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Ett inlägg i debatten
IFK Haninge är en demokratisk ideell förening. Vi är dessutom en partipolitiskt och religiöst
obunden förening.
Frågor om folkhälsa, idrott för alla på lika villkor och vikten av ett levande föreningsliv är
sällan de frågor som dominerar valdebatten. För vår förening är dessa frågor viktiga i
vardagen och för vår långsiktiga strategiska riktning.
Haninge är en tillväxtkommun. Vår kommun har även utmaningar i form av utsatta och
idrottssvaga områden. Av det skälet ser vi det som givet att vår kommun ska våga satsa och
skapa goda förutsättningar för ett levande och meningsfullt föreningsliv. Vad ska annars alla
barn och vuxna ägna sin fritid åt? Satsningarna måste samtidigt vara långsiktiga.
Inför årets val har föreningen skickat ett antal frågor till de politiska partierna i
kommunfullmäktige i Haninge. Syftet med frågorna är att få en bättre bild av var partierna
står i frågor som är viktiga för oss.
Det är mycket bra att vissa partier vill ge IFK Haninge möjligheten att bedriva NIU (nationellt
godkänd idrottsutbildning) vid Fredrika Bremergymnasiet. När det är möjligt tycker vi att det
är viktigt att kommunen väljer lokalt framför en extern partner. För närvarande bedrivs NIUverksamheten vid Fredrika Bremergymnasiet tillsammans med en extern partner som inte
har skolan som sin första prioritet och som, enligt vår mening, inte heller skapar något
mervärde för kommunen i övrigt. Hur många av Haninges invånare vet att det bedrivs NIU
vid skolan? Marknadsförs överhuvudtaget utbildningen? Däremot vet vi att många av våra
spelare väljer bort NIU vid Fredrika Bremergymnasiet inför gymnasievalet. Det är beklagligt
tycker vi och något som ska ligga i kommunens intresse att förändra. Vi vill vara med på den
resan och göra NIU bättre.
I dagsläget uppfyller föreningen samtliga krav för att bedriva NIU-verksamheten vid Fredrika
Bremergymnasiet. Föreningen har ett annat samarbete med skolan. Det samarbetet gäller
fram till årets slut och avser ledarledd spontanfotboll två gånger per vecka á 90 minuter. NIU
är däremot en verksamhet som motsvarar åtminstone två heltidstjänster. Det är alltså vitt
skilda verksamheter som på inget sätt ska sammanblandas eller likställas.
Vår förhoppning hade självklart varit att samtliga partier i kommunen insåg värdet av att
samarbeta med det lokala föreningslivet, även inom ramen för NIU. Samma föreningsliv som
bedriver sin verksamhet i kommunen efter skoltid varje dag, året runt. Från föreningens
sida uppmanar vi de partier, oavsett tillhörighet, som vill göra skillnad på riktigt att redan den
12 september 2022 göra gemensam sak för att IFK Haninge ska få bedriva NIU vid skolan.
Att låta kommunens skattemedel stanna i kommunen borde enligt vår mening vara en
självklarhet.
Att det inte byggs idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och
befolkningsutvecklingen är inte unikt för vår kommun. Vi har förståelse för att prioriteringar
behöver ske när förtätning eller nya bostadsområden byggs. Att fler väljer att bosätta sig i vår
kommun är positivt och för med sig många fördelar. För oss ger det möjligheten att välkomna
nya fotbollsspelare, ledare och föräldrar. En utmaning är tyvärr att det redan är trångt på våra
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anläggningar och den utmaningen blir inte mindre när fler ska samsas om samma yta. Vi vill
inte hamna i en situation där föreningen tvingas ställa barn i kö eller säga nej till barn som vill
spela fotboll med hänvisning till att det är för trångt och att det helt enkelt saknas kapacitet
att ha fler i träning.
Det ett känt faktum att allt fler sporter bedrivs året runt. Det är därför viktigt att
idrottsanläggningarna klarar den nyttjandegraden. Vi har anpassat vår verksamhet efter den
nya kravbilden att fler vill spela fotboll året runt. Att investera i idrottsanläggningar,
uppvärmda planer, inomhushallar, fotbollstält osv. är i regel omfattande investeringar och
investeringarna ska bäras under flera år. Ytterligare en pusselbit i det här är
Torvallaområdets framtid och hur den långsiktiga visionen för området påverkar till exempel
upprustning eller andra satsningar. Det är därför önskvärt med politisk långsiktighet och
enighet över partigränser där en tydlig inriktning beslutas. Men glöm inte att involvera
föreningslivet innan beslut fattas.
I likhet med de flesta ideella föreningar är vi beroende av bidrag från stat och kommun. Vi
skulle gärna göra oss mindre bidragsberoende och arbetar mot det genom att till exempel
aktivt söka partnerskap med näringslivet. Ett annat sätt för oss att bli mindre
bidragsberoende är att bedriva annan intäktsgenerande verksamhet såsom NIU eller andra
skolsamarbeten. Under den senaste mandatperioden har den så kallade nolltaxan tagits
bort. För oss innebar nolltaxan att vi vågade anställa personal, utan att detta behövde
föranleda avgiftshöjningar för föreningens medlemmar. Vi förstår att nolltaxan inte i alla delar
är rättvis. Däremot är vår förhoppning att vi och de politiska partierna i kommunen har
samsyn när vi menar att pengar vi idag betalar till kommunen för tränings- och matchtider
hade använts effektivare och gjort större nytta för våra barn om de återinvesterades i
verksamheten.
Vår verksamhet är, och ska även fortsättningsvis vara, öppen för alla. Av det skälet behövs
låga trösklar in i föreningslivet. Att finna samsyn kring att göra satsningar för barn inom det
som oftast benämns breddverksamhet och för personer med funktionsvariationer är sällan
svårt, vilket givetvis är väldigt bra. Däremot kan det vara svårare att finna den samsynen när
det gäller verksamhet som riktar sig till den som siktar extra högt. Vi uppmuntrar ofta våra
barn att sikta högt och följa sina drömmar, men då måste vi även ge dem rätt förutsättningar
och gärna i vår egen hemkommun.
Att spela fotboll på högre nivå kräver regelmässigt mer resurser eftersom exempelvis
matcherna ofta blir fler och dessutom på längre avstånd. Enligt vår mening bör en kommun
som vår känna stolthet över att Haninge har en trestjärnig akademi och att vår poäng ger oss
en 29:e plats totalt av samtliga klubbar i Sverige som deltar i certifieringen. Det ska inte tas
för givet och det behöver finnas en större förståelse för att delar av den verksamheten vi
bedriver är helt unik i vår kommun. Vår verksamhet marknadsför dessutom kommunen på ett
positivt sätt. Vi anser därför att det är rimligt att kommunen stöttar även sådan verksamhet
på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som sker idag.
Nu närmar vi oss valdagen den 11 september 2022. Politiken skapar varken fotbollsspelare
eller fotbollsdrömmar. Däremot kan politiken ge oss verktyg och förutsättningar att utveckla
vår förening där vi dagligen, i en trygg miljö, för samman, sysselsätter och utbildar Haninges
barn - barn som därefter kan fortsätta drömma och fungera som goda förebilder. Det är ett
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effektivt och bra sätt att skapa en bättre kommun för barnen – för barnen är väl ändå vår
framtid?
Efter valdagen välkomnar vi samtliga politiska partier i kommunfullmäktige att besöka vår
verksamhet för att fortsätta den här viktiga dialogen om hur vi gemensamt ska fortsätta
utveckla föreningslivet i Haninge och ta nästa steg. Med anledning av detta väljer jag att
redan nu skicka nästa fråga till er. Av vilket skäl har inte Haninge kommun något så kallat
profilfritids?
Mångfald, Vilja och Glädje – Tillsammans är vi IFK Haninge
Aldo Diaz Sartori
Ordförande
Aldo.diazsartori@ifkhaninge.se
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