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Dokumentation
Idrottsforum Jönköping 2018
Den 27 mars genomfördes Idrottsforum i Jönköping, där ett fyrtiotal idrottsföreningar och samtliga
partier från kommunfullmäktige var representerade. De två stora frågorna under kvällen var
anläggningar och idrottens finansiering.
Idrottsforum är en mötesplats för lokala politiker och idrottsföreningar i kommunen. Under
tisdagskvällen fick de medverkande chansen att göra sina röster hörda och diskutera idrottsfrågor
inför valet i höst. Diskussionsämnena var i huvudsak anläggningar och idrottens finansiering. Totalt
deltog drygt 80 föreningsrepresentanter tillsammans med åtta politiker, varav fyra kommunalråd.
Det blev lyckade samtal och stort engagemang under kvällen. Diskussionerna varade i 15 minuter
vardera, och under kvällen fick varje deltagare möta fyra politiker. Det hela avslutades med att
politikerna fick berätta om vad de tog med sig från mötet.
På kommande sidor presenteras minnesanteckningar från de olika gruppdiskussionerna.
Ni som var på plats på Kungsporten i Huskvarna den 27 mars; tack för ert deltagande! Det är
tillsammans vi kan påverka för idrottens bästa.

Fakta om Idrottsforum Jönköping 2018
Dag: Tisdagen den 27 mars
Tid: 18.00-21.05
Plats: Kungsporten, Huskvarna

Medverkande politiker
David Gerson
Mona Forsberg
Andreas Sturesson
Jan-Ove Lipponen

L
S
KD
SD

Mats Weidman
Jerry Hansson
Ann-Marie Nilsson
Peter Jutterström

MP
V
C
M

Antal deltagare: 82
Antal föreningar: 44
Antal idrotter: 20
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Socialdemokraterna, Mona Forsberg och Henrik Andersson (Grupp A)
Samtalsledare: Mia Carlsson (Kultur-och fritidsförvaltningen)

Grupp 1
•
•
•
•

Hur ser en långsiktig utvecklingsplan ut för olika anläggningstyper i kommunen?
Underhållsplan för både föreningsägda och kommunala anläggningar saknas.
Budgetmässigt...vilka anläggningar prioriteras?
Politiken efterfrågar en tydlighet från föreningar/idrottsalliansen om vad som är viktigt.
Måste trycka på! (Mona F)

Grupp 2
•

•
•
•
•
•

Vid nybyggnation av inomhushallar… Finns strategi när det gäller vad som ska vara lägsta nivå
tex gällande publikkapacitet?
Brist på tider i hallar…basket som vill rigga för ”event” och behöver mer tid för det i samband
med match…den tiden finns inte!
Idrottsrörelsen måste vara med i samtalet om prioriteringar och fördelning (Mona F)
Underhåll av anläggningar som föreningar hur av kommunen…
Öka bidragen (Mona F)
Återinföra föreningskonsulenter (Mona F)

Grupp 3
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Cricketplan…
JSS…4 miljoner till Jönköping från staten för att erbjuda 6-åringar simskola…men
vattenytorna finns inte!
Budget för investeringsbidraget räcker inte alls!
Underhålls/investeringsplan måste tas fram med en hållbar politisk överenskommelse (Mona
F)
Komma i mål med Arenan och finansieringen, hur den än ser ut och var (Mona F)
Driftkostnader på anläggning som inte kan tas upp i ansökan om årligt Driftbidrag…dessa
kostnader måste föreningarna också få ersättning för…tex för snöröjning, drift/underhåll
fotbollsplaner, andra ytor…
Folkhälsa för alla – anläggningar som allmänheten nyttjar – stor börda för dessa föreningar…
Återinföra föreningskonsulenter (Mona F)
Stora arrangemang vill kommunen ha det? JA! (Mona F)

Grupp 4
•
•
•
•

Enighet över blocken när det gäller investeringar i arena, bad, friidrott, konsthall…
(Mona F)
Socialdemokraterna vill öka stödet till föreningslivet (Mona F)
”Plan och bygglagen” – måste ta den i beaktande vid planering av nya områden
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Kristdemokraterna, Andreas Sturesson (Grupp A)
Samtalsledare: Patric Eriksson (Jönköpings Idrottsallians)

Frågor som kom upp
Grupp A2
•
•
•
•

•

Satsning kring andra idrotter än de ”populäraste”?
Anläggningsstatus – en gigantisk underhållsskuld - hur komma ur den?
Elitbidrag, det man delat ut tidigare samt att det inte känns rättvist att man ska betala 20%
av sina entréintäkter i hyra vid evenemang på kommunala anläggningar!
Fråga ställdes om man diskuterat 0-taxor i Jönköping vid hyra av kommunala anläggningar?
Man använder ju detta för barn- o ungdomsföreningar på en del ställen i Sverige.
Andreas Sturesson: Svaret här är att man inte gjort det, utan istället vill hålla differentierade
hyror för föreningar baserade i Jönköping, kontra utomkommunala – privatpersoner –
företag som hyr in sig. Andreas konstaterade också att uppropet Idrottsalliansen stod bakom
o bad sina föreningar skicka in gav effekt och bidrog till att man stod kvar vid sina tankar om
differentierade taxor när Swimtime var på tapeten!
Efterlysning av plan för nya anläggningar och underhåll (se ovan)!
Andreas Sturesson: Svar här var att man vill ta fram en sån och tillsammans med
Idrottsalliansen!

Grupp A3
•

•

•

•

Ett nytt Rosenlundsbad eller en renovering?
Andreas Sturesson: Svaret här är att man inte vet riktigt hur man vill göra, men att det måste
tas beslut snart. Det åligger kommunen att ha tillgängliga o ändamålsenliga lokaler för
simundervisning! Att det INTE ska anläggas ett nytt äventyrsbad är dock 100% enighet om
bland partierna enligt KD!
Anläggnings/driftsbidraget diskuterades! Fler och fler föreningar slår i taket med detta
bidrag, och Jönköpings kommun är själva en stor del i det när man marknadsanpassade sina
hyror, vilket gjort det både 50-100 % dyrare innan bidraget.
Motionsidrott för icke föreningsaktiva men också aktiva vid anläggningar som sköts av
kommunens föreningar diskuterades, hur kan kommunen stötta de föreningar som håller ex.
spår för löpning/skidor bättre?
Idrott i skolan diskuterades, här vill KD gärna se en utökad tid per vecka för idrott i skolan!

Grupp A4
•

•

•

Anläggningar med Jordbroarena i fokus!
Andreas Sturesson: Menar att svaret här är att KD är tydliga med vad man vill och att även
Idrottsalliansen har samma mål.
Hälsa och motion hamnade igen i fokus!
Andreas Sturesson: Framhåller idrotten som en viktig pusselbit i den sociala samvaron i
samhället, både vad gäller utanförskap och ”samhällsbyggnad” och att det är viktigt för KD!
Cartingklubben framhöll vikten av en markanvisning för all motorsport vid plats som nu
diskuteras (mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner) och att den nu fastslås!
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Grupp A1
•

•
•

Anläggningar i stort, men Jordbroarena och badhus hamnar så klart i fokus!
Andreas Sturesson: Menar att vad som kan göras i övrigt (friidrottshall, bandy, konstgräs,
motor m fl) är i allra högsta grad beroende av vad som händer i Arena- samt badhusfrågan!
Även i denna grupp efterlystes en tydlig plan för anläggningar, både nybyggnation och
renoveringsbehov!
Anläggningsbidraget kom på agendan igen, och det kom återigen upp om orättvisorna med
bl.a. marknadshyrorna (både före o efter bidraget räknats på/bort), storleken på bidrag
beroende på anläggningsklassificering (Vissmålen kontra Klämmestorp var uppe som
exempel).
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Liberalerna, David Gerson (Grupp A)

Samtalsledare: Bengt Kinell (Jönköpings Idrottsallians)

Frågor som kom upp
Kommunalt driftbidrag

Olika förutsättningar för olika föreningar. Bör ses över

Anläggningar

Eftersatt och inte tillräckligt. L medvetna om detta och ser gärna att
tillsammans med föreningslivet hitta t ex 50/50

Investeringsbidrag

För lite enligt L

Friidrottsarena

L förslag Råslätt, tillsammans med fotbollsarena. Känns som att L viker sig
för Stadsparksvallen

Motorsport

Eftersatt och väntar/hoppas på en motorstadion. Gokart ett bullerproblem.

Ridsport

Vissmålen egen anläggning, ingen hjälp från kommunen trots fler utövare
än Jönköpings Fältrittklubb

Fotbollsarena

L föredrar placering på Råslätt (men viker sig nog för Stadsparksvallen,
trodde någon)

Konstgräs

HFF vill ha konstgräs på Vapenvallen (A-plan)

Jämställdhet

Diskuterades, vilket L hade förståelse för…

Vattenytor

Statliga pengar till simskola hjälper inte då det inte finns vattenytor för
verksamhet och åtaganden av JSS.

L kände positiva till idrotten, förstår att Jönköping är eftersatt när det gäller anläggningar och att det
kommunala investeringsbidraget bör höjas
”De jag tycker är skrämmande är att det finns föreningar som nekar barn plats på grund av lokalbrist”
Saknas planering för kort- och lång sikt för såväl nuvarande anläggningar som nyinvesteringar.
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Sverigedemokraterna, Kan-Ove Lipponen (Grupp A)
Samtalsledare: Roger Ödebrink (Smålandsidrotten)

Frågor som kom upp
Anläggningar

SD är för privata

Friidrottsarena

Missgynnad och nedprioriterad. Atleter som tävlar på högre nivåer flyttar
från kommunen.

Aktivitetsbidrag

Är för lågt. Ordinarie verksamhet måste finansieras av evenemang

Differentierade bidrag för LOK-stöd för kommunala delen… (?) Vill höja, men hur finansiera.
Högst prio = för mycket kultur
SD mot marknadsanpassade hyror. Slår hårt.
Anläggningsbidraget kanske skulle kunna ses över.
Inget om jämställdhet
Anläggningar som inte finns. Friidrott saknar anläggning
SD menar att pengarna inte räcker. Privata sponsorer?
Kommunala bidrag

Står still sedan flera år…

Jämställdhet

Hur fördelas resurser mellan könen?

Plan för anläggningar
SD mot marknadshyror
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Vänsterpartiet, Jerry Hansson (Grupp B)

Samtalsledare: Carina Karlzon (Kultur-och fritidsförvaltningen)

Frågor som kom upp
•
•

Uppräkning av bidrag. Indexreglerat!
Ytterområdena måste få anläggningar, typ konstgräs. Ej centralisera anläggningar till
Jönköping.

Fritidsgård saknas i Tenhult. Åka till Jönköping-Huskvarna för att träna fotboll på konstgräs. Blir
mycket resor. Borde kunna idrotta i närområdet. Skapar gemenskap.
Vissa motorsporter får åka till Anderstorp eller Mantorp för att träna. Jönköping borde ha en
motorbana. Det finns markförslag vid Torsvik (tillsammans med skyttesporten)
Friidrotten är trångbodd i Kålgårdsarenan. Det tar väldigt lång tid att besluta om byggnation av en
friidrottshall…
När ska gymnastiksalen i Slättenskolan i Norrahammar byggas om?
Bygg flexibelt vid om- och nybyggnation. Bättre samhällsplanering vid nya bostadsområden.
Hur ser man på konstgräs för fotboll ur ett miljöperspektiv? En miljöpeng när man satsar på
miljöåtgärder?
En simhall till Gränna? JSS har 3 000 simmare… Det vore förödande att stänga Rosenlundsbadet
under en längre tid. I en ny/renoverad anläggning borde inredningen bli flexibel, med ex uppblåsbara
hinder etc.
Om en ny och kostsam fotbollsarena byggs på Jordbron får det konsekvenser på underhåll av andra
idrottsanläggningar. ”Alla fotbollsklubbar tycker att fotbollsarena ska ligga i Stadsparken…” sa någon.
”Välfärd är att ungdomarna kan idrotta i ytterområden om man bor där.”
Det måste finnas förutsättningar för föreningar att driva egna anläggningar, annars får kommunen ta
över. Prioritera det ideella arbetet.
Kommunen har stora, övergripande beslut att fatta vad de gäller anläggningar.
V vill höja skatten så att den ideella sektorn kan få mer stöd.
Föreningsanläggningar bör kunna köpa servicetjänster från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Anställa vaktmästare – som en pool för föreningslivet. Nackdelen är att anställda kan sakna känsla för
föreningen.
Är det möjligt att utöka åldrarna för LOK-stöd, med tanke på RF:s vision om ”Idrott hela livet”
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Moderaterna, Peter Jutterström och Hans Hellström (Grupp B)
Samtalsledare: Gunnar Bergman (Smålandsidrotten)

Frågor som kom upp

M inser behovet av en motorsportarena. Svårigheten är att hitta en plats. Fotbollsarena kontra andra
anläggningar…
Jämställd idrott. Simsporten behöver tillgång till en arena där man kan genomföra träning och
tävling. Om Rosenlundsbadet behöver stängas vid ev renovering kan det bli aktuellt att titta på
tillfälliga alternativ, men en sådan kostnad finns inte med i en renoveringskostnad - ställs mot en helt
ny anläggning, en tränings- och simsportanläggning.
Föreningsdrivna anläggningar i relation till kommunala. Inte så bra, där avtal (om överlåtande) en
gång tecknades med Tekniska kontoret, vilket i stort har resulterat i sämre underhåll. Avtalen håller
på att avvecklas.
Hallbystugan driftas i ideell regi och beräknas kosta som en ishall.
Ungdomar och flickor har en särskild ställning
Kanot. Att hyra Knektaparken, intill kanotstadion, vid kanottävlingar kostar 116 000 kr. Hans
Hellström fick en kopia av fakturan.
Prioritering av anläggningar (9 anläggningar i paketet i Jordbron). Planeringsprocessen på 1,5-2 år
kan man inte göra något åt. Dialog att ta fram en tidplan med dessa anläggingar.
Cricket saknar plan och lokal i Jönköping, trots att man spelar i högsta serien. Spelar hemmamatcher i
Göteborg eller Malmö (!).
Uppräkning av stöd till föreningar
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Centerpartiet, Ann-Marie Nilsson (Grupp B)
Samtalsledare: Joakim Walltegen (Smålandsidrotten)

Frågor som kom upp

Tenhults IF vill anlägga konstgräs på en naturgräsplan vid Kabevallen (kostnad ca 4,5 mnkr). 250 barn
och ungdomar i verksamhet.
Hallby SOK – vilken prioritering finns mellan kommunala och föreningsdrivna anläggningar? Et kostar
stora pengar att driva en egen anläggning. Snart måste vi välja – verksamhet eller anläggning. Folk
kommer gå till privata gym istället.
Ann-Marie Nilsson: Jag ser ett stort värde i att föreningar driver sina egna anläggningar. Tyvärr har
bidragen urholkats över tid.
Egnahems BK. Klubbstugan får bidrag, fotbollsplanerna får inte. Varför?
Ann-Marie Nilsson: Det är ett politiskt beslut…
Spartans Cheer. Det tog föreningen fem månader för att bli godkänd av kultur- och
fritidsförvaltningen Vi har ingen träningslokal alls som är anpassad för vår verksamhet. 140 tjejer i
verksamhet, 30 i kö. Vi har en matta som underlag som kostar 100 000 kr. Idag hyr vi en skitig
industrilokal på Torsvik. Kan nya gymnastikhallen i Huskvarna vara ett alternativ?
Jönköpings Simsällskap undrar över hur tankarna går med nytt/renoverat badhus.
Ann-Marie Nilsson: Det är inte bra med osäker majoritet kring fotbollsarena. Vi behöver ta ett
gemensamt beslut som inkluderar både badanläggning och fotbollsarena. Vad gäller fotbollsarena så
söker vi en stabil majoritet.
Jönköping Cricket Association spelar i högsta ligan, men spelar sina hemmamatcher i Göteborg och
Malmö, då man inte har nån egen hemmaplan i kommunen. En cricketplan är en oval gräsyta på
drygt 100 diameter.
Ju-jutsu klubben Samurai vill ha bättre förutsättningar, då det är trängt i kampsportallinsen lokaler.
Vissmålens ridklubb är trångbodda. Idag har man ett avtal om jordbruksarrende med kommunen.
Andra kommuner bygger ridhus – resonerar Jönköpings kommun? En utredning om ridsporten i
kommunen har gjorts. Men var är den?
Ann-Marie Nilsson: Vi måste prioritera! Vi har inte diskuterat en gemensam ridanläggning.
Utredningen är inte presenterad för oss ännu.
Bankeryds SK. Bankeryd är en stor förort. Vi önskar att idrottsanläggningarna kan utvecklas för ett
större samhällsutnyttjande. Gemensamma ytor kan användas av flera föreningar och organisationer.
Ann-Marie Nilsson: Ett bra initiativ att kraftsamla. Det tar jag till mig.
HV71. Ishockeyn har goda förutsättningar och har ej tvingats säga nej till barn och ungdomar som vill
spela ishockey. Men totalt i kommunen behövs fler isytor. HC Dalen är väldigt trångbodda.
Ann-Marie Nilsson: Det är många idrotter som behöver fler och bättre anläggningar. Men vi måste
prioritera…
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Jönköpings Slalomklubb. Inte glada år marknadsmässiga hyror. Vi har inte råd med nödvändiga
investeringar, intäkterna går till hyra.
Ann-Marie Nilsson: Jag känner till att er anläggningar utnyttjas av många under vintern. Någon
översyn av marknadsmässiga hyror är inte planerad.
Smålandsidrotten. Vi ser en utveckling av att anläggningar centraliseras till Jönköping och Huskvarna.
Ytterområden missgynnas.
Tenhults IF. Vi kan idag inte göra Kabevallen till den naturliga samlingsplatsen i Tenhult som vi vill
göra. Vi vill anlägga en konstgräsplan för att kunna erbjuda träning under större delen av året.
Tenhult saknar dessutom fritidsgård, och ungarna träffas vid sporthallen men blir utslängda av
vaktmästaren…
Gränna Motorklubb. Våra medlemmar har ingenstans att utöva sin sport. Föräldrar kör 30 mil för att
ungdomar ska kunna träna, till Anderstorp och Mantorp t ex. Vi önskar en gemensam
motorsportarena i kommunen.
Friidrott. Får åka till Varberg, Borås, Växjö för att få bra träningsmöjligheter. Sanda idrottsgymnasium
har inte ”rätt” förutsättningar för friidrottseleverna. Och Kålgårdsarenan försvinner snart…
Ann-Marie Nilsson: Utredningar har gjorts både kring motorsporten och friidrotten. Vi önskar att den
ekonomiska ramen ska öka, och vi måste prioritera bättre!
HC Dalen. Vi får mindre kommunala bidrag varje år, då fler föreningar delar på bidragskakan. LOKstödet står still. Hur påverka staten?
Ann-Marie Nilsson: Vi kan bara påverka det kommunala stödet. Kommunen har höjt stödet till
föreningar med 5 mnkr i år, men trots det urholkas bidragen.
Smålandsidrotten. Hur ligger kommunens föreningsbidrag till jämfört med andra kommuner? Hur
kom man fram till en ökning med just 5 mnkr?
Ann-Marie Nilsson: Vi har inte haft nån indexuppräkning. Och det handlar om prioriteringar. Vi kan
inte leverera allt nu.
Huskvarna kanotklubb. Vi önskar en översyn av de kommunala utgifterna. Via evenemang och
tävlingar bidrar idrotten till ökade intäkter för kommunen, samtidigt kostar det stora summor att
förse evenemanget med vatten och el.
Ann-Marie Nilsson: Sådana förhållanden bör ses över.
XFlow. Förslår att kommunalt stöd ska riktas för att utveckla jämställdheten. Ställ krav på
föreningarna! Samtidigt bör det finnas en möjlighet att strypa bidrag till föreningar tar pengar från
ungdomsidrotten för att använda för vuxna och elit.
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Miljöpartiet, Mats Weidman (Grupp B)
Samtalsledare: Mats Larlind (Smålands Fotbollförbund)

Frågor som kom upp

Mats Weidman: Miljön är viktig. Idrotts och kultur är miljösmart.
Husqvarna FF: Granulatet i konstgräs bör stängas in, på något sätt.
Vissmålens Ridklubb: Det är tradition att ridanläggningar är föreningsdrivna. Hur ser MP på
relationen mellan föreningsdrivna och kommunala anläggningar? Arrenende, som vi har,
marknadsanpassas. Det blir tufft för föreningar att klara ekonomin.
Kampsport: Önskar bättre lokaler generellt. Ofta ligger de i sämre områden och kvarter…
Mats Weidman: En gemensam anläggning för motorsport och sportskytte vid exempelvis Torsvik är
en bra idé.
Friidrott: Klubbar och aktiva reser ofta långt för att träna på funktionell anläggning, då kommunen
saknar en sådan.
Mats Weidman: Att åka så långt och ofta är inte klimatsmart…
Tenhults IF: Vill kunna erbjuda fotbollsverksamhet på orten. Idag är det många resor för att kunna
träna på konstgräs. Tycker även det är krångligt att få tag på rätt personer på kommunen.
Xflow: Ett privat initiativ med parkour – hinderbana på Ljungarum.
Råslätts SK. Har ett tjejprojekt som ökat antalet fotbollsspelande tjejer från 30 till 100 st.
Ölmstad Rid- och körsällskap: Var är studien om ridsporten i kommunen som har gjorts?
Huskvarna Kanotklubb: För att förbättra jämställdheten - kan man styra kommunala bidrag när
föreningar inte uppfyller 50/50?
HC Dalen: Är trångbodda. Blir akut när även tjejer i allt högre utsträckning vill spela ishockey.
Mariebo IK: Finns det någon certifiering för idrotten vad gäller ”Grön flagg”?
Jönköpings Simsällskap: Har 3 000 aktiva barn och ungdomar per vecka i verksamhet, varav 300
tränar 3 gånger/vecka. Vi har ett stort behov av upprustning av anläggningar, främst
Rosenlundsbadet.
Motorsport: Drifting och dragracing har ett stort behov an en anläggning. Åker idag långt för att
testa, träna och tävla.
Arenafrågan. Miljöpartiet är för en bred överenskommelse. NP var för Jordbroalternativet.
Tenhults IF: Om den kostsamma arenan på Jordbron byggs, vad blir då över till ”gräsrotsbehoven”.
Hur får vi pengar över till övriga idrotter och idrottsanläggningar?
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Medskick från

Jönköping har cricket i högsta ligan – men ingen anläggning. Var ska dom spela?
Se över stödet till olika typer av idrott, t ex vaktmästare på anläggningar, underhåll etc.
Friidrotten integrerar – nu är det dags för Jönköpingskommun att integrera friidrotten!
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Summering

Som avslutning på Idrottsforum Jönköping fick samtliga politiker ge några kommentarer om kvällens
diskussioner.

Vad har du fått med dig efter kvällens gruppdiskussioner?
Peter Jutterström (M)
•
•
•
•

•
•

Genomgående diskussioner kring anläggningar och investeringar
Knektaparken – häftigt prissatt vid evenemang
Snöskottning kostar…
Hur kan anläggningar utvecklas och bli än mer samhällsnyttiga. Man kan tänka nytt när man
bygger nytt/bygger till.
Hur tar vi emot ”nya” sporter? Exempel från kvällen är parkour, cheerleading och cricket
Prioriteringar krävs

Mats Weidman (MP)
•
•
•
•

Att det finns så mycket ideella krafter som gör som utför viktigt verksamheter i samhället
Att marknadshyror är ett stort bekymmer för många föreningar, och något om vi bör titta på
Förtydliga kontaktvägarna för föreningslivet gentemot kommunen. ”En väg in”
Vore intressant att kolla på ”grön flagg, eller någon form av miljöcertifiering”

Jan-Ove Lipponen (SD
•
•
•

Intressant att få veta om cricketsporten och dess behov
Kan vi förbättra jämställdheten med åldersdifferentierade kommunala bidrag?
Givande att del av det stora engagemanget hos den lokala idrotten i Jönköpings kommun

Jerry Hansson (V)
•

•
•

Jönköping är en stor kommun med stora investeringsbehov, exempelvis vad gäller
idrottsanläggningar. Fotbollsarena, och badhus/simhall är två exempel
Kan föreningar drivas på samma sätt i framtiden?
Perfekt är när ideella föreningar driver verksamheter med offentligt stöd

Andreas Sturesson (KD)
•
•

•

Arenafrågor i allmänhet och fotbollsarena i synnerhet.
Många frågor kring drift och investeringar vad gäller idrottsanläggningar – stödet är för
knappt och viss mån orättvist
Vilken roll ska föreningsbidragen fylla i framtiden? Det gäller att tänka långsiktigt.

Ann-Marie Nilsson (C)
•

•
•
•
•

Intressant. Många frågor som återkommer: Det behövs ett större stöd för drift av, och
investeringar i, anläggningar
Frågan om marknadshyror har återkommande dykt upp under kvällen. Det måste vi titta
vidare på! Även ur perspektivet när det gäller att arrangera event, tävlingar, cuper…
Hur ger vi nya idrotter utrymme?
Idrotten finns i hela kommunen, inte enbart i Jönköping-Huskvarna
Samverkan kring anläggningar mellan föreningar och skola
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David Gerson (L)
•
•
•
•

En bra och intressant kväll!
Om cricket-sporten i Jönköping visste jag inget tidigare
Vi måste hitta en modell för att finansiera idrott. Förutsägbara regler.
Jämställdhet. Samma villkor måste gälla för tjejer och killa!

Mona Forsberg (S)
•
•
•
•
•

Föreningar är bra på att samverka och samarbeta
Det krävs bättre underhåll på anläggningar
Vi måste prioritera – och ha en samsyn. Ödmjukt.
Många vill ta samhällsansvar, ex vad gäller skid- och motionsspår och vandringsleder
Stort tack till alla!

Sammanställt av
Joakim Walltegen
Smålandsidrotten

