FRÅGA 1: a. 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?
Vi i MP har som ett av våra fokusområden skolan och att alla elever ska ha rätt till läxhjälp.
Följaktligen ser vi det initiativ som NIU har som en möjlighet för elever som valt
fotbollsinriktning att få hjälp med skolarbetet. Däremot bör vi som parti inte ta ställning till
frågor som rör specifika föreningar och eventuella upphandlingar.
b. Kommer Ni 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?
Får MP Haninge mandat i kommunen kommer vi att värna om elevernas bästa, vilket
inkluderar elever inom nationell idrottsutbildning. Vi ska se till att alla Haninges elever får
möjlighet till läxhjälp och fler lärare per klass, därför ser vi också positivt på de förslagen ni
lägger fram.

FRÅGA 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”?
För vårt parti är den psykiska och fysiska hälsan hos människor och särskilt hos unga viktig,
därför är självfallet möjligheter till att utöva sport central. Allteftersom Haninge växer kommer
behoven av fler fotbollsanläggningar öka, därför är det en viktig fråga att ta upp och
undersöka hur behoven kan matchas med utbudet samt utvecklingsmöjligheter för framtiden.

FRÅGA 3: Anser Ert parti att ”Nolltaxan” skall återinföras? Motivera gärna Ert svar.
Vår utgångspunkt är att alla barn ska ha råd med en sport. Det är viktigt att medlemsavgiften
är på en nivå som innebär att alla barn kan engagera sig i en idrott. Huruvida Nolltaxan
borde införas eller inte bör vi undersöka närmre.
FRÅGA 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?
Gällande särskilt stöd för elitverksamhet bör en utredning utföras för att kunna ta ställning till
frågan. I Haninges fall är det otroligt roligt och inspirerande att P19 spelar i Superettan Norra
och att herrlaget spelar i Ettan Norra. Den här typen av verksamhet är viktig eftersom det
visar unga att det går att ta sig fram genom sin sport och lyckas. Vi vill möjliggöra för unga
att hålla på med sin sport.

FRÅGA 5: Hur ser Er vision ut för Torvallaområdet och inom vilken tidshorisont?
I utvecklingen av Torvallaområdet anser vi att det är viktigt att kombinera bostäder med
idrottsanläggningar samtidigt som naturvärden tillvaratas. Både naturvärden och
kommunens utveckling är viktiga att värna om. I dagens läge kan vi inte sätta en exakt
tidsram för utvecklingen av Torvallaområdet.

