Centerpartiet

1. Anser Ert parti att Hammarby Fotboll AB fortsatt ska driva NIU eller anser Ni (precis som vi)
att vi bör samarbeta lokalt i denna fråga och att samverkan med IFK Haninge är att
föredra? Kommer Ni i så fall att aktivt arbeta efter att ge detta uppdrag till IFK Haninge om
Ni ges detta mandat i valet hösten 2022 och på vilket sätt?
Centerpartiet har inget mot att IFK Haninge inleder ett samarbete med Fredrika
Bremergymnasiet inom NIU. Centerpartiet är däremot av åsikten att rektorn ska ha mandat
att besluta om vilka avtal skolan ingår avseende specifika utbildningsinsatser – även fortsatt.
Vilken aktör som anses mest lämpad för specifika utbildningsinsatser på Fredrika
Bremergymnasiet är inte för politiken att besluta.
2. Anser Ert parti att denna fråga är viktig och kommer Ni under nästa mandatperiod arbeta
för att fotbollen kan bedrivas på ett bättre sätt i kommunen även under ”icke
huvudsäsong”?
Behovet av fler idrottsplatser och fotbollsplaner är stort i Haninge såväl som i hela
Stockholms län. Centerpartiet ställer sig positiva till att anlägga eller komplettera befintliga
anläggningar med uppvärmning, om det är ekonomiskt försvarbart och genomförbart
tekniskt. Det är något vi kommer ta med oss inför anläggningen av nya fotbollsplaner i
exempelvis Västerhaninge och i den nordvästra kommundelen samt vid ombyggnaden av
Torvalla IP.
3.

Anser Ert parti att ”Nolltaxan” skall återinföras? Motivera gärna Ert svar.
Det är viktigt att göra det så lätt som möjligt för barn och unga att idrotta och delta i kulturoch föreningslivet därför anser vi att nolltaxan ska återinföras för verksamhet som riktar sig
mot barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

4. Anser Ni att denna typ av verksamhet, som är unik för kommunen, ska vara berättigad
t.ex. ett särskilt stöd? Hur vill Ni (eller vill Ni inte) stötta denna typ av verksamhet?
Centerpartiets ekonomiska prioritering på idrott och fritid ligger på verksamhet för barn och
unga samt personer med funktionsnedsättning. Elitverksamhet är välkommet i kommunen
men verksamheten måste bära sig själv ekonomiskt. Kommunen kan bidra genom att i viss
mån anpassa våra anläggningar utifrån verksamhetens behov.
5. FRÅGA: Hur ser Er vision ut för Torvallaområdet och inom vilken tidshorisont?
Centerpartiets vision är ett område där idrott, kultur- och fritidsliv står i fokus. Torvalla ska
fortsatt vara Haninges största mötesplats och center för idrottsutövning och utbildning med
moderna anläggningar för fler olika idrotter och utbildningar. Samtidigt är det en integrerad
del av Haninge stad där bostäder och kommersiella ytor kompletterar idrotts- och
utbildningsanläggningarna. Allt för att bli en levande, attraktiv och dynamisk del av Haninge
stad. Vår ambition är att en byggstart kan ske under kommande mandatperiod.

