre skala kan skapas på andra ställen, exempelvis 

för basket, volleyboll och fotboll vid Hersby gymnasium. En tidsplan för detta bör 

tas fram och exakt fördelning av hallar diskuteras mellan nämnd och Lidingö 

Idrottsråd. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Filip Svanberg (M), ordförande 

kultur- och fritidsnämnden: 

- Kommer du verka för att en helhetsplanering för idrottsanläggningar tas 

fram i nära dialog med Lidingö Idrottsråd, och när kommer denna 

helhetsplanering i så fall vara klar? 

- Ämnar du verka för en långsiktig investeringsplan för kommunens 

investeringar i idrottsanläggningar på ön? 

- Kommer majoriteten se över möjligheter för stöd till barn/ungdomar som 

har svårt att ha råd med deltagande i idrottsrörelsen? 
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