Haninge kommun

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

C) Fotbollen spelar en stor roll för jämställdheten, graderingen bygger på att fotbollen som den största idrotten i landet/länet borde spela en ännu större roll. Att vara med
och utveckla lika/likvärdiga villkor för tjejer/killar/kvinnor/män ifråga om tex träningsvillkor, ekonomiska villkor, utbildning mm borde ytterligare förstärkas och tydliggöras
på alla sätt. Även arbetet i våra omklädningsrum borde tas på ett ännu större allvar och med det menar vi det synsätt som kan florera i grupper av pojkar/män gällande
tjejer/kvinnor. D) ungefär samma resonemang som ovan, fotbollen kan och spelar en stor roll för många barn/ungdomars sociala fostran. Det är viktigt med förebilder, goda
ledare som kan stötta och ge god vägledning.

Liberalerna

Väldigt svårt att betygsätta vad fotbollen har för betydelse för folkhälsan, integration, jämställdhet och social fostran på en generell nivå. Låt oss konstatera att idrotten som
helhet har en väldigt stor betydelse inom nämnda områden. Liberalerna i Haninge har kommer fortsätta visa att vi vill göra ordentliga satsningar för att möjliggöra mer
idrottsutövande i Haninge.

2. 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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Socialdemokraterna

Att fortsätta utbyggnaden av hallkapaciteten, vi har 3-4 hallar, byggda eller under uppförande denna mandatperiod. Vi har genomfört nolltaxa för ungdomsidrotten i våra
hallar och planer. Vi har färdigställt 5 konstgräsplaner och fler är på gång.

Liberalerna

Vi har uppmärksammat att det på vissa håll finns brist på planer, andra planer utnyttjas inte fullt ut. Till viss del har detta att göra med att områdens
befolkningssammansättning förändras över tid. Samtidigt är det mycket som ska rymmas i en kommunal budget. Det är svårt att kunna göra allt som man vill och då måste
det prioriteras mellan olika saker. Jämfört med flera andra idrotter så har fotbollen i Haninge relativt goda förutsättningar för sin verksamhet. Vi har som enda parti i vår
budget avsatt medel till en ny idrottsplats på Norrby Gärde, vi har försökt få till byggandet av en s.k. airdome för fotboll ihop med en lokal entreprenör men motarbetats av
kommunledningen bestående av S, MP och C. Liberalerna i Haninge har i budget avsatt medel
för 3 nya idrottshallar vilket vi sedan fick med oss de andra partierna på och som nu byggs. Vi har i vår budget avsatt medel till 7 nya s.k. multisportplaner för att möjliggöra
för mer spontanidrott. Liberalerna har drivit på för att idrottsytor ska ges högre prioritet och komma in tidigare i planprocesser när vi bygger.

SD

Det är brist på både hallar och planer för samtliga idrotter .Vi vill satsa på flera planer samt rusta upp befintliga anläggningar i kommunen.

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

Vi synliggör idrotten i generella termer genom vår årliga idrottsgala (dock ej särskilt ungdomsfotbollen, men däremot enskilda
fotbollsspelare). Våra olika idrottsakademier som finns inom gymnasieskolans ram (däribland fotboll), skapar förutsättningar för våra
lokala fotbollsföreningar att bibehålla och utveckla ungdomar mfl. Vi kommer att se över vilka ekonomiska incitament som finns för
föreningar som vill satsa både på bredd samt spets. Vi har inlett ett arbete för att se över vårt idrottspolitiska program.

Måns Gustafsson

Liberalerna

På Liberalernas initiativ har kommunen infört ett Sportotek där man kan låna idrottsutrustning. I vår budget avsätter vi också pengar
till föreningslotsar som ska kunna stötta föreningar och nyanlända att mötas för att snabba på integrationen och underlätta för
föreningar att hjälpa till genom sin verksamhet.

Tobias Hammarberg

Moderaterna

I Haninge måste vi se över tidfördelningen av plantider då det råder brist på planer och tider. Att bygga niomannaplaner efter
förbundet ändrat i seriesystemet är inte effektivt och nyttjandegraden av 11 manna planer gör att bristen på tider ökar. Detta drabbar
tyvärr flick och damfotbollen negativt. Förbundkraven på planer i dom högre serierna ställer också till problem, då skatteresurser
måste användas till funktioner som inte är relevanta för utvecklingen av ungdomsfotbollen.

Michael Fridebäck

SD

Christian Lindefjärd

