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IFK Haninge bedriver verksamhet i Haninge kommun och är kommunens största fotbollsförening. Vi är 
idag cirka 1100 spelare från 2 år upp till 80 år. Vi bedriver boll & lek, fotbollsskola, lagverksamhet, 
seniorverksamhet, akademiverksamhet, motionsverksamhet och gåfotboll. Utöver vår ordinarie 
fotbollsverksamhet bedriver vi spontanfotboll på helger kommunen.  
 
Några andra exempel på projekt: 

 Gratis gymnastik i Jordbro för barn 7-12 år 
 Playmakers tillsammans med UEFA, Disney och SvFF för flickor 7-12 år som vill spela fotboll 
 Samarbeten med olika skolor kring rastverksamhet etc 
 Efterskolanverksamhet tillsammans med Fredrika Bremer gymnasiet där vi erbjuder 

spontanfotboll mellan 15:30-17:00 måndagar och onsdagar. 
 Gåfotboll för alla  över 65 år på onsdagar 12:00-13:00 på Torvalla IP. 

 
Inför kommunvalet 2022 har vi FEM frågor som vi och våra cirka 2500 medlemmar önskar svar på. Jag 
hoppas Ni vill hjälpa oss med vad våra medlemmar röstar på i kommunvalet 2022. 
 
Fråga 1: 
På Fredrika Bremers gymnasium finns idag ett NIU (nationell idrottsutbildning). Idag drivs detta av 
Hammarby Fotboll AB. IFK Haninge klarar samtliga krav för att bedriva denna verksamhet och anser 
att man självklart bör samarbeta med det lokala i denna fråga. Om IFK Haninge skulle få detta 
uppdrag skulle den lokala föreningen kunna utvecklas enormt och ge massa följdeffekter till 
kommunen, bland annat genom bättre samverkan med skolan gällande eleverna (med ökat 
studiestöd), förbättrade möjligheter för IFK Haninges SEF certifierade fotbollsakademi och möjligheter 
(att tillsammans med Fredrika Bremer) skapa en fantastisk kombination av skola och fotboll för 
eleverna på skolan. Vi tillsammans med kommunen skulle kunna skapa en av Sveriges bästa 
fotbollsakademier. 
 
Vi kan erbjuda elever ett helhetsupplägg med fotboll och skola. Där vi efter skoltid kan erbjuda 
läxläsning, mellanmål och även extra träning på vår hemmaplan, Torvalla IP.  

Vår närhet till skolan skapar en flexibilitet och kan snabbt anpassas vid behov efter individens 
förutsättningar/behov. 

Vi verkar ständigt i närområdet och kommer marknadsföra samarbetet med övriga föreningar i 
regionen, inför gymnasievalet och över tid skapa en självklarhet i att dom bästa fotbollsspelarna i Östra 
Södertörn väljer Fredrika Bremer för sin utbildning, så anser vi inte att det är idag. 

Vår övertygelse är att vi behöver presentera ett helhetsupplägg för elever och föräldrar, med både 
fotboll och skola. Den processen måste starta i tid och ske kontinuerligt, men med en tydlig uppstart 
sommaren året innan gymnasiet startar. 
 
FRÅGA: Anser Ert parti att Hammarby IF FF 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? 
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Fråga 2: 
Fotboll kallas för utomhussport och någon har beskrivit vår huvudsäsong ”april-november”. Fotbollen 
har förändrats och är numera en åretruntsport. Under december – mars finns endast en uppvärmd 
konstgräsplan i kommunen. Denna skall delas av samtliga fotbollsföreningar, det blir för lite för att 
bedriva den träning vi önskar och klarar heller inte dom minimikrav som vi får från SEF. Om Haninge 
kommun vill ligga i framkant när det gäller fotboll anser vi att detta är något som måste prioriteras. 
Vet att kommunen tidigare haft en ambition att bli årets idrottskommun i Sverige.  
 
FRÅGA: 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”? 
 
 
Fråga 3:  
Kommunen hade tidigare ”nolltaxa” för idrottsföreningarna i kommunen. Således kostade det 
ingenting för kommunens föreningar att bedriva sin verksamhet på kommunens anläggningar. 
”Nolltaxan” togs bort precis innan pandemin slog till i början av 2020. Ett argument som användes var 
att det inte blivit billigare att vara med i föreningar sedan ”nolltaxan” infördes (vilket skulle varit ett 
argument för att införa taxan) och att den därför inte behövs. Har man i dessa tankar även förståelse 
för att annat ständigt blir dyrare, såsom material, utbildningar etc. För april fakturerades IFK Haninge 
cirka 35 000 kr (EN MÅNAD!) pga av taxan, pengar som vi såklart kunnat göra annat för.  
 
FRÅGA: Anser Ert parti att ”Nolltaxan” skall återinföras? Motivera gärna Ert svar. 
 
 
Fråga 4: 
IFK Haninge bedriver en bred verksamhet. Delar av verksamheten såsom akademin och seniorlag (herr) 
spelar i semiprofessionella ligor som är unik för kommunen. Vårt äldsta akademilag (P19) spelar t.ex. i 
Superettan Norra och vårt herrlag i Ettan Norra. Detta möjliggör kommunens ambitiösaste 
fotbollsspelare att stanna i kommunen och utvecklas här, samtidigt har vi stora kostnader för att delta 
i dessa serier. 
 
FRÅGA: 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? 
 
 
Fråga 5: 
Varit mycket prat dom senaste åren kring Torvalla IP. Fopha Invest har lagt förslag på hur som vill 
förvandla Torvalla IP till något annat än vad som finns idag. 
 
FRÅGA: Hur ser Er vision ut för Torvallaområdet och inom vilken tidshorisont? 
 
 
 
 
 



FRÅGOR INFÖR KOMMUNVAL 2022 
 
 
 
 
 
 

Idrottsföreningen Kamraterna Haninge www.ifkhaninge.se kansliet@ifkhaninge.se sid | 3 

Självfallet kommer vi publicera samtliga svar i sin helhet för våra medlemmar. Om svar uteblir så 
publicerar vi även det. 
 
Vår avsikt är att publicera detta för våra medlemmar i god tid innan valet, så vi tar tacksamt emot Era 
svar innan skyndsamt. 
 
 
Skicka Era svar till kansliet@ifkhaninge.se 
 
Vid frågor eller funderingar: 
IFK Haninge via klubbchef Joakim Andersson 
Joakim.andersson@ifkhaninge.se 
0733232075 
 


