Täby kommun

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

Allt är relativt. Om fotbollsföreningar arbetar aktivt med att bidra till social fostran och integration och har det till ett delsyfte så är det en självklar tia. Men eftersom alla inte
gör det sätter vi ett lägre betyg.

KD

Kristdemokraterna i Täby anser att fotbollen precis som all idrottsverksamhet är viktiga för samhällets utveckling, både vad gäller folkhälsa, integration, jämställdhet och
social fostran. Men det får inte bli att vi kan luta oss tillbaka och tro att allt löser sig om vi har fotbollsplaner och arenor i tillräckligt stor utsträckning. Det gäller att
uppmuntra och ge förutsättningar till samtliga föreningar att kunna attrahera barn och ungdomar att röra på sig och få chansen att vara med i ett föreningsliv och ett
samhällsengagemang som bland annat fotbollen är en stor del av. Vi tror att det är i familjen och i närmiljön som är viktigast som sedan kompletteras på ett mycket bra sätt
genom att vara aktiv i föreningsliv och att det därmed även kommer många andra fördelar för den enskildes utveckling så som ovanstående som folkhälsa, integration,
jämställdhet och social fostran. Civilsamhällets roll och föreningslivet är oerhört viktiga delar och det ska en kommun skapa förutsättningar för.

Moderaterna

All idrott är av stor betydelse för folkhälsan och särskilt viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig hela livet. Därför har Moderaterna i Täby sett till att det byggts
flera spontanidrottsplatser runt om i kommunen. Fotbollen har ett särskilt ansvar då sporten engagerar många barn och ungdomar. Jämställdheten är otroligt viktig där både
pojkar och flickor får samma möjligheter till träningstider i hallar och på fotbollsplaner. Fotbollsklubbarna ska stimuleras att ta emot nyanlända, och många klubbar i Täby
gör redan det.

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

Vår ambition är att det ska finnas goda möjligheter till sport och aktiv fritid i Täby för alla åldrar och då är det viktigt att tillgången till planer följer med i
befolkningsutvecklingen och de behov som finns. Vi vill därför i samråd med föreningslivet initiera en översyn om hur våra planer kan nyttjas bäst och hur vi kan förstärka
kapaciteten. Vi utesluter inte att nya planer kan behöva tillkomma. Vi vill även gå mot att bygga in de planer som finns.

Liberalerna

I takt med att Täby växer behövs det fler fritidsaktiviteter, däribland fotbollsplaner. I närtid finns inga planer att bygga nya konstgräsplaner men vi ser ett behov av nya
inomhusfotbollsplaner och ser över hur vi kan ordna fler alternativ för inomhusfotboll. När vi nu utlyser en arkitekttävling för Tibbla/Åva-triangeln mellan Roslags-Näsby och
Täby Centrum finns det planerat för tre konstgräsplaner.

KD

Våra fotbollsanläggningar ska kunna nyttjas fler tider på dygnet, därför är vi Kristdemokrater i Täby positiva till det pilotprojekt som genomförts gällande att de yngre barnen
får träna under sin fritidstid (från förskoleklass upp till åk 4), när föräldrar hämtar barnen efter skola och fritids är de tränade och klara. För att klara av detta får skolans
fritidsledare utbildning i samarbete med olika föreningar om själva träningen för just denna förening. Ett pilotprojekt har genomförts och detta anser vi vara bra både för barn,
stressade ledare som då hinner både arbeta samt vara ledare för de lite äldre barnen som då kan träna på tidigare tider på dygnet. Detta gör att man kan nyttja tiderna på
fotbollsplanerna på ett mer effektivt sätt.

Moderaterna

Täby kommun har det väl ställt med fotbollsplaner , och vi planerar för nya när nya bostadsområden byggs.

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

Vår ambition är att ha nolltaxa i våra lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsidrotten och det är en av våra huvudfrågor
inom idrottsområdet.

Camilla Henricsson Bajas

Liberalerna

För att skapa möjligheten för en meningsfull fritid för Täbyborna behöver vi ha en aktiv dialog med föreningslivet, däribland
fotbollsklubbarna, för att kunna ge dem goda förutsättningar att utvecklas. Vi vill också införa en arrangemangspeng till
föreningar som anordnar evenemang, tävlingar och liknande i Täby. Vi behöver också öka samarbetet med grannkommunerna.

Robert Stopp

KD

I takt med att Täby växer ska det finnas möjligheter för civilsamhället, våra föreningar att vara en del av detta och möjligheten
till nya föreningar och befintliga att växa. Föreningslivet har en viktig roll, se ovan nämnda svar.

Camilla Brodin

Moderaterna

Vi vill givetvis ordna så att fotbollsklubbarna har funktionella ytor att träna på. Det är viktigt med en dialog med
fotbollsklubbarna för att veta vilka framtida utmaningar de står inför. Det gäller alla föreningar och det är viktigt att man ser till
hela idrottens behov. Vår största utmaning är hur vi får barn och ungdomar stanna kvar i idrotten. Elitsatsningar får aldrig slå ut
den vanliga träningen för barn och ungdomar. Det är en fråga som vi gärna samarbetar med fotbollsklubbarna om.

Birgitta Kaasik

