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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 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?
SVAR:
Under hösten 2021 gjordes en ansökan om omcertifiering av NIU i fotboll för Fredrika Bremergymnasiet
för perioden 2023-2026. I ansökan anges samarbetspartner.
Inför omcertifieringen hade Hammarby IF, den förening som skolan samarbetat med inom ramen för
NIU under ett antal år, meddelat att de gärna fortsatte samarbetet. IFK Haninge kontaktade även skolan
och visade sitt intresse för samarbete.
Skolan begärde därför in ett skriftligt underlag från båda föreningarna, samt träffade dem både för samtal
kring eventuellt samarbete. Såväl rektor som verksamhetschef för gymnasiet och biträdande rektor med
ansvar för skolans NIU-utbildningar deltog i denna process. Utifrån det skriftliga underlaget och de samtal
som fördes beslutade rektor därefter att inte avbryta det pågående NIU-samarbetet med Hammarby.
Föreningen angavs som samarbetspartner i ansökan för omcertifiering 2023-2026.
Därefter har andra former av samarbete knutits med IFK Haninge, som under vårterminen 2022
arrangerat spontanfotboll för intresserade elever på eftermiddagarna. Fredrika Bremergymnasiet ser
positivt på detta samt att fortsätta utveckla former för samarbete.
Exakt vilka föreningar som skolan ska samarbeta med när det gäller olika NIU är ytterst en fråga för
skolan att hantera, då det handlar om hur de kan säkerställa den utbildning som ska bedrivas. Vi ser ett
stort värde av att idrottsföreningar i Haninge kan hitta bra och nära samarbete med våra skolor, oavsett
om det skulle vara kopplat till ett NIU eller ej. Utifrån det samarbete som nu initierats på gymnasiet med
IFK Haninge hoppas vi kunna finna former för att utveckla detta ytterligare i framtiden.
Det finns också mycket som talar för att det kan komma att göras större förändringar när det gäller NIU,
men där återstår som vi förstår det en del diskussioner ovanför den kommunala nivån. Därför ser vi det
som strategiskt riktigt att inte enbart tala om NIU som ett möjligt samarbetsområde med lokala
idrottsföreningar. Vi vill helt enkelt skapa bredare förutsättningar än så.
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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”?
SVAR:
Ja, vi skulle behöva skapa bättre förutsättningar för att kunna ”förlänga säsongen” och vi är beredda att
titta på hur det skulle kunna göras för att fler ska kunna spela mer fotboll året runt. Här tror vi att det är
klokt att ha en bred dialog med er och andra föreningar om hur detta på bästa sätt kan lösas.

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.
SVAR:
I vårt kommunalpolitiska program skriver vi att kommunen ska tillhandahålla kommunala lokaler utan
kostnad för barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år. Samtidigt pekar vi på att kommunen också ska
uppmuntra till låga medlemsavgifter, träningsavgifter och lagavgifter inom Haninges idrottsföreningar. Vi
trycker också på att kommunen ska styra bidrag för att stötta föreningar som har verksamhet både för
män och kvinnor samt verksamhet för de med funktionsvariationer.
Kommunens kostnad för befintliga och nya idrottsanläggningar behöver kunna kommuniceras transparent
och tydligt för att stöd i form av kostnadsfri tillgång till idrottsanläggningar ska kunna värderas. Vi vill ha
en dialog med föreningslivet om detta och hur vi på bästa sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för
fler att kunna idrotta mer.
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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?
SVAR:
Vi har inte tagit ställning för någon specifik utformning av stöd för den här delen av idrottsföreningslivets
verksamhet, men vi har försiktigtvis initierat en diskussion om hur vi som kommun skulle kunna stödja
det lokala idrottslivet på sådant sätt att äldre mer seniora spelare kan fortsätta vara goda förebilder och
därigenom locka unga att till exempel spela fotboll. Dock måste ett system för stöd utformas på sådant
sätt att det inte godtyckligt gynnar en eller annan förening, det måste hålla för olika idrotter och föreningar
över tid.

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?
SVAR:
Vi ser att flera av de idrottsanläggningar som idag finns på Torvalla har ett allt större reinvesteringsbehov
och då vi allvarligt behöver fundera på om det då ska göras ett större omtag eller om vi ska fortsätta
”lappa och laga”, anser vi att man måste våga spänna bågen och pröva frågan om en större omdaning.
I korthet ser vi Torvalla som ett område med stor utvecklingspotential, där olika idrotter kan få nya och
bättre möjligheter om det går att kombinera med möjligheten att bygga bostäder nära idrottsanläggningar.
Idrottsanläggningar är kostsamma investeringar och det är väl känt att förmågan från föreningslivet att
betala för den typen av nya investeringar inte är så god och därför måste andra finansieringsmöjligheter
undersökas vilket i korthet är upprinnelsen till idén om att pröva möjligheten att kombinera
idrottsanläggningar och bostäder.
Haninge kommun växer och vi kommer att behöver ett mer utvecklat idrottsområde, särskilt om vi ska
hålla fast vid visionen om att bli Sveriges bästa idrottskommun.
Det är ett utmanande och komplicerat projekt som kommer att kräva ett noggrant arbete. Många detaljer
måste konkretiseras i ett kommande detaljplanearbete och det kommer antagligen ta mer tid än vad vi
skulle önska. Det finns olika målkonflikter som måste klarläggas och idrottslivets förbättrade
förutsättningar är grunden till det hela. Vi behöver även ha ett tillräckligt bra underlag för att kunna
övertyga trafikverket om behovet av en ny av/påfart från motorvägen.
Förhoppningsvis kan arbetet delas upp i olika etapper så att vi till exempel lite snabbare kan gå vidare med
planerna på en ny simhall (50m) och idrottshall bland annat med plats för fotboll inomhus.

