Vallentuna kommun

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

All föreningsidrotts (inkl. fotboll) huvudsakliga syfte är att bedriva sin idrott genom träning och tävling. Ovan frågeställningar är något man får på ”köpet” när man bedriver en
värdegrundsbaserad verksamhet som är både inkluderande och öppen för alla. Specifikt för fotbollen och några andra idrotter är att den är en ”global” idrott som alla känner
till och lätt kan ta till sig samt att kostnaderna jämförelsevist låga.

Liberalerna

För de som deltar kan fotbollen vara det viktigaste av allt för jämställdhet, folkhälsa osv. För andra kan utbildningen vara det helt avgörande för integrationen, osv. Fotbollen
spelar en stor roll för samhället och har troligen ännu större potential.

Moderaterna

Det skulle vara lätt att sätta högsta betyg (10) på samtliga ovanstående svar, men för oss moderater är valfrihet en viktig parameter och vi kan därför inte sätta just Fotbollen i
topp då det implicerar att något annat, inte skulle vara det som hamnar högst upp.

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

Ovan bedömning är ur ett lokalt perspektiv. Just nu ser vi inte någon större brist på konstgräsplane då vi idag har 4 fullmåttsplaner och ett fåtal små 5/7-manna (ett antal som
ökar då kommunen lägger begagnat konstgräs på våra små grusplaner allt eftersom det byts ut på de stora). Vi har sedan flera år drivit frågan om att bygga en inomhushall för
friidrott och fotboll i Vallentuna. Vi arbetar också för att våra befintliga konstgräsplaner ska ”öppna” tidigare på våren (vintern).

Liberalerna

Liberalerna står bakom utökandet av antalet konstgräsplaner som skett och vill att det fortsätter. Vi vill också att det byggs nya anläggningar för idrott när nya
bostadsområden planeras och vi är öppna för en inomhusplan i södra Vallentuna, samt anläggandet av en ny idrottsplats i kommunen. Det är viktigt att antalet fotbollsplaner
följer med bostadsbyggandet så att de som vill spela fotboll kan fortsätta göra det när kommunen växer.

Moderaterna

Vi moderater i Vallentuna vill i första hand säkerställa att den relativt goda tillgången vi har på fotbollsanläggningar vidmakthålls och utvecklas. Vi utökar kontinuerligt antalet
konstgräsplaner, genom konvertering av befintliga grusplaner. Vi säkerställer alltid som en del av planarbetet att det finns ett utrymme för fritidsanläggningar som exempelvis
fotbollsplaner.

SD

I Vallentuna finns det i dagsläget bra me fotbollsplaner/anläggningar. Därmed inga planer på att föreslå fler anläggningar.

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

Generellt (alla idrotter) så vill vi att kommunen ska ta ett större ansvar i att stötta föreningarna med det administrativa arbetet,
ett arbete som för många föreningar är betungande och svårt att hitta ideella krafter till. Det skulle frigöra tid för de ideellt
arbetande ledarna att ägna sig åt det de är bäst på, nämligen huvudverksamheten som är att bedriva idrott (bl.a. fotboll)

Jerri Bergström

Liberalerna

En bra dialog med kommunens tjänstemän och politiker en viktig fråga för ungdomsfotbollens situation i Vallentuna. För oss
Liberaler är breddidrott, jämställda kommunala satsningar och att uppmuntra unga att fortsätta med idrott även upp i tonåren
viktiga prioriteringar.

Ylva Mozis

Moderaterna

Vi arbetar för att kunna förstärka möjligheterna till föreningslokaler i fler delar av kommunen, där föreningslivet kan samverka
med både skolverksamheten och med det övriga fritidsutbudet som sker i kommunal och ideell regi. Vi ser på fotbollen som en
integrerad del av det som händer i lokalsamhället och har stor betydelse för såväl ungdomars fritidsaktiviter, social integration
och även som ett av de arbetsmarknadspolitiskta verktyg som finns att tillgå.

Bengt-Åke Grip

SD

Mona Jansson

