
Stockholm� störst� idrottspolitisk� valdebat�!
Norrtulls Sportklubb bjuder in till en valdebatt om idrottsliga

förutsättningar för barn och unga i Stockholm, den 24/8 kl.

18:00-19:15 på Norra Reals bollplan.

Deltagare

Vänsterpartiet Hassan Jama

Socialdemokraterna Karin Wanngård/Alexander Ojanne

Miljöpartiet Gabrielle Gjerswold

Centerpartiet Karin Ernlund

Liberalerna Hanna Wistrand

Moderaterna Anna König Jerlmyr

Kristdemokraterna Nike Örbrink

(FI) och (SD) är inbjudna men har ännu inte bekräftat sitt deltagande.

Varje tema kommer inledas och avslutas med inlägg från en expertpanel,

som besitter unik kunskap från sina respektive roller och erfarenheter.

Expertpanelen

Martin Carlon Ordförande, Norrtulls Sportklubb

Lars Ekholmer Ordförande, Stockholms fotbollförbund

Niklas Ek Projektledare, Generation PEP

Niklas Nordström F.d. kommunstyrelsens ordförande, Luleå



Schema

17:45 Rekommenderad senaste ankomsttid

18:00 Inledning och presentation av deltagare

18:05 Tema 1 - “Nuvarande förutsättningar för Stockholmsidrotten”

18:25 Tema 2 - “Hur allvarlig är anläggningsbristen och hur löser vi den?”

19:45 Tema 3 - “Norrmalm som case: Stockholms sämsta förutsättningar”

19:05 Avslutning - Idrottspolitisk hisspitch från resp. representant

19:15 Mingel med åskådare, andra deltagare och expertpanel

19:30-19:45 Rekommenderad tidigaste sluttid

Upplägg

Tema 1 - Nuvarande förutsättningar för Stockholmsidrotten

Hur har Stockholms stad arbetat med idrottsliga förutsättningar för barn och

unga det senaste decenniet? Har staden gjort tillräckligt? Hur har olika intressen

spelats ut mot varandra ur stadsbyggnads-, idrotts- och folkhälsoperspektiv? Har

arbetet varit tillräckligt övergripande och har det funnits samsyn mellan de olika

delarna av stadens förvaltning? Inledande ja/nej-paddlar som följs av en öppen

debatt.

Tema 2 - Hur allvarlig är anläggningsbristen och hur löser vi den?

Den 13:e juni i år fastslog kommunfullmäktige en ny strategi för

idrottsanläggningar (2022-2026) där behovet av anläggningar diversifierades och

förtydligades. Hur ska staden kunna realisera strategin och de höga krav den

ställer på nybyggnationer? Vad är er plan för att lösa anläggningsbristen i

Stockholm? Hur ska den finansieras? Hur ska idrotten kunna prioriteras i

stadsplaneringen? Inledande ja/nej-paddlar som följs av en öppen debatt.



Tema 3 - Norrmalm som case: Stockholms sämsta förutsättningar

Norrmalm har Stockholms överlägset sämsta idrottsliga förutsättningar, med 7

800 barn och unga per 11-spelsplan och idrottshall i området. Ytterligare

idrottshallar finns planerade i b.la. Östra Hagastaden men läget för fotbollsplaner

är fortsatt oförändrat. Varför har man inte byggt planer tidigare? Vad är er plan för

att säkerställa att barn och unga i detta och Stockholms andra områden med

anläggningsbrist får möjlighet till träning och rörelse under kommande

mandatperiod? Inledande ja/nej-paddlar som följs av en öppen debatt.

Avslutning - Idrottspolitisk hisspitch från resp. representant

Ni får i det avslutande segmentet 30 sekunder på er att förklara hur just ni

kommer satsa på Stockholmsidrotten (för barn och unga) under kommande

mandatperiod.


