
Vallöften kring idrott och fritid på Gotland

• Attraktiv fritid är en viktig pusselbit, 
 genom att skapa bra förutsättningar för  
 idrottsföreningar och kulturliv gör vi 
 Gotland attraktivt i varje skede av livet.
• Ge varje barn jämlik rätt att utföra sina  
 rörelser, idrott och intressen.
• Vi ska fortsätta stödja och samverka med  
 Gotlands föreningar och utvecklingsbolag  
 för tillgång till bra anläggningar och lokaler  
 över hela ön.
• Komma ikapp med eftersatt underhåll för  
	 befintliga	anläggningar	som	är	i	regionens		
 regi och stödja de som drivs av föreningar.
• Planera för ny ishall i Visby.
• Se över förenings- och driftsbidrag som  
 idag är alltför ojämnt fördelade.
• Fullfölja bygget av en ny simhall i Visby.
• Ny idrottshall i Roma 2023 och ny idrotts- 
 hall i Visby åren efter.

• Skapa anläggningar och aktiviteter som  
 bidrar till en hälsofrämjande livsstil.
 Här tror vi att det är viktigt att prioritera  
 vissa grupper ytterligare: ungdomar över  
 12 år (särskilt tjejer) och personer 65-76 år  
 med tanke på vår befolkningssamman- 
 sättning här på Gotland.
• Stötta aktiviteter som bidrar till en hälso- 
 främjande livsstil.
• Se till att vård och annan samhällsservice  
 stimulerar till goda livsstilar i mötet   
 med sina patienter. Vården, skolan och  
 föreningslivet måste samarbeta för att  
 hitta bra strategier för att nå ut med råd  
 och stöd runt kost och motion. 
• Stöd för att barn i socioekonomisk utsatt- 
 het ska kunna delta i idrottsaktiviteter.
• Hälsokort för barn som blivit placerade 
 - för att motiverar till fritidsaktiviteter och  
 sport.
• Säkerställ jämställd tillgång till fritid och  
	 idrott.	Offentligt	stöd	ska	rikta	sig	till	flickor		
 och pojkar i lika hög grad. 
• Skärp kontrollen av organisationsbidrag.  
 Ett aktivt föreningsliv är en av stöttepelarna  
 i samhället och måste uppmuntras. Natt- 
 vandringar, föreningsliv och idrott byg - 
 ger på människors ofta ideella engage- 
 mang. Utformningen och kontrollen av  
 organisationsbidrag bör skärpas så att  
 bidrag aldrig går till verksamhet som
 främjar segregation eller motverka demo- 
 kratiska värderingar. Det ska vara för- 
 bjudet för organisationer att förmedla 
 bidrag till medlemsorganisationer som inte  
 uppfyller demokratiska villkor.
• Region Gotland ska ha en öppenhet för  
 verksamhetsnära innovationsarbete. 

• Det sker en utveckling av vandrings-, rid-  
 och cykelleder
• Barns och ungas fritidsintressen ska ges  
 lika stort utrymme och ekonomiska re- 
 surser oavsett vilket kön majoriteten av  
 utövarna har.
• Stöden stärks till folkbildningen och 
 föreningslivet.
•	 Region	Gotland	bidrar	till	att	utveckla	fler		
 säkrade naturområden och tillgängliga
 miljöer som kan främja ett hållbart friluftsliv.
• Region Gotland efter pandemin bidrar till  
 att stärka idrottsrörelsen genom ökade
 insatser för en jämställd och jämlik idrott,  
 inklusive nya rörelser och intressen, som
 når ut till alla barn och unga oavsett bak- 
 grund och var på ön de bor.
• Tillgången på lokaler och anläggningar,  
 samt stöden till verksamheterna, ska
 vara jämställd och jämlik i både fysiska  
 och digitala miljöer.
• Region Gotland och idrottsrörelsen arbe- 
 tar aktivt med normkritik och likabehand- 
 ling.
• Fritidsbanker ska bli en permanent 
 verksamhet.
• Alla barn ska känna sig trygga att delta i  
 idrotts- och fritidsverksamheter, särskilda
 satsningar ska riktas mot utlandsfödda  
	 flickor	och	kvinnor	som	i	dag	står	utanför.
• Region Gotland ser över möjligheter att  
 samanvända Region Gotlands infrastruk- 
 tur och byggnader tillsammans med öns  
 föreningsliv.
• Region Gotland samverkar med utveck- 
 lingsbolag och allmännyttiga föreningar
	 genom	Idéburet	offentligt	partnerskap		
 (IOP) för att berika livskvalitet och ökad
 samordning och dialog med närsamhället.

Ett helt och levande Gotland
• Föreningslivet över hela Gotland och inom   
 alla områden stöttas.
• Tillgängligheten till badplatser, besöksplatser,  
 friluftsområden och vandringsleder utökas. 
• Särskilda satsningar på kultur och fritids-  
 aktiviteter görs i bostadsområden med   
 särskilda behov.
• Kultur- och fritidsverksamheten behöver   
 en tydligare och bättre ledning och styrning.   
 Vi vill återinföra en Kultur- och Fritidsnämnd   
 med en egen förvaltning.
• Pendling till jobb och skola via cykel ska   
 underlättas genom att cykelbanor och   
 cykelparkeringar tillåts ta större plats vid
 planering av vägar och bostadsområden   
 i och runt alla våra tätorter. En bonus är att    
 cykelturismen därmed också kommer gynnas.
• Vänsterpartiet vill satsa för att ge dagens   
 barn och ungdomar de bästa förutsätt-
 ningarna att bli kloka och ansvarstagande   
 vuxna i framtiden. Många barn och unga idag 
 lever med psykisk ohälsa. Barn och elev-  
 hälsan måste ges tillräckliga resurser för att  
 inte bara möta de elever som mår dåligt utan   
 också för att kunna arbeta förebyggande och   
 hälsofrämjande.
• För att alla elever ska lyckas i skolan, behövs  
 både ökade resurser och samverkan melan   
 olika verksamheter såsom skola, hälso- och  
 sjukvård, fritidsverksamheter och socialtjänst.

•  Vi vill att kultur- och fritidsnämnden åter-
 inrättas för ökat politiskt fokus och enga- 
 gemang.
•  Vi vill fortsätta stärka det gotländska   
 idrotts- och föreningslivet.
•  Vi vill främja aktiv fritid och bättre folhälsa.
•  Vi vill se en jämställd fördelning av stöd  
 och investeringar till idrott och anlägg- 
 ningar.
•		 Vi	vill	säkra	fritidsbankernas	finansiering.
•  Vi vill utveckla fritidsbankerna till 
 motorer för ökad rörelse i våra tätorter.
•		 Vi	vill	att	ännu	fler	barn	ska	nås	av		 	
 idrotts- och föreningsliv.
•  Vi vill utöka samarbetet med förenings- 
 liv, företag och myndigheter för att för - 
 stärka arbetet mot ohälsa.
•		 Vi	vill	se	fler	lovaktiviteter	för	barn	och		
 unga.
•  Vi vill bygga en ny skejtpark i Visby.
•  Bredare samverkan med idrott och   
 föreningar för aktivare lov.

Gotlands unga – vår framtid
• Bygga vidare på Arenastaden Visborg  
 genom att förlägga en ny ishall i anslut- 
 ning till ICA Maxi Arena. År 2021 såg  vi till  
 att fatta beslut om att bygga nytt badhus i  
 Visby - därför kan också gamla
 Solbergabadet göras om invändigt till  
 nytt kulturhus för exempelvis scenkonst.
• Ta fram en tydlig strategi för hur olika  
 anläggningar inom idrotten ska utvecklas  
 och prioriteras. Just nu behövs minst två 
	 nya	idrottshallar	och	fler	ytor	för	fotbollen		
 - inom en snar framtid behövs också ett  
 samlat grepp kring ridsporten på Räv- 
 hagen.
• Införa kultur- och fritidsnämnd.

Jämlikhet, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter
• Arbeta för ökad tillgänglighet vid kultur-  
 och fritidsanläggningar oavsett kön, 
 sexualitet, funktionalitet, etnicitet eller  
 religion.

•	 Vi	vill	gärna	ta	höjd	för	att	fler	barn	och		
 ungdomar får möjlighet att idrotta. 
• Att ha någonstans att vara är något som  
 kan vara avgörande. 
 Därför vill se över möjligheten att bygga  
 nya hallar och anläggningar över hela  
 Gotland samt öka det ekonomiska stödet  
 till ideella föreningar. 
• Det är också viktigt för oss att pojkar och  
	 flickor	ges	samma	möjlighet	till	att	utöva		
 den idrott som passar dem bäst.

Kultur, fritid & samhällsgemenskap
• Inför ett fritidskort för barn i årskurs 2-9,  
 laddat med pengar för kultur- och fritids- 
 aktiviteter.
• Öka stödet till föreningar som bedriver  
 kultur- och fritidsaktiviteter för barn, ung- 
 domar och äldre. 
• Förbättra stödet för de gotländska   
 idrottsföreningarnas resor till tävlingar  
 och utbyten med fastlandet. 
• Stärka civilsamhällets förmåga att bidra  
 till trygghet.
•	 Skapa	trygga	och	flexibla	transportvägar		
 för skoltid och fritid.


