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

Vi tror att fotbollen som idrott kan göra mer för att minska skillnaderna mellan kvinnliga och manliga utövare.

Socialdemokraterna

Fysisk aktivitet har en stor inverkan på varje individs hälsa, men även för vår gemensamma folkhälsa. Här har fotbollen, som den största idrotten i Stockholm, stor betydelse
för att bidra till att unga får möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Fotbollen bedriver flera viktiga integrationsprojekt som möjliggör för unga personer att mötas över gränser
såsom klass och olika kulturella bakgrunder. Fotbollen var även en särskilt bidragande kraft under flyktingkrisen 2015. Tillsammans med övriga idrottsrörelsen bidrog
fotbollen med att ta emot, och välkomna, nyanlända. Fotbollen är den största idrotten i Stockholm och är den idrott som organiserar flest unga tjejer i staden. Det gör
fotbollen till en viktig aktör för ökad jämställdhet. Sett till andelen pojkar och flickor är fördelningen dock ojämn. Det gör att fotbollen har en viktig resa att, tillsammans med
flera övriga idrotter och i samarbete med staden, gemensamt verka för att fler tjejer ska utöva idrott på jämställda villkor. Fotbollsrörelsen arbetar utifrån en demokratisk
värdegrund. Som del av det civila samhället är fotbollsrörelsen en viktig del av demokratin. Här skapas tillit mellan människor redan i unga år vilket bidrar till att stärka
demokratin. Detta är en viktig funktion och ett arbete som bör fortsätta och förstärkas. Precis som övriga rörelser präglas fotbollen av hur samhället ser ut och det behövs
ett fortsatt aktivt arbete för att främja ökad inkludering så att dessa rörelser aktivt kan bidra ytterligare till att erbjuda fysisk aktivitet på jämlika villkor och minska klyftor
mellan människor. Det värdegrundsarbete som pågår hos fotbollen måste fortsätta och utvecklas för att möta och bryta normer i samhället.

Centerpartiet

Om fotbollen ges rätt förutsättningar i form av ytor, stöd och gott ledarskap kan den bidra till ovärderliga samhällsvärden. Därför svarar vi 10 på allt enligt ovan, vi ser den
starka kraften och potentialen i föreningslivet. Inte minst för barn och ungdomar som grundlägger vanor kring idrottande och motion samt en källa till fler mötesplatser för
ungdomars integration och gemenskap. Viktigt är att flickor och pojkar ges samma förutsättningar i idrottsutövandet och att en demokratisk grundsyn präglar föreningslivet.

KD

Fotboll är på många sätt en utmärkt idrott som engagerar många och som tillsammans med andra aktiviteter bidrar till alla de punkter ni listar ovan.

2. Hur väl tycker du att den uppfattning Stockholms Fotbollförbund har över bristen
på fotbollsplaner stämmer överens med den bild ditt parti har?
a
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
KD
Moderaterna
SD

Vänsterpartiet

Det gäller att planera in fotbollsplaner och idrottsanläggningar i hela staden när nya bostad- och stadssområden byggs. Genom att tidigt i processen planera för idrott så ges
staden en möjlighet att bygga ikapp och se till att alla har tillgång till idrott oavsett var i staden man bor

Socialdemokraterna

Den extra idrottsmiljarden, som majoriteten anslog under mandatperioden 2014-2018 innebär en fördubbling av nyinvesteringar i idrottsanläggningar. Genom den extra
idrottsmiljarden har 19 nya konstgräsplaner anlagts i Stockholms stad. Det motsvarar cirka 250 miljoner kronor i satsningar på breddfotbollen av den socialdemokratiskt ledda
majoriteten. Majoriteten har även färdigställt arenaanpassningar av Grimsta IP och Hammarby IP, som innebär betydande satsningar på fotbollen. Socialdemokraterna vill
under nästa mandatperiod fortsatt offensivt satsa vidare på ytterligare konstgräsplaner och andra idrottsanläggningar. Målet är att på sikt bygga ikapp den anläggningsbrist
och investeringsskuld som skapats under tidigare styren av staden.

Centerpartiet

I ett snabbt växande Stockholm är det viktigt att tidigt prioritera och planera för idrottsytor, både inom exploateringsområden och inom staden i övrigt. Bättre samarbete
mellan stadens ansvariga nämnder (idrott, utbildning, stadsbyggnad, exploatering) och bolag är helt avgörande för att få till stånd en fungerande planering av fotbollsplaner.
Det är svårt att komma i efterhand och hitta tillräckliga ytor i täta områden. Här måste Stockholms stad skärpa till sig betydligt. Därutöver ser vi potential i att ökat samarbete
mellan näringslivet, fastighetsägare och stadens bostadsbolag. Målet är att bygga ikapp den brist av fotbollsplaner som råder för att sedan kunna bygga i takt med en växande
stad.

KD

När nya bostadsområden planeras måste idrottsanläggningar av olika slag vara inplanerade från början. Där har staden brustit flera gånger på senare år. Några nya
fotbollsplaner finns med i långtidsplaneringen. Kristdemokraterna är aktiva för att få fram fler mindre planer, så kallade kaninburar, där så är lämpligt.

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

Det viktigaste för Stockholm är att se till att planer och idrottsanläggningar planeras i takt med att staden växer.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill främja ett rikt föreningsliv, för små som stora föreningar och för en mångfald av idrotter. Därför har
Alexander Lindholm
majoriteten anslagit totalt 60 miljoner kronor i utökat föreningsstöd under perioden 2015-2018. Vårt extra föreningsstöd har
Alliansens partier konsekvent strukit i sina budgetreservationer. Ett Stockholm där Alliansen ges makten kommer innebära ett
minskat föreningsstöd. Socialdemokraterna kommer fortsätta verka för ett starkt föreningsliv om vi får förtroendet att fortsätta
styra staden. Under mandatperioden har Socialdemokraterna även riktat särskilt föreningsstöd, 2 miljoner kronor 2017 och 3
miljoner kronor 2018, till föreningar som aktivt deltar i arbetet för att ge nyanlända tillgång till föreningslivet och därmed stärka
integrationen. Socialdemokraterna har även anslagit medel, 2 miljoner kronor 2018, för sociala verksamheter som exempelvis
stärker spontanfotbollen i olika stadsdelar. Socialdemokraterna i Stockholm har en idrottspolitik för att nå unga personer, unga
tjejer och personer med funktionsnedsättning. En socialdemokratisk politik verkar främst för att nå personer som är fysiskt
inaktiva för att öka jämlikhet och jämställdhet. Genom fortsatt riktade insatser vill vi nå fler unga. Den genusbudgetering staden
tillämpar främjar en jämställd idrottspolitik vid investeringar i anläggningar. 2018 års satsning på så kallade Sportotek, som
möjliggör lån av utrustning för fysisk aktivitet, är avsedda att sänka trösklarna till fysisk aktivitet och att nå de som idag är
mindre fysiskt aktiva. Socialdemokraterna kommer fortsätta att bygga fler konstgräsplaner och idrottshallar under kommande
mandatperiod. För att på sikt lösa anläggningsbristen krävs långsiktiga och offensiva investeringar över fler mandatperioder.
Satsningarna på spontanidrottandet ska fortsätta. Bland annat gör vi det genom Sommarlovssatsningen 2018 där 6 idrottshallar
hålls öppna under sommaren. Där ska verksamhet med möjlighet till spontanidrott bedrivas för unga som vanligtvis inte idrottar.
Satsningen genomförs tillsammans med föreningslivet. För detta har satsats 10 miljoner kronor i budgeten 2018. Majoriteten
har under 2017-2018 även investerat i spontanidrottsanläggningar i Rågsved och i Husby, en typ av anläggningar vi vill fortsätta
investera i under kommande mandatperiod.

Centerpartiet

Centerpartiet vill stärka föreningslivet genom att ge föreningar och organisationer goda förutsättningar att bidra. Utväxlingen
per krona, i form av jobb och integration, är ofta mycket högre i civilsamhället än i de offentliga strukturerna. Det handlar om
tillgång till idrottsytor, lokaler, ekonomiskt stöd och att visa förtroende. I synnerhet bör det ske i de fall då det finns
välfungerande verksamheter organisationer som redan har framgång i arbetet, exempelvis fotbollsföreningar.

Karin Ernlund

KD

Vi vill bygga fler enkla hallar där man även kan spela fotboll under den kalla säsongen. Inga konkreta platser planerade för det i
dagsläget. Vi vill säkra att de yngsta får de bästa tiderna, och vi vill öppna upp fler skolgympasalar för till exempel fotboll.

Micke Valier

Clara Lindblom och Ann-Margrethe Livh

