Solna stad

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

Fotbollen är otroligt viktig för många individer – både för hälsan och det sociala sammanhanget , men behöver givetvis kombineras med andra satsningar vad gäller
spontanidrott, integration, jämställdhet m.m. Mycket jämställdhetsarbete pågår inom idrotten, men vi ser också att vi har en lång väg kvar att gå innan killars och tjejers
idrottande har likvärdiga praktiska förutsättningar och status. Vårt mål är så klart att tjejers och killars fotbollsspelande ska vara likvärdigt, och för det krävs också mycket
arbete med värderingar. Vad gäller social fostran så har fotbollen en viktig roll i att lära samarbete, kamratskap, ledarskap, ”laget framför jaget” och annat som är värdefullt i
samhället. Det som kan vara potentiellt negativt är de utslagningseffekter som kommer med ett starkt fokus på elitidrott. Därför vill vi se att breddidrotten prioriteras.

Centerpartiet

Centerpartiet anser att idrott och rörelse av olika slag är bra och bidrar till hälsa, glädje och social samvaro. Fotboll bidrar, precis som många andra idrotter och
fritidsaktiviteter till att främja folkhälsa, integration och jämställdhet. Centerpartiet tycket föreningsverksamheter och civilsamhället i stort är positiva inslag i en kommun
och för dess invånare.

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

I Kultur- och fritidsnämnden har vi lagt ett initiativ om att anlägga en gräsplan i Hagalund samt budgeterat för detta i vår budget. I övrigt är vi positiva till att förvaltningens
förslag om 1 st 11-spelsplan och 2 st 9-spelsplaner upp i Järvastaden äntligen tycks bli verklighet.

Centerpartiet

Centerpartiet anser att det finns utrymme för etablering av tre kommunala fotbollsplaner. Framförallt finns det behov av planer i de norra delarna av Solna, exempelvis runt
Järvastaden.

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

Gräsplan i Hagalund, sportotek för lån av utrustning, införa sammanhållen nolltaxa för barn och ungdomar nära
Sara Lindström
idrottsföreningar nyttjar idrottsanläggningar, instifta en fond där ungdomar kan söka pengar ifrån för att utöva idrott (eller
annan fritidsverksamhet). För viktiga saker såsom folkhälsa och integration tror vi det är viktigt att prioritera breddidrott framför
elitidrott, såsom det nya bidragssystemet i staden kommer föreslå.

Centerpartiet

Centerpartiet har under mandatperioden 2014-2018 drivit igenom en förändring av det system med vilket staden fördelar tider
till anläggningar. Det nya systemet skall vara mer rättvist och till fördel för föreningar och måste nu få implementeras och
utvärderas. Utöver det har bidragssystemet och blivit bättre. Bland det viktigaste vi påbörjat och ämnar fortsätta är
upprustningen av lokaler i anslutning till idrottsanläggningar.

Axel Östlund

