Botkyrka kommun

1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för:
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Socialdemokraterna

Fotbollen är den största och mest spridda idrotten i Botkyrka med aktiva föreningar i alla kommundelar. Den engagerar en stor del av befolkningen och har en positiv
påverkan på både den fysiska och psykiska folkhälsan i kommunen. Det är viktigt att idrotten bedrivs utifrån en värdegrund som är jämställd, jämlik och inkluderande. Där
har förbund (Riksidrottsförbund, specialidrottsförbund med flera) ett stort ansvar att hjälpa föreningarna med kompassriktningen. Kultur- och fritidsförvaltningen har idag
ett mycket bra samarbete kring dessa frågor med förbunden, tex Stockholms fotbollsförbund. I Botkyrka har flera av fotbollsföreningarna tagit ett stort ansvar kring
integrationen, särskilt i spåren av de senaste årens kraftigt ökade invandring. Man har på flera håll i kommunen skapat aktiviteter för att inkludera de nya kommuninvånarna.
Sedan flera år har den organiserade spontanidrotten i Botkyrka varit ett viktigt inkluderande inslag på anläggningarna. Även där har fotbollsföreningarna tagit ett mycket
stort ansvar för verksamheten, på flera platser runtom i kommunen. Både den organiserade spontanidrotten och arbetet med nyanlända har fått ett betydande ekonomiskt
stöd av Botkyrka kommun. Botkyrka kommun har tillsammans med fem lokala fotbollsklubbar, Samba FA och Stockholmsidrotten ett pågående projekt för att få fler tjejer
att spela fotboll i organiserad form. Sambacupen innebär att fem flicklag (10-13 år) har startats och tränar kontinuerligt i sin klubb (Konyaspor, Arameisk/syrianska,
Norsborgs FF, Fittja IF) och har enklare cupsammandrag 2 ggr/termin. En enklare form av träning som ändå innehåller matcher för klubbar som av olika anledningar inte får
ihop att delta i S:t Erikscupen på flicksidan. Har varit mycket lyckat och har ca 100 deltagande tjejer totalt.

KD

Fotboll är den största sporten i Botkyrka (speciellt i norra Botkyrka) och engagerar många av kommunens medborgare, tjejer och killar, unga och vuxna. Det är en ”enkel”
sport som inte kräver mycket utrustning eller stora ekonomiska resurser att utöva. Vi ser fotbollens positiva effekter som främjande av god folkhälsa, integration och
jämställdhet.

Moderaterna

Fotboll är en viktig del av flera i att vara en positiv påverkansfaktor på de ovanstående kategorierna. Kring jämställdhet, syn på HTQ-personer och machojargong/värderingar
så finns det fortfarande förbättringspotential.

2. Hur väl tycker du att den uppfattning Stockholms Fotbollförbund har över bristen
på fotbollsplaner stämmer överens med den bild ditt parti har?
Hur väl tycker du att den uppfattning Stockholms Fotbollförbund har över bristen
på fotbollsplaner stämmer överens med den bild ditt parti har?
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Vänsterpartiet

Fotbollen är viktig men fotbollsplaner/-anläggningar måste vägas mot andra idrotters behov – och idrottens behov mot andra angelägna samhällsinvesteringar.

Socialdemokraterna

Kultur- och fritidsnämnden förvaltar och upplåter i dag, 15 fotbollsplaner för 11, 9 och 7-spel varav 13 är konstgräsplaner, för skolverksamhet, föreningsliv och seriefotboll.
Dessutom erbjuder nämnden ett stort antal 5 och 7 spelplaner för spontanfotbollsspel. Nämndens uppfattning är att vi, i en kommun som snart passerar 100 000 invånare, ur
ett demografiskt perspektiv redan idag tillgodoser kommuninvånarnas efterfrågan på fotbollsplaner och ser samtidigt till att planerna underhålls och får en god geografisk
spridning över alla kommunens stadsdelar. Nämnden nöjer sig dock inte med att hänvisa till det utbud som finns, utan finns med i all tidig planering av nya eller förtätade
stadsdelar och föreslår nya utbud av anläggningar för kultur-, fritid och idrott. Exempelvis planeras det för fler spelplaner och spontanplaner i Hallunda/Norsborg, Tullinge,
Storvreten och Tumba/Vårsta.

Liberalerna

Botkyrka har en relativ god tillgång på fotbollsplaner. Men uppkommer det behov av flera är vi naturligtvis beredda att diskutera den frågan med berörda parter. Viktigt är
det också att uppmuntra initiativ där föreningar är med och driver anläggningar.

KD

Vi har tidigare motionerat om (och fått igenom) den första konstgräsplanen i norra Botkyrka (Brunna IP). Idag har vi en konstgräsplan i varje stadsdel. Just tillgången till
konstgräsplaner och bra träningstider är ett av de största hindren för att fler ungdomslag kan startas i kommunen. Detsamma gäller inomhushallar på vintern där fotbollen
konkurrerar (på sämre villkor) med innesporter som innebandy, handboll och basket. Vi vill satsa på gräsfältet i Brunna (bakom Botkyrka rackethall). Där skulle det passa
utmärkt med en konstgräsplan alternativt ett par separata 7-mannaplaner.

Moderaterna

I Botkyrka finns det gott om fotbollsplaner, och konstgräsplaner. På Brunna IP uppförs nu även en modern anläggning som också ska klara kraven på division 1 spel (herrar).

3. Har ni andra förslag ni vill driva för att förbättra situationen för föreningar som
bedriver ungdomsfotboll
Vänsterpartiet

Mats Einarsson

Socialdemokraterna

Något vi får höra ofta från föreningarna är att förbundet gör det svårt för dem att planera in sina cuper och arrangemang. Stockholms
fotbollsförbund planerar in seriematcher på anläggningar och dagar som är upptagna av det lokala föreningslivets arrangemang, vilket kultur
och fritidsförvaltningen meddelar er i god tid. Samtliga andra idrottsförbund tar hänsyn till den informationen från anläggningsägaren
(kommunen) i sin serieplanering, men tyvärr inte Stff. Konsekvensen blir att det är svårt för de lokala fotbollsföreningarna att planera den
viktiga delen av sin verksamhet som är arrangemang. Ledarutbildningar på hemmaplan i Botkyrka är något som efterfrågas ofta, där
kommunen samverkar med Stockholms fotbollsförbund för att möjliggöra detta i större utsträckning.

Robert Aslan

Liberalerna

Det är viktigt att bidragssystemet är utformat på ett sätt så att barn- och ungdomsidrott gynnas framför vuxnas. De senare kan ju betala mer
själva. På sikt vill vi ha en nolltaxa för barn och ungdomars fritidsverksamhet

Lars Johansson

KD

Föreningar som bedriver ungdomsfotboll i kommunen gör det på var sitt håll och betraktar ofta varandra som rivaler. Kommunen kan stimulera Stefan Dayne
bättre samarbete bl a genom att ett par gånger om året anordna träffar för ungdomstränare/ledare med externa gäster och föreläsare
samtidigt som man ger besökarna tillfälle att umgås, lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Moderaterna
SD

Willy Viitala
Sverigedemokraterna vill att kommunen aktivt renoverar de idrottsanläggningar som finns i kommunen.

Sebastian Lindqvist

