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AVSÄTTA MEDEL FÖR FLER FOTBOLLSPLANER

BAKGRUND

Stockholm har färre fotbollsplaner per barn, ungdom och vuxen än

Göteborg, Malmö och en rad andra, om inte alla andra städer i Sverige. För

många fotbollsföreningar i Stockholm är troligen bristen på fotbollsplaner

verksamhetens största utmaning. Bristen hämmar utvecklingen av

Stockholms fotbollsspelare, hindrar många spelare från att utöva sin idrott

och motverkar ambitionen att så många barn och ungdomar som möjligt

ska spela fotboll så länge som möjligt.

Trots att anläggningsfrågan kanske är den enskilt viktigaste frågan för våra

förutsättningar har StFF idag endast en resurs som arbetar med frågan på

kansliet och som ska driva frågan i samtliga 22 kommuner. Även om detta

är mer än övriga distriktsförbund så medför detta att Stockholmsfotbollen

inte har de resurser som den behöver för att på ett framgångsrikt vis

påverka beslutsfattare och förändra förutsättningarna för tiotusentals

fotbollsspelare.

Att utöka resurserna på StFFs kansli kan vara en möjlig lösning men än

mer slagkraftigt är troligen att StFF bidrar till att alla fotbollsföreningar får

större möjligheter att påverka lokalt i sin kommun. Med detta kan vi

aktivera fler föreningar och ideella krafter och på så sätt få fler som får

engagerar sig i frågan och öka möjligheterna att åstadkomma förändring.

Ekonomiskt befinner sig Stockholms Fotbollförbund idag i en stark

position efter flera års gediget arbete. Under åren 2018-2021 har StFF gjort

ett överskott på 11,8 mkr och per 31 december 2021 uppgick förbundets

likvida medel till 8,1 mkr. Det finns därmed goda förutsättningar för StFF

att bidra ekonomiskt utan att det utarmar StFFs ekonomiska stabilitet.



FÖRSLAG

Med tanke på Stockholms Fotbollförbunds starka ekonomiska ställning

och hur angeläget det är att förbättra tillgången till fotbollsplaner i

Stockholm anser vi att Stockholms Fotbollförbund bör initiera en

anläggningsfond. Syftet med anläggningsfonden är att möjliggöra för

föreningar, enskilt eller tillsammans, att söka medel för att kunna driva

påverkansarbete i sin kommun för att där förbättra fotbolls-

förutsättningarna för sina medlemmar.

Med detta anser vi att anläggningsfonden primärt bör agera som en

katalysator för olika anläggningsprojekt eller -samarbeten som antingen

ska startas eller som står inför större utmaningar eller förändringar. Vi

anser att ambitionen bör vara att det löpande påverkansarbetet inom

respektive kommun, efter en eventuell uppstartsinsats från

anläggningsfonden, primärt ska finansieras av berörda föreningarna och

inte av anläggningsfonden. Vidare anser vi att ansökningar från

samverkansföreningar som är öppna för alla föreningar i kommunen bör

premieras och att anläggningsfonden bör prioritera större och kvalitativa

initiativ snarare än många små insatser.

För att skapa utrymme för anläggningsfonden anser vi att StFF utöver de

medel som de själva disponerar ska verka för att skapa ytterligare

ekonomiska förutsättningar för Stockholms fotbollsföreningars

opinionsarbete i anläggningsfrågan. Framförallt bör StFF verka för att

möjliggöra att Stockholmsföreningar, som representerar över 25% av

Sveriges fotbollsspelare, i större utsträckning kan ta del av de pengar som

är avsatta för anläggningsinitiativ av Svenska Fotbollsförbundet.

Vi anser att det är viktigt att det finns en transparens i hur medlen fördelas

och vad som har åstadkommits. Fördelning av medlen i anläggnings-



fonden och vilka syften som har uppnåtts bör därmed öppet redovisas i

varje års verksamhetsberättelse.

YRKANDEN

Vi yrkar härmed på att årsmötet beslutar:

Att1 Stockholms Fotbollförbund avsätter cirka 500 000 kronor per år till en

anläggningsfond från vilken föreningar kan söka pengar för att främja

arbetet för fler och bättre anläggningar inom sin kommun.

Att2 uppdra åt Stockholms Fotbollförbunds styrelse att besluta om

bestämmelserna för anläggningsfonden utifrån ovan resonemang.

Att3 ansökningar till och uttag från anläggningsfonden ska möjliggöras

under 2023.

Att4 om åtgärden inte redan inryms inom förslag till budget uppdatera

budgeten för 2023 genom att skriva ner resultatet med 500 000 kr.

Att5 uppdra Stockholms Fotbollförbunds styrelse att verka för att SvFF ska

möjliggöra bidragsansökningar för opinionsarbete i anläggningsfrågor.
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