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Aktivitet Hur  Ansvarig 
1. Genomföra den verksamhetsplanering som 
anläggningskommittéen har skrivit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål från planeringen: 
• Anläggningar ska kunna nyttjas minst 90% av 

optimal nyttjandetid 
• Inom distriktet skall ytterligare 20 konstgräsplaner 

tas i bruk 
• Fler inomhushallar 
• Genomföra minst sex kommunbesök per år. 

Prioritera kommuner med brist på anläggningar 
med naturgräs, konstgräs och/eller inomhushallar 

• Starta kommungrupper, med representanter från 
medlems-föreningar och kommun, i de kommuner 
där behov finns 

• Kontinuerligt uppdatera information på StFF:s 
hemsida om anläggningstillgångar, 
kostnadskalkyler och finansieringsplaner 

Anläggnings- kommittéen 

2. Fortsätt arbetet med ”Bygg i takt – Bygg 
ikapp” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppvakta Stockholm stads nya ledning Styrelsen 

Åtgärdsområde 1. Fler konstgräsplaner för träning, match och spontanfotboll 
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Aktivitet Hur Ansvarig 
Ta fram ett koncept för lokala 
utvecklingscentra och förslag på finansiering 
och geografiska placeringar 
 
 

Skissa på ett pilotprojekt med lämplig geografisk 
lokalisering och innehåll. En vision om en välutbyggd 
organisation kring utvecklingscentra. 
Klargöra skillnad mellan regionala och lokala 
utvecklingscentra.  

Styrelsen och kansliet 

”Stockholmsandan ” 
policytext” 

Utveckla text som beskriver hur förbundet ser på 
spelarutveckling i hemmiljön.  

Styrelsen 

Aktivitet Hur  Ansvarig 
Årlig återkommande konferensserie (februari, 
juni, oktober) om ungdomsfotbollen  
 
1. Nivågruppering inom ungdomsfotbollen 
(februari) 

Syftet bör vara att dels ge information om forskning och 
dels att samtala om hur vi nivågrupperar utifrån 
individens bästa. Olika föreningar i Stockholm berättar 
om sitt arbetssätt och synsätt.  
Lyft fram bl.a. Akademiverksamheter i några 
Stockholmsföreningar -Enskedemodellen, Bröndby IF, 
Azalea BK  

 
Kansliet och utvecklings- 
kommittéen 

”Stockholmsandan” 
policytext  

Beskriv förbundets synsätt och föreningarnas olika 
vägval kring tidig specialisering, tidig variation och 
engagemang. 

 
Styrelsen 
 

Vägledningsmaterial från StFF 
 
 
 
 

Ta fram ett verktyg som vägleder föreningar och lag att 
nivågruppera vid träning och match. 

Kansliet och utvecklings- 
kommittéen 

Åtgärdsområde 2. Låt spelarna få en kvalitativ utbildning i sin hemmiljö 

Åtgärdsområde 3. Nivågruppering måste ske med försiktighet och med hänsyn till individens bästa 
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Åtgärdsområde 4. Statusen på duktiga ungdomstränare måste öka 
Aktivitet Hur Ansvarig 
Fortbildning  Kvällskurser på olika teman t.ex. Guided Discovery. 

Fokus bör vara på föräldratränare med enkel och 
tillgänglig fortbildning utanför den reguljära 
tränarutbildningen. 
Även fokus på ledarutbildningar för ungdomar i 
samarbete med näringslivet. Höja status för ungdomar 
att vara ungdomstränare.  

Kansliet och utvecklings- 
kommittéen 
 
 
Styrelsen (Thomas Björn) 

Ledarförsörjning Stödja föreningarna att utveckla 
ledarförsörjningsplaner med bl.a. fortbildningsinsatser, 
kompetensprofiler, rekryteringsvägar och att kunna 
behålla ledare. 

 
Kansliet 

Stipendium till ungdomstränare Utse Årets tränare i ex. 5, 7 och 11-manna P/F. 
Stipendium kan vara att t ex åka med på studierresa 
mm 

 
Kansliet 
 

Höj statusen på distriktslagens Fk 
(Förbundskaptener) 

Rekrytera ”de allra bästa” instruktörerna/ ledarna från 
distriktet.  

Kansliet 

Åtgärdsområde 5. Tävlingsformer för barn och ungdom måste ständigt utvärderas 
Aktivitet Hur Ansvarig 
Ta fram utvärderingsmodell som följer en 
kontinuerlig plan. 
 
 

Titta på andra idrotter för inspiration och lärande. På 
vilka olika sätt kan utvärderingen göras och vilka är 
målgrupperna? 

Utvecklings- kommittéen och 
kansliet 
 

”Stockholmsandan ” 
Policytext 
 
 
 
 
 

Utveckla text som beskriver hur förbundet ser på 
spelarutbildning och matchen som tränings- och 
utbildningstillfälle. Vad ligger på föreningarnas ansvar 
respektive förbundet? 
 
 

 
Styrelsen 
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Åtgärdsområde 6. Tydlighet och ständig dialog kring en sund barn och ungdomsfotboll 
Aktivitet Hur  Ansvarig 
Skapa och införa ett forskningsråd. 
Syfte: 
Ge vägledning kring en sund barn- och 
ungdomsfotboll och sprida kunskaper till 
föreningar, ledare och övriga inom distriktet  
 
Sammansättning:  
Ta vara på duktiga forskare från Stockholms-
regionen med olika kompetenser och med bra 
balans mellan kvinnor och män. 

Förslag till uppdrag 
Uppmärksamma forskning på alla områden som 
berör barn- och ungdomsfotbollen och se till att 
denna kommer StFF till del. 

 
Peka på och initiera aktivitetsnära forskning på de 
områden som kan ge distriktet och dess föreningar 
verktyg till utveckling av verksamheten. 

 
Möta aktiva ledare i samtal kring barn och 
ungdomsfotboll. 
 

Kansliet 

”Stockholmsandan” 
policytext  

Beskriv förbundets synsätt kring detta för att nå alla 
berörda. 
 

Styrelsen 

Goda exempel och goda förebilder Reportage på hemsidan om stockholmsfotbollen som 
lyfter en sund barn- och ungdomsfotboll. Anlita extern 
journalist och inkludera forskningsrådet om det 
behövs. 
Webbrådet tar ansvar för att detta sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kansliet 
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Åtgärdsområde 7. Gemensam certifieringsmodell med anpassade nivåer 
Aktivitet Hur Ansvarig 

1. Gör en plan för att säkerställa att 
föreningar som ingår SEF/STFF:s 
certifieringsmodell får kontinuerligt 
stöd att utvecklas. 

 
2. Ta fram en utvärderingsmodell med 

anpassade nivåer som är flexibel och 
stödjer SVFF spelarutbildningsplan och 
spela, lek och lär. 

1. Inventera vilket långsiktigt stöd som icke SEF-
föreningar behöver och hur de upplever stödet hittills.  
En muntlig och skriftlig rapport från Bosse Andersson 
presenteras för styrelsen och utvecklingskommittén.  
 
2. Komplettera SEF:s modell med en annan typ av 
utvärderingsmodell som ger verksamheter som inte 
bedriver akademi-verksamhet ett bra 
utvecklingsverktyg.  
Ett enklare självutvärderingsverktyg bör finnas som ett 
första steg.  
Ett samarbete med SvFF och/eller Svealands-distriktet 
bör initieras.  
 

Kansliet och utvecklings- 
kommittéen 
 
 
 
Utvecklings- kommittéen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Åtgärdsområde 8. Mer utmanande matcher för spelarna i åldrarna 15-19 år 
Aktivitet Hur   Ansvarig 
Införa fri anmälan till ST Erikscupen för alla 
åldrar.  

Ta bort upp och nerflyttningssystemet och låta 
klubbarna anmäla sina lag till den nivå där de passar 
bäst. Detta bör innebära fler jämna matcher och fler 
matcher utan resultathets där spelarutvecklingen 
istället kan stå i centrum.  

 
Kansliet 

Reglera spel i fel ålderskull Införa en regel att halva laguppställnigen måste bestå 
av spelare i rätt åldersklass. Detta bör öka 
matchkvaliteten i de högre åldrarna samtidigt som det 
minskar resultathets i de yngre åldrarna.  

Kansliet 
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Åtgärdsområde 9. Elitklubbarna bör satsa 
mer på talanger från distriktet 
Aktivitet Hur Ansvarig 
Införa priset ”Närodlat” till lag i Allsvenska och 
Superettan.  

Utse bästa Stockholmsförening i allsvenskan och i 
superettan som har flest ”egna produkter” d.v.s. 
utbildade i den egna föreningen och/eller rekryterade 
inom distriktet 

 
Kansliet 

Dialog med elitföreningarnas representanter. Bjuda in till lämpligt forum där resultatet av en elva 
med nollåttor presenteras. Samtala och lyssna hur 
elitföreningarna tänker långsiktigt och hur vi 
gemensamt kan stödja en positiv utveckling. 

 
Johan Werner, kansliet och 
Andreas Ohlsson 

Åtgärdsområde 10. Elitkarriär i åldrarna 18-22 år bör stimuleras aktivt 
Aktivitet Hur Ansvarig 
Dialog med elitföreningarnas representanter. Bjuda in till lämpligt forum där resultatet av en elva 

med nollåttor presenteras. Samtala och lyssna hur 
elitföreningarna tänker långsiktigt och hur vi 
gemensamt kan stödja en positiv utveckling. 

Johan Werner, kansliet och 
Andreas Ohlsson 

Åtgärdsområde 11. Statusen att spela i 
div. 1-och 2-föreningar i Stockholm på 
både pojk- och seniornivå måste höjas 
Aktivitet 
Utveckla samarbetet med Div. 1-3 föreningar Vi har idag ett samarbete med intresseföreningen för 

div 2- och 3- klubbar. Det samarbetet kan utökas, dels 
med befintliga klubbar, dels genom att lägga till div 1-
klubbar. Deras utmaning, med stöd från förbundet och 
elitföreningarna, är att skapa bra utvecklingsmiljöer för 
spelare i dessa klubbar. 

 
Kansliet 

 


