Österåkers kommun

1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för:
Folkhälsa
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Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
KD
Moderaterna
SD
Skolpartiet i Österåker

Integration
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Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
KD
Moderaterna
SD
Skolpartiet i Österåker

Jämställdhet
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Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
KD
Moderaterna
SD
Skolpartiet i Österåker

Social fostran
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Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
KD
Moderaterna
SD
Skolpartiet i Österåker

Socialdemokraterna

Viktigt här är ledarna och föreningarnas stöd och utbildning av ledare.

Liberalerna
Centerpartiet

Vi anser att fotbollen har en stor betydelse för alla de kategorier som nämns ovan om föreningar och klubbar aktivt arbetar med de frågorna. Bra om det finns en samsyn
och förståelse och att även föräldrar, spelare och tränare tillsammans är delaktiga i arbetet. Det kommer inte alltid av sig själv.

KD

Mycket viktigt för integration där föreningar, ledare och volontärer gör ett fantastiskt jobb som betyder mycket – inte minst för våra ensamkommande flyktingar! Viktigt för
ungdomars fysiska och psykiska hälsa när stillasittande har ökat.

Skolpartiet i Österåker

Fotboll bidrar till social fostran samtidigt som det beror på vilken ledare gruppen har. Det kan bli mindre bra om ledaren inte kan axla sin roll som god förebild. När det
gäller social fostran ligger huvudansvaret hos föräldrarn

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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Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
KD
Moderaterna
SD
Skolpartiet i Österåker

Socialdemokraterna

Vi önskar att det fins en fotbollsplan i varje större område i kommunen. Att fotbollsplaner skall vara miljövänliga.

Liberalerna

Vi bygger nu en kostgräsplan med tält samt att vi planerar ytterligare en sådan plan med tält framöver. Vi har i planen för kommande år flera tillkommande fotbollsplaner i
samband med att kommunen växer så att vi säkerställer kvarters/kommundelslag i alla bostadsområden. Även på skolgårdar försöker vi få plats med minst en 7-mannaplan
som även kan nyttjas av föreningarna på kväll- och helgtider. Vi byter också ut befintligt konstgräs mot bättre miljöalternativ i samband med renoveringar av planerna. Vi
satsar även på planer ute på landsbygden och just nu projekterar vi en konstgräsplan på Ljusterö. Vi har gett bidrag till två fotbollsföreningar för att rusta upp
omklädningsrum mm

Centerpartiet

I och med att Österåker växer så kommer behovet av både hallar och planer ökar. När vi detaljplanerar ska behov av ny plan utväderas. Vi kommer även att bygga nya planer i
samband med att Åkersberga IP byggs om. Det finns även behov av upprustning av några av de befintliga planerna som vi behöver ta höjd för i budget. Vi har även tagit
beslut om att uppföra ett övertryckstält så att det går att spela både sommar- som vintertid, samt viktigt med spelbara planer vid skolor.

KD

KD Österåker har i budget 2017 drivit fram bidrag på 900.000 kronor till nya omklädningsrum till en av Sveriges vackrast belägna gräsplaner – Lötvallen - där Roslagskulla IF
spelar och där BP gärna bokar plan. KD sponsrar även klubben. KD har sagt ja till nytt bolltält under vintertid beläget vid Sjökarby.

Skolpartiet i Österåker

Stödja motioner och förslag som prioriterar barns och ungdomars hälsa

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

Vi avser att införa nolltaxa för hyra av anläggningar för barn- och ungdomsidrotten. Driva på utvecklingen av fler fotbollsplaner

Kristina Embäck

Liberalerna

Vi ser över bidragsystemet så att de föreningarna som tar större ansvar för jämställdhet, integration, inkludering och behåller fler
längre upp in åren ska få fördelar vad gäller ekonomi men också plantider

Mathias Lindow

Centerpartiet

Försäkra oss om att vi har en god och strukturerad dialog med föreningar samt idrotts- och friluftsalliansen i kommunen i det
etablerade idrotts- och friluftsrådet. Det ska finnas en tvåvägsdialog och kontakten med kommunen ska vara enkel – t.ex. både
för att få ut information och för att boka planer och hallar.

Michaela Haga

KD

Höjda bidrag till föreningarna inklusive ledare.

Arne Ekstrand

Skolpartiet i Österåker Samverkan mellan kommun och föreningar för att fånga upp och stötta barn som av någon anledning inte mår bra

1) Anna Karin Eriksson, 2) Marie Wengse

