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1) Vi har ett program för ci-
vilsamhället där idrottsrö-
relsen är en omistlig del. 
Vi vill stötta föreningslivet 
och tycker att avdragsrätt 
för gåvor ska vidgas, så att 
även idrottsföreningar kan 
ta emot avdragsgilla gåvor. 
Vi vill ta bort reklamskat-
ten, som är en stor utgift 
för många idrottsförening-
ar. Dessutom tycker vi att 
det behövs mer idrott i sko-
lan. Det gör våra barn fris-
kare och bidrar till att bar-
nen presterar bättre i övriga 
skolämnen. Att röra på sig 
ger bättre koncentrations-
förmåga vilket stimulerar 
inlärningen.

Vilken väg tar Sveriges idrottspolitik 2014?
Vid riksdagsvalet den 14 september avgörs vilken väg som idrotten 
och Sveriges idrottspolitik kommer att ta de närmaste fyra åren. Med 
den indragna OS-ansökan i färskt minne finns det frågetecken kring 
det politiska stödet för att arrangera stora idrottstävlingar i Sverige. 
Sport & Affärer har därför ställt fyra frågor till de åtta riksdags-
partiernas idrottspolitiska talespersoner där de presenterar partier-
nas syn på idrott.  TexT: Pierre eklund

Frågorna till partierna:
1) På vilket sätt syns idrotten i ert valprogram?
2) Vilken är den viktigaste idrottspolitiska frågan?
3) Hur ser du på värdet av att ta hem större 
idrottsevenemang?
4) Hur ser du på den indragna svenska OS ansökan?

1) Vårt valprogram är inte 
klart, men i vår budget har 
vi över 300 miljoner kronor i 
ökade satsningar till idrotts-
rörelsen och svenskt frilufts-
liv. Första steget är att vi till-
sammans ska ta fram ett nytt 
handslag riktat till barn och 
ungas möjlighet att vara med 
i föreningslivet.

1) Vi har en idrottspolitisk 
plattform som visar vad vi 
tycker i idrottsfrågor. Ett 
exempel är kommunernas 
stöd till idrotten. Idrotten är 
inte en ”konfliktfråga” som 
andra politiska frågor utan 
måste i så fall kopplas till 
andra frågeställningar, till 
exempel ekonomi.

1) Inför valrörelsen fokuserar 
vi på ungdoms- och bredd-
idrott, idrott för människor 
med funktionsnedsättning, 
allmän motionsidrott och 
andra folkhälsofrämjande 
aktiviteter. Vi satsar 100 
miljoner kronor per år på 
idrottsaktiviteter i miljon-
programsområden. 

1) Vårt valprogram är inte 
fastställt. Folkpartiet anser 
att det är av central bety-
delse för folkhälsan att det 
offentliga kraftsamlar för att 
skapa möjligheter för alla att 
röra på sig. För 2014 uppgår 
det statliga stödet till drygt 
1  700 miljoner kronor. Sta-
tens särskilda satsning 
Idrottslyftet har tillkommit. 
Idrottslyftet har haft som 
främsta syfte att öppna upp 
dörrarna för fler barn och 
ungdomar samt att utveck-
la verksamheten så att de 
väljer att idrotta högre upp 
i åldrarna.

1) Det är för tidigt att svara 
på. Alliansen kommer till-
sammans att presentera ett 
valmanifest längre fram. Men 
idrotten har varit en priori-
terad fråga både 2006 och 
2010.

1) Vårt valprogram antas i 
augusti. Men jag ser vikten 
av att barns möjligheter till 
idrottsaktiviteter lyfts fram. 
Politiskt har vi länge verkat 
för att stärka upp det ideella 
ledarskapet och föreningsli-
vet. I Alliansregeringen har 
vi satsat 500 miljoner kro-
nor på Idrottslyftet som syf-
tat till att öppna dörrarna för 
fler barn.

4) Eftersom frågan inte 
är färdigutredd tycker vi 
det är synd att majorite-
ten redan har tagit ställ-
ning emot en OS-ansökan 
i Stockholm. Enligt Jörans 
utredning behövs inget 
ekonomiskt stöd från sta-
ten. Då tycker vi att man 
kan analysera den utred-
ningen vidare. Om det se-
dan visar sig att den inte 
håller kommer vi ta ett 
nytt ställningstagande i 
frågan om staten kan stäl-
la ekonomiska garantier.

4) Det är bra. Vi ska inte 
gå in i något som inte är 
rejält förberett och som 
har både ekonomiska och 
andra konsekvensanalyser.

4) När Stockholms stad 
granskade rapporten som 
författats av SOK visa-
de det sig att OS skulle 
innebära större kostna-
der än vad som tidigare 
framkommit. Miljöpartiet 
anser därför att kostna-
derna för OS inte kompen-
seras av andra eventuella 
vinster för svenskt idrotts-
liv. Av det skälet priorite-
rar Miljöpartiet satsningar 
på ungdoms- och bredd-
idrotten.

4) Vi hade gärna sett ett OS 
i Stockholm men det är vik-
tigt att väga kostnader mot 
andra prioriterade sats-
ningar. En särskild utredare 
har utrett förutsättningar-
na för att ställa ut statliga 
ekonomiska garantier till 
stora evenemang. Utreda-
ren kom fram till att staten 
bör utarbeta en nationell 
strategi och att där stat-
ligt engagemang finns är 
framgången med att locka 
till sig evenemang mycket 
större.

4) Ett OS-arrangemang 
skulle komma att kräva 
en insats av skattemedel 
på minst 10 miljarder kro-
nor. Dessutom tillkommer 
investeringskostnader. 
Dessa medel skulle behö-
va tas från andra angeläg-
na ändamål. Kalkylen för 
ett Oslo-OS ligger på näs-
tan dubbla kostnaden. De 
senaste fem vinter-OS har 
i genomsnitt kostat nära 
dubbelt så mycket som nu 
uppskattas för Stockholm. 
Därför har jag varit tvek-
sam till ett vinter-OS i Sve-
rige 2022.

4) Vi är positiva till att ar-
rangera ett OS i Sverige, 
men kostnadsbilden måste 
vara på en rimlig nivå. Det 
är det för tidigt att säga 
innan en nationell strate-
gi finns på plats och innan 
en ekonomisk konsekvens-
analys är utförd.

4) OS är ett fantastiskt 
evenemang som hade gett 
Stockholm mycket publi-
citet, därför hade jag en 
positiv grundinställning 
till ansökan. Men att i nu-
läget ansöka om OS skulle 
vara att spekulera alltför 
mycket med skattebeta-
larnas pengar.

3) Vi har i vår motion skrivit 
att vi är positiva till större 
idrottsevenemang utifrån 
ett sportsligt perspektiv, 
näringsperspektiv och ett 
ökat sportsligt intresse. Om 
man ser effekten på tidiga-
re evenemang, exempelvis i 
Göteborg, har det en positiv 
utveckling på näringen, men 
inte minst att sätta Sverige 
på den idrottspolitiska kar-
tan vad det gäller arrange-
rande av stora evenemang.

3) Det är viktigt både för att 
stimulera barn och ungdo-
mar att idrotta, men också 
för att erbjuda god under-
hållning. Viktigt är dock att 
genomlysa vilka arrange-
mang vi klarar av. Det finns 
baksidor med de stora ar-
rangemangen. Om inget 
förändras ser jag ingen an-
ledning att arrangera Som-
mar-OS, Fotbolls-VM eller 
Fotbolls-EM. Där kan det fö-
rekomma korruption, traf-
ficking och andra saker som 
vi vill undvika. Vi kan egent-
ligen tänka oss i princip allt 
utom de ovanstående, som vi 
ser som för stora. Det är all-
tid i grunden en väl genom-
tänkt ekonomisk analys som 
avgör, där också samhälls-
nyttan räknas in. Det avgör 
också vilka arrangemang 
staten kan stödja.

3) Det finns ett värde för 
Sverige med idrottsevene-
mang. Det måste dock göras 
en bedömning vid varje en-
skilt fall. Större evenemang 
är förenade med stora kost-
nader, och om det inte tyd-
ligt går att visa att evene-
manget på lång sikt främjar 
svenskt idrottsliv ska i stäl-
let andra delar av idrottsrö-
relsen prioriteras. Miljöpar-
tiet ser förstås positivt på 
evenemang som tillför sto-
ra nettovärden till svenskt 
samhälle och idrottsliv. 

3) Det är bra för Sverige 
med stora evenemang och 
det bidrar med positiva ef-
fekter. Undersökningar vi-
sar att stora idrottsevene-
mang, förutom den ökade 
uppmärksamheten av Sve-
rige som land, ger betydan-
de intäkter till såväl den ar-
rangerande kommunen som 
staten. Dessutom skänker de 
glädje och stolthet. Vi vill se 
evenemang som EM och VM 
inom olika idrotter.

3) Moderaterna är positiva 
till att arrangera stora eve-
nemang. Genomförandet 
av internationella idrotts-
evenemang skapar såväl 
idrottsliga värden som posi-
tiva samhällseffekter. Svens-
ka idrottsorganisationer har 
dessutom ett gott rykte om 
att vara duktiga arrangörer.

3) Större idrottsevenemang 
gagnar Sveriges ekonomi, 
turism och idrottsutövning. 
Konkurrensen om att ar-
rangera större evenemang 
är hård och ofta väldigt 
kostsamt. Vi vill ta fram en 
långsiktig nationell strategi 
för att locka större interna-
tionella idrottsevenemang 
till Sverige. Det är viktigt 
att politikens, näringslivets 
och civilsamhällets önske-
mål är hörda i framtagan-
det av en sådan strategi. Vi 
har också stött upp Riks- 
idrottsförbundet i att för-
bättra förutsättningarna för 
internationella evenemang. 
Riksidrottsförbundet har 
även etablerat ett samarbe-
te med turism- och besöks-
näringen.

3) Större internationella 
mästerskap i Sverige är vik-
tiga för idrotten, men är ock-
så tillväxtskapande efter-
som fler evenemang är bra 
för besöksnäringen vilket 
kan ge fler jobb. Jag välkom-
nar Riksidrottsförbundets 
mål att fördubbla antalet 
internationella idrottseve-
nemang och idrottsmöten 
till 2025.

2) Det är viktigt att idrot-
tens breda verksamhet 
bland barn och ungdomar 
fortsatt är stark. Kristde-
mokraterna ser Idrottslyf-
tet som en viktig del i att 
säkra finansieringen, men 
tror också att enklare reg-
ler för sponsring och av-
dragsrätt för gåvor skulle 
vara positivt för både elit- 
och breddverksamheten.

2) Centerpartiet vill se 
mer idrott i skolan och att 
fler barn och unga enga-
gerar sig idrottsligt. Vi ska 
också värna föreningslivet 
där idrotten är en stor del. 
Det handlar bland annat 
om att skydda den före-
ningsdrivna idrottsrörel-
sen från att momsbeläg-
gas av Bryssel. 

2) Att fler barn och unga 
ska få möjlighet att idrot-
ta och att de ska fortsätta 
idrotta längre upp i åldrar-
na. Idrotten är viktig dels 
utifrån ett folkhälsoper-
spektiv, men också för att 
sprida idrottsliga värden 
om respekt, gemenskap 
och jämställdhet. Ambi-
tionen är att alla barn ska 
kunna ta del av idrott i nå-
gon form. Regeringen sat-
sar 500 miljoner kronor 
årligen på Idrottslyftet för 
att göra detta möjligt. Att 
låta flickor med invandrar-
bakgrund ta mer plats, inte 
minst som ledare, är också 
nödvändigt.

2) Att idrotten når ännu fler 
och att barn och ungdomar 
ges möjlighet till att idrotta 
på lika villkor så att vi når 
en bättre folkhälsa. Vi vill 
uppmärksamma idrotts-
ledarskapet. Det offent-
liga ska inte detaljstyra 
idrottsrörelsen, utan främ-
ja föreningsmedlemmarnas 
möjlighet att utveckla för-
eningen. Politiker måste 
ställa upp tydliga mål. Det 
kan gälla att man ska satsa 
på jämställdhet, integra-
tion eller stärkta möjlig-
heter för funktionshindra-
de att delta på likvärdiga 
villkor.

2) Miljöpartiet satsar sär-
skilt på ökad jämställdhet 
i idrottsrörelsen. Statliga 
pengar ska fördelas jämnt 
mellan könen. Miljöpartiet 
prioriterar barn och ungas 
möjligheter till idrott och 
rörelse.

2) Kommunernas möjlig-
heter att erbjuda alla barn 
och ungdomar tillfälle att 
idrotta. Då gäller det eko-
nomiskt stöd och ytor att 
aktivera sig på. Vi vill ha 
större satsningar på när-
idrottsplatser, mer ut-
rymme för lek och rörelse 
i skolan, bra kollektivtra-
fik för att man ska kun-
na komma till arenor och 
ytor och ett högre före-
ningsstöd för att inte de 
ska tvingas ta ut för stora 
medlemsavgifter.

2) Ökade möjligheter för 
barn och ungdomar att 
delta i föreningslivet. Se 
svar på fråga ett.

social- 
demokraterna 
peter Johnsson, 
idrottspolitisk  
talesperson

Vänsterpartiet 
torbJörn  
bJörlund,  
idrottspolitisk 
talesperson

milJöpartiet 
mehmet kaplan, 
idrottspolitisk  
talesperson

Folkpartiet 
hans backman, 
idrottspolitisk  
talesperson

moderaterna 
lena adelsohn  
lilJeroth,  
idrottsminister

centerpartiet 
per lodenius,  
kultur- och 
idrottspolitisk 
talesperson

kristdemokraterna 
andreas carlson, 
idrottspolitisk  
talesperson

1) Vi har motionerat om för-
nyad elitsatsning och att ta 
hänsyn till pris- och löne-
omräkning vid tilldelning av 
det statliga grundstödet till 
idrotten för varje år.

4) Att anordna OS är ett 
stort projekt och har man 
inte tillräckliga resurser 
bör man avstå. Skulle si-
tuationen ändra sig i fram-
tiden får vi göra ett nytt 
övervägande.

3) Att anordna internationella 
tävlingar för sakens skull utan 
att ta i beräkning vad det kan 
kosta och föra med sig för 
eventuella mervärden, så-
som ökad turism, ställer vi 
oss emot. Sedan kan interna-
tionella tävlingar föra med sig 
vissa andra icke ekonomiska 
fördelar. Om det kan visa sig 
att värdskapet för ett visst 
idrottsevenemang kan med-
föra några former av vinster 
är vi positiva.

2) Sammanfattningsvis 
vill vi öka möjligheter-
na till att utöva idrott för 
de som inte själva har råd 
med den. Inom kommun-
politiken har vi till exem-
pel äskat större medel för 
sport för barn och ung-
dom. I Riksdagen har vi 
bland annat motionerat 
om äldres rätt till idrott.

sVerige- 
demokraterna 
margareta larsson, 
ledamot kultur- 
utskottet


