
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inför valet 2022 vill MISO lyfta de lokala partiernas inställning till några 

av de frågor, vi som paraplyorganisation, anser är viktigast för att 

Malmös idrottsföreningar ska kunna bidra till att skapa en meningsfull 

fritid för Malmöborna.  

 

Alla partier har fått samma frågor och alla har svarat förutom 

Centerpartiet. 

Vi har frågat partierna hur de ser på: 

Nolltaxan …………………………………………………………… sid 2 

Föreningsstöd …………………………………………………….. sid 3 

Stadionområdets utveckling …………………………………. sid 5 

Is-, sim- och badytor ……………………………………………. sid 7 

Idrottshallar och bollytor ……………………………………… sid 8 

Regional samverkan över kommungränserna kopplat 

till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc? ……… 

 

sid 10 

 

 

 

 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation undrar: 

 

 

Hur påverkar valet idrottspolitiska frågor i Malmö? 

 

 

 

www.miso.se 

https://miso.se/
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1. Nolltaxan 

 

 

Vi tycker att nolltaxan är viktig och vill behålla den. 

 

Socialdemokraterna var det parti som införde nolltaxan i Malmö stad. Det är något vi är 

mycket stolta över. Vi har sett hur viktig nolltaxan är för att se till att fler barn och unga 

kan få en aktiv fritid. Därför tycker vi att nolltaxan ska bevaras. 

 

Det är viktigt att staden kan erbjuda lokaler för icke-kommersiell verksamhet. Det är 

dock viktigt att hålla koll på effektivitet och rättvisa i nyttjandet, en bedömning som bör 

ta hänsyn till även annat stöd. Vi har länge drivit på för ett ökat nyttjande av 

kommunens anläggningar. 

 

Nolltaxa är ett signum för kommunens uppskattning för allt föreningarna gör för våra 

barn och ungdomar. Så det ska vi inte röra. Sen kan man ju ställa sig frågan, varför 

Malmös skattebetalare skall stå för hyran för kranskommunens barn och ungdomar när 

de tränar i en Malmöklubb. Troligtvis för att kommunerna inte vill/ har råd att bygga 

egna lokaler och tycker att det är bra som det är. 

 

Vi har inga förslag på att förändra nolltaxan utan tvärtom står bakom den som ett 

viktigt stöd till föreningslivet i Malmö. 

 

Vi har inga förslag om att i nuläget ändra Nolltaxan. 

 

Vi tror att utan nolltaxan skulle en majoritet av Malmös föreningar får stora problem 

med att kunna bedriva någon verksamhet och vi anser att det är en förutsättning för att 

kunna bibehålla det höga urval som finns av föreningar. 
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2. Föreningsstöd 

 

 

Vi anser att föreningarna gör ett fantastiskt arbete, det är både en folkrörelse för en 

bättre hälsa och för demokratin i samhället. Därför vill vi se generöst offentligt stöd till 

föreningslivet. Vi vill ge speciellt föreningsstöd till föreningar som arbetar med grupper 

som inte är lika lätta att nå. Det kan till exempel gälla personer med 

funktionsnedsättning. Vänsterpartiet vill förändra föreningsstödet så att nyetablerade 

föreningar har lättare att få information och stöd. Vi vill också betona att det är viktigt 

att alla föreningar som får stöd ska arbeta mot diskriminering i alla dess former. Både 

bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att särskilt värna 

om breddidrotten. Det ska vara lika förutsättningar för alla. Vänsterpartiet arbetar för 

en jämställd idrott, fri från rasism och homo-, bi- och transfobi. 

 

Malmö har ett av de mest generösa föreningsstöden i Sverige. Ett välfungerande och 

träffsäkert föreningsstöd är en förutsättning för ett rikt föreningsliv i staden. Därför vill 

vi fortsatt se till att föreningarna i Malmö ges så goda förutsättningar som möjligt att 

bedriva verksamhet, till exempel genom föreningsstödet, samtidigt som vi – i dialog 

med föreningslivet – ser över om det finns förbättringspotential inom ramen för det 

nuvarande systemet. 

 

Miljöpartiet vill öka takten för ett jämställt kultur- och fritidsliv. 

Idrotten som aktivitet och kultur samlar Malmöborna, uppmuntrar till hälsosamma 

vanor och skapar sociala sammanhang. I Malmö ska det vara naturligt att idrotta hela 

livet och den som fångas av ett idrottsintresse ska kunna få möjligheter att utöva det. I 

Malmö ska förutsättningar finnas för att gå vägen från amatör till elitidrottare. 

Samtidigt ska man inte behöva elitsatsa för att fortsätta idrotta. Malmö växer som 

kuststad och verksamheter som erbjuder hållbara aktiviteter kopplade till vattnet ska 

utvecklas. Alla barn i Malmö ska lära sig simma. 

Malmös idrottsföreningar är en stor styrka för staden och arbetet med inkluderande och 

förebyggande folkhälsa, jämställdhet, trygghet, integration med mera. 

Samhällsvinsterna behöver värderas bättre. Miljöpartiets ingång är att det bästa sättet 

att bygga en trygg stad är att jobba förebyggande och genomföra effektiva akuta insatser 

i god samverkan med andra myndigheter, föreningslivet och näringslivet. 

Samarbete med näringsliv, universitet och civilsamhälle i form av gemensamma 

innovationshubbar och sociala investeringar ska bidra till jobb och entreprenörskap och 

skapa en mer hållbar stad. 
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Deltagandet i fritidsaktiviteter för ungdomar är ojämlikt. För att stötta barn som lever i 

fattigdom är vi positiva till att det erbjuds gratis och subventionerade kultur- och 

fritidsaktiviteter för barn. 

De resurser staden investerar i Malmöbornas hälsa och livskvalitet i form av 

aktivitetsytor och fritidsaktiviteter tillfaller främst killar. Arbetet med att engagera tjejer 

måste gå fortare. Fler aktivitetsytor anpassade för tjejer behövs och inom fritidslivet 

behöver insatser som främjar deltagande av tjejer uppmuntras och utvecklas. 

Föreningar som lyckas öka engagemanget från tjejer ska kunna söka särskilt stöd för att 

utveckla den verksamheten. Fritidsaktiviteter som är populära bland tjejer ska 

prioriteras. 

Detsamma gäller för HBTQI-personer. Malmös hbtqi-personer ska känna sig trygga. 

Detta innebär att ingen ska behöva undvika att vistas i vissa miljöer eller på vissa platser 

för att de känner sig otrygga på grund av att man definierar sig som hbtqi. Därför 

behöver även fritidsföreningar arbeta mer aktivt med främjande och förebyggande 

åtgärder för att stoppa den diskriminering som hbtqi-personer upplever idag. Idag 

saknas det trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Därför behöver stadens 

samverkan med civilsamhället stärkas och säkras långsiktigt. Ökade insatser ska göras 

för att sänka trösklar för normbrytande deltagare som riskerar sämre tillgång till idrott 

och fysisk aktivitet. 

 

Föreningsstöd är en av klubbarnas ersättning som gör det möjligt för att de ska kunna 

bedriva sin verksamhet. Vi vill kunna erbjuda våra barn och ungdomar bra aktiviteter 

och då måste vi värna om våra föreningar. Ett sätt är föreningsstöd. 

Föreningarna har skyldighet att vara öppna för alla och arbeta efter de demokratiska 

regler som kommunen tagit beslut om. 

 

Det är viktigt med att starkt stöd till civilsamhällets aktörer i Malmö, det gäller inte bara 

ifrån kommunen utan hela Malmös sida. Vi vill ge längre projektstödstider till 

föreningar i Malmö så att de kan få mer långsiktighet i sin verksamhet. Den 

långsiktigheten behövs för att Malmös föreningar ska bli starkare. 

 

Vi har inga förslag om att i nuläget ändra föreningsstödet förutom det som sker i dialog 

mellan nämnden och föreningslivet varje år. 

 

Den modell som finns i dag tror vi på sikt är bra och mer rättvis, även om det finns 

föreningar och grupper som hamnar i ett gränsland där det inte är lika gynnsamt för 

dem. 
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3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus) 

3 a) Stadionområdets utveckling 

 

 

Vi ser positivt på att stadionområdet behåller sin idrottskaraktär, och inte exploateras 

till andra verksamheter. Vi vill värna breddidrottens plats på området. 

 

Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla stadionområdet till Malmös främsta 

idrottsområde med plats för såväl bredd- som elitidrott. Vi är nu färdiga med etapp ett 

och har gått in i stadie två, som innehåller en så kallad multi-sporthall. Vår vision för 

stadionområdet är ett elit- och evenemangsområde med såväl grundskola, gymnasium 

som universitet med idrottsinriktning. 

 

Malmö behöver fler anläggningar och ytor för idrott och rekreation. Vi anser att 

planerna går i rätt riktning för närvarande. Marken i Malmö är en värdefull resurs och 

behöver användas effektivt. Området behöver leva både dag- och kvällstid för att vara 

tryggt. Vi bejakar ett blandat byggande med både fritidsanläggningar och bostäder. Det 

är däremot viktigt att bevara det sammanhängande parkstråket istället för att exploatera 

för bostadsbyggande. Istället vill vi se fler bostäder genom att omvandla de stora 

genomfartslederna till stadsgator. Inte heller får bostadsbyggande gå ut över 

fritidsbehoven, men vi ser att det finns goda möjligheter att lösa detta. Stadionområdet 

är viktigt för hela Malmö, och därför måste cykelinfrastruktur och kollektivtrafik byggas 

ut. 

 

Stadionområdet skall planeras för alla våra föreningar och inte bara för några utvalda. 

Det skall vara ett område för idrott, kunskap och hälsa. Under denna mandatperiod har 

vi tagit beslut om att det skall byggas en multihall, mobilitetshus, öppna ytor för 

spontan idrott mm. Nästa steg är planering för ett nytt badhus, friidrottsarena mm. 

 

Malmö stadion bör rivas och stadionområdet fortsätta utvecklas till att vara hjärtat i 

Malmös idrottsliv. Att använda den ytan Malmö stadion idag finns på för att också få till 

fler ytor för inomhussporter men särskilt också fler sim- och badytor som Malmö 

behöver. Stadion området ska vara navet för Malmös idrottsliv. 
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Vi hade velat se en annan utveckling än den som nu är beslutad. Det är ett utmärkt läge 

för Malmö som stad som kunde ha utvecklas till en helt ny stadsdel med bostäder, 

evenemang, och idrottsytor. Nu tar man inte tillvara områdets fulla potential men vi 

hoppas ändå att området blir ett fint område som tar till vara föreningslivets och 

näringslivets ambitioner och potential. Det är också problematiskt att styrande politiker 

inte fattat beslut om stadion och ny simanläggning på stadionområdet. Beslut som 

borde tagits för längesedan. Vår stad behöver politiker och politik som är mer visionära 

och kan se hela områdets fulla potential! 

 

Vi tycker att omvandlingen på stadionområdet är bra. I planeringsstadiet har vi dock 

haft synpunkter på den busslinje och trafik som ska dras in i området. Vi anser att 

denna trafik ska ske på utsidan så att aktivitetsområdet med många unga är fri från 

denna trafik. Vi hoppas fortfarande få stöd för detta förslag som inledningsvis fått kalla 

handen. En annan synpunkt är den multihall som MFF skrivit en avsiktsförklaring 

kring, som i slutändan kommer att leda till ett driftsavtal, vi anser att multihallen som 

finansieras av Malmöbornas skattemedel ska göras tillgänglig för hela Malmös 

föreningsliv. Ett driftsavtal gör att föreningen styr över bokningsbara tider och då det 

kommer att byggas ytterligare fotbollsytor på området anser vi att avsiktsförklaringen 

aldrig skulle undertecknats. 
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3 b) Is-, sim- och badytor 

 

 

Vi ser att det finns stora behov i en växande stad som Malmö av nya anläggningar inom 

dessa områden. Vi tycker det är viktigt med en geografisk spridning i staden av badytor. 

 

Tillgången till is-, sim- och badytor är en förutsättning för ett levande föreningsliv. 

Därför är detta något vi arbetar aktivt med i takt med att Malmö blir allt större och 

Malmöborna fler. På Stadionområdet planeras en ny ishall inom ramen för fas tre, samt 

ett nytt bad. Vi planerar även för ett nytt bad i Kirseberg för att möjliggöra 

simundervisning för fler barn i staden. 

 

Malmö växer som kuststad och verksamheter som erbjuder hållbara aktiviteter 

kopplade till vattnet ska utvecklas. Alla barn i Malmö ska lära sig simma. 

 

Innan året är slut ska vi besluta om att bygga en ny simanläggning. Något som har 

behövts en längre tid men under denna mandatperiod ska äntligen ett beslut tas. 

Kommunen har för lite simytor utifrån invånarantal och det är det vi nu skall göra något 

åt. Sedan är nästa planering av en ny simhall på Stadionområdet som skall stå klar 

2029. 

Vad gäller behov av isytor så framkom det mycket tydligt efter en utredning som gjorts. 

Så det är en fråga som måste upp på bordet, kanske tillsammans med regionen. 

 

Det är viktigt att det görs fler ytor för dessa ändamål, där är stadionområdet nyckeln 

menar vi. Inte minst för simningen. 

 

Vi vill se både fler is- sim- och badytor i Malmö och har tillskickad från dagens styre 

tagit med detta i vår budget för 2023 och framåt. Att dessa ytor byggs ut är en oerhört 

viktig förutsättning för att utveckla föreningslivet och inte minst att få fler barn och 

unga att idrotta och komma i rörelse. 

 

Det finns en brist på både is och badytor och det är lätt att säga att man ska bygga. Det 

är enormt kostsamma anläggningar och vi anser att man måste ha kontroll på 

ekonomin. I Malmö har de styrande partierna valt att göra andra prioriteringar främst 

gällande flykting och försörjningsstöd, med vår politik hade det funnits medel till både 

is och simytor så kring dessa frågor om man anser att de ekonomiska frågorna är viktiga 

att också välja rätt prioriteringar. 
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3 c) Idrottshallar och bollytor 

 

 

Vi värnar om att det ska finnas en spridning i staden av dessa så det underlättar främst 

ungdomars möjlighet att delta i verksamheterna. Bristen på lokaler begränsar 

organisations- och mötesfriheten. Öppna kommunala anläggningar garanterar både 

föreningsaktiva och andra Malmöbors behov. Med gemensamt ägande kan vi garantera 

låga hyror och entréavgifter som gör fritiden öppen för alla. Vi vill se en planering av 

idrottsytor när nya områden planeras, en växande stad behöver hela tiden fler ytor för 

idrott och rörelse. 

 

I takt med att Malmö växer behöver man också bygga ut antalet idrottshallar och 

bollytor för att se till att det finns förutsättningar för framför allt barn och unga att ta 

del av sport- och idrottsaktiviteter. Vi har under mandatperioden byggt ut antalet 

fotbollsplaner för att ännu fler Malmöbor ska kunna ta del av den populära sporten. Det 

arbetet ämnar vi fortsätta med under den kommande mandatperioden. 

 

Malmö stad måste fortsätta att arbeta för att konstgräsplaner inte ska medföra utsläpp 

av mikroplaster via dagvattenbrunnar med mera. 

Vi har påtalat en risk med att den nya stora gymnasieskolan i Västra hamnen byggs utan 

att det tillförs kapacitet i området, som samtidigt väntas få en kraftigt ökad befolkning. 

Vi är oroliga att kapaciteten på Kockum fritid inte räcker både till ett stort antal elever 

och växande befolkning. Det är svårt att ordna i efterhand. 

Det är viktigt att säkerställa att det finns lika tillgång till en växande befolkning. Vi vill 

att skolelever ska kunna resa fritt med kollektivtrafiken för att få tillgång till inte bara 

skolor utan även hela stadens fritidsutbud, oavsett adress eller hemförhållanden. 

Miljöpartiet vill verka för att stadens rum för fritid blir mer trygga och kompletteras för 

att möta behov hos HBTQI-personer. Stadens fritidsutbud ska inte begränsas till cis-

normen. 

 

När kommunen planer för byggande måste det finnas med behovet av ytor för 

fritidsaktiviteter. Tyvärr har det inte alltid varit så vilket vi kan se följderna av. Det 

förstår ju alla att det inte är lätt att komma i efterhand och anlägga plan för bollspel eller 

en idrottshall. Känner en stolthet att vi har tagit beslut om att göra om 7 grusplaner till 

konstgräs. Fler som kan nå sina höjder i sin idrott! 
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Det är oerhört viktigt med god tillgång på idrottshallar i Malmö. Generellt måste 

kommunen bli bättre på att arbeta med ALLA idrotter i Malmö där många upplever att 

de är få idrotter som får ett mycket starkare stöd. Ett sätt att jobba bättre på är en mer 

optimal planering och användning av ytor när skolor bygger idrottshallar så att de även 

kan utnyttjas mer av idrottsföreningar. 

 

Vi önskar en mer jämn utbyggnad av dessa ytor, speciellt i våra nybyggnadsområde som 

idag lider stor brist på dessa ytor för idrott och rörelse. 

 

Staden behöver bli bättre i sin planering där vi ser i nyproduktionsområden att dessa 

frågor helt blivit åsidosatta. Fritidsförvaltningen behöver komma in i första stadiet när 

vi planerar för vidare utbyggnad. 
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4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex 

anläggningsfrågor och medlemskap etc? 

 

 

Vi tycker det är rimligt att kommuner som inte har egna anläggningar kan bidra till 

etablerandet av nya i Malmö. Kommuner som väljer att inte ha viss service bör bekosta 

sådan i andra kommuner om de utnyttjas av hemkommunens ungdomar. 

 

Vi för redan idag samtal med grannkommunerna i Skåne kring anläggningar, vilket är 

viktigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar utbyggnad som kan göra nytta för så 

många som möjligt. Däremot är det huvudsakliga syftet med de planer och idrottsytor 

som vi uppför i Malmö att de ska komma Malmöborna till del. Vi kommer under 

mandatperioden fortsätta föra dialog i den mån det är möjligt, samtidigt som vi 

fortsätter att bygga för Malmöborna. 

 

För att resurserna ska gå till verksamhet istället för till hyra så är det är viktigt att det 

inte finns regional överkapacitet för vissa anläggningar och att anläggningar används 

effektivt. Samverkan är ett sätt att nå detta. 

 

Det skulle vara mer rättvist om vi kunna komma övers om en ersättning för barn och 

ungdomars fritidsverksamhet över kommungräns så som man gör vad gäller elevers val 

av skola. 

Kunde vi även sätta oss ner och se på möjlighet att göra gemensamma investeringar av 

dyrbara anläggningar, det skulle vara en investering för framtiden då det gäller våra 

barn och ungdomar! 

 

Det är viktigt med en starkare samverkan i Skåne när det gäller civilsamhällesfrågor 

generellt. Lärdomar, möjlighet att hjälpa varandra och en bättre användning av 

offentliga medel är alla delar vi kan hjälpas åt av. Det gynnar både det offentliga och 

civilsamhällets organisationer. Om vi kommer till styret i Malmö kommer vi ta initiativ 

till att träffa de olika delarna av civilsamhället för att bättre förstå de förutsättningar de 

har för att kunna jobba bättre med en väg framåt. 

 

Vi är alltid positiva till detta och får vi förmånen att styra efter valet kommer vi direkt 

initiera ett samarbete mellan Malmö och våra grannkommuner. 
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Vi anser det vara rimligt att kommunen endast betalar aktivitetsstöd för de som är 

skrivna i Malmö stad. Gällande anläggningar så blir frågan mer komplex då många av 

kommunerna runt Malmö väljer bort prioriteringar för idrotts och kulturanläggningar 

och kan på så sätt hålla en lägre skattesats, är det då rätt att deras kommuninvånare tar 

del av anläggningar? Att dessa kommuner skulle vara delaktiga i finansiering med lika 

stor del ser vi som minst troligt, detta ser vi när VA Syd behöver investera i ny 

anläggning eller när frågor kring Räddningstjänsten syd kommer upp. Man vill vara 

med men inte finansiera och då kan man fråga sig om Malmös skattebetalare ska 

finansiera andra kommuninvånares aktivitetsytor, vi anser att det är rimligt att andra 

kommuner vid en samverkan även är delaktiga i finansieringen. Vi vill dock vara tydliga 

med att de beslut som finns kring Regional plan inte är något vi står bakom, vi anser att 

det kommunala vetot ska stärkas. 

 

 

 

 

 

 

Tack till partierna som har svarat! 

    

   


