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IFK Haninge gav partierna i kommunfullmäktige i Haninge kommun möjligheten att svara på 
några viktiga frågor för vår förening. Jag är tacksam för respekten att dom flesta har svarat, 
men samtidigt besviken över en del av svaren. Partiernas svar publiceras nedan och detta är 
mina personliga åsikter kring svaren. 
 
Lokala politiker bör ALLTID prioritera det lokala så långt detta är möjligt. Det är orimligt att 
skattebetalarna i en kommun finansierar verksamheter i andra kommuner om det finns 
lösningar lokalt, så hade i alla fall jag tänkt som politiker. Min röst i ett kommunalt val 
kommer alltid att landa på dom som ser det på samma sätt. Jag anser att det faktiskt är en 
lokalpolitikers skyldighet att verka för det lokala.  
 
En viktig fråga för vår förening är NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) på Fredrika 
Bremergymnasiet. Den drivs idag av Hammarby, vilket jag anser vara direkt fel. Hammarby 
ansvarar idag även för NIU i Huddinge och Midsommarkransen. Vid Midsommarkransen vill 
dom att deras akademispelare ska gå och den skolan prioriteras av Hammarby. Vidare har 
Hammarby även påtalat för Fredrika Bremergymnasiet att deras skola EJ är Hammarbys 
prioritet, ändå väljer man det samarbetet? Det är glädjande att flera av partierna ser oss som 
en viktig samarbetspartner i kommunen och även kring NIU. Kommunen skattemedel bör 
stanna i kommunen, varför ska vi, via skattemedel, bidra ekonomiskt till Hammarbys 
verksamhet när lokala, bättre, alternativ finns? Jag kommer aldrig att förstå det när vår 
förening klarar alla krav som ställs på en förening som kan driva NIU. Kommunens 
föreningar måste alltid prioriteras när den möjligheten finns! 
 
Säsongen december – mars är en svår period för fotbollsföreningar i Haninge kommun. 
Någon har bestämt att vår säsong pågår mellan april – november. Förväntas våra spelare 
vila i fyra månader för att starta i gång med träningen den 1 april? Så ser verkligheten inte ut. 
Idag finns en uppvärmd plan på Torvalla IP. Den ska delas mellan samtliga fotbollsföreningar 
via ”fördelningsprinciper”. Denna princip ger vårt P19-lag som spelar i Superettan (näst 
högsta serien i Sverige) rätt till en timmes halvplan per vecka. Det förstår vem som helst att 
det inte är lätt att bedriva en bra verksamhet med sådana förutsättningar. Vårt herrlag i Ettan 
Norra (endast 32 lag framför oss i seriesystemet i Sverige) får enligt samma princip fyra 
timmar halvplan per vecka att förbereda sig på inför säsongen. Under vintern har vi 
garanterat sämst förutsättningar av alla lag i Ettan och högre upp i seriesystemet.  Vi ställer 
oss ofta frågan om kommunen vill ha oss här? Är vi viktiga för kommunen? I svaren från 
partierna finns en förståelse för problematiken och flera menar att en dialog med 
föreningarna måste ske för att se över behovet. Någon nämner en hall osv. Om kommunen 
anser att det är viktigt med fotboll, så måste denna fråga upp på bordet nu! 
 
Under hösten 2019 röstades ”nolltaxan” bort av politikerna i kommunen. Förslaget kom från 
Socialdemokraterna. Detta medför en kostnad för IFK Haninge om cirka 35 000 kr per 
månad. Vi behöver alltså betala för att bedriva fotbollsverksamheten på kommunens planer. 
Några partier menar att andra typer av stöd har utökats, t.ex. LOK. Vidare anges också att 
”nolltaxan” infördes för att avgifterna i föreningarna skulle bli lägre, men att detta inte 
genomfördes. Det är orimligt enligt mig att vi ska betala för att bedriva verksamhet på 
kommunens anläggningar. Om vi nu ska betala borde inte uthyraren (kommunen) vara 
skyldig att säkerhetsställa att ingen obehörig är på planen när vi har bokade plantider? 
35 000 kr per månad är mycket pengar för oss och definitivt pengar som skulle kunna läggas 
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på annat, t.ex. en anställd till så vi kan stötta våra ideella ledare ännu bättre eller lägre 
avgifter. 
 
En liten del av vår förening är en SEF (Svensk Elitfotboll) certifierad Akademi. Den drivs 
enligt riktlinjer från SEF. Certifieringen ställer krav på vår verksamhet kring spelarutbildning, 
ledarkompetens, anläggningar m.m. Verksamheten är dyr att driva och avgifterna blir då 
högre än i övriga verksamheten. Vårt P19 spelar t.ex. i Superettan vilket medför resor till 
Boden, Sundsvall osv. som ger höga kostnader. Om kommunen anser att det är viktigt med 
elitidrott bör denna verksamhet ges stöd. Om kommunen inte anser att elitidrott i Haninge är 
viktigt, varför bedrivs i så fall NIU som är ger elever möjlighet att kombinera studier med 
elitidrott på gymnasiet? Jag anser att det är konstigt att Haninge kommun kan betala 
Hammarby pengar till sin elitidrott, men kommunens elitlag ges varken NIU eller något annat 
stöd? Här är kommunen fega! Vår förening är öppen för alla och elitidrott är en del av 
föreningen vilket den även är för kommunen, men tydligen bara när det passar och 
kommunen har lust. 
 
Fortsatt ligger Fopha Invests projekt som en våt filt över Torvalla. Ett förslag har lagts fram, 
men det har tagit fyra år och inget händer. Dags att ta tag i Torvalla IP, NU! 
 
RÖSTA DEN 11 SEPTEMBER.  
  
 
Vid frågor eller funderingar: 
 
Klubbchef Joakim Andersson 
Joakim.andersson@ifkhaninge.se 
0733232075 
 


