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Interpellation 
 
 
Uppsala kommun erbjuder inte flickor och pojkar 
idrott och fritid på jämställda villkor. Ett av de 
senaste exemplen som uppmärksammats är hur 
Almtuna IS pojklag för juniorhockey erbjuds eget 
omklädningsrum samtidigt som klubbens damlag i 
division 1 får äta i ett förråd och vänta i korridoren 
på att något ombytesrum ska bli ledigt i samband 
med träning. 
 
Ungdomsstyrelsen har undersökt hur det idrottsliga 
stödet till ungdomar nationellt fördelats mellan 
pojkar och flickor. Resultatet visar att pojkar idag 
får 50 procent större medel från det offentliga 
jämfört med flickor. Dessutom tenderar pengar 
som ska gå både till flickor och pojkar att fördelas 
ojämnt när de väl når klubbarna, vilket bara för-
stärker den ojämlika fördelningen. 
 
I idrotts- och fritidsnämndens uppdragsplan står 
det att pojkar och flickor ska ges likvärdiga för-
utsättningar till idrott och en givande fritid. Idrotts- 
och fritidsnämnden har beslutat att ta fram siffror 
på hur mycket av nämndens pengar som går till 
flickor respektive pojkars fritid.  
 
Men det gäller bara föreningsstödet som endast 
utgör en liten del av nämndens totala budget. De 
stora delar av nämndens budget som betalas ut för 
att t.ex. driva idrottsanläggningar analyseras inte ur 
ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Med utgångspunkt från detta vill jag ställa följande 
frågor till ordföranden för idrotts- och fritidsnämn-
den: 
 
Varför utvärderar idrotts- och fritidsnämnden bara 
en bråkdel av sin budget när nämnden undersöker 
hur pengarna kommer pojkar och flickor till godo? 
 

Är du beredd att starta en sådan heltäckande 
utvärdering av nämndens budget? 
 
Om resultaten av sådana utvärderingar visar på 
ojämlikhet i hur medlen kommer pojkar och flickor 
tillgodo, är du beredd att rikta medlen för att 
utjämna skillnaderna? 
 
Uppsala, 18 februari 2014 
 
Rickard Malmström (MP) 
 
 
 


