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Barn och ungdomar i Stockholm ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att
utsättas för någon form av våld, hot eller kränkande behandling som avskärmar och hindrar
dem att utöva sitt idrottsintresse och sin sport. För en tid sedan rapporterade flera medier om
att Spångas damlag attackerades av stenkastning i samband med deras fotbollsträning. Det är
mycket viktigt för Moderaterna att kvinnors möjlighet att idrotta och röra sig fritt i samhället
prioriteras. Det har också rapporterats om bråk, stök och stenkastning på Spånga IP.
Även i Spångahallen där fotbollslag spelar på vintrarna är det rörigt, med ungdomsgäng som
inte flyttar på sig när lag som bokat tid ska ha träning. Flera idrottsklubbar runt Järvafältet i
Stockholm upplever att det är stökigt runt idrottsplatser och hallar. Fotbollsklubben Spånga IS
säger att läget har gjort att föräldrar är tveksamma till att skicka sina barn till Spånga IP för att
träna. Inom idrotten ska alla kunna vara trygga och vi måste säkerställa så långt det går att den
idrott som erbjuds och möjliggörs i staden genomförs i miljöer som är trygga och säkra.
Vi kommer aldrig acceptera att människor i delar av Stockholm får sin frihet begränsad på
grund av otrygghet. På otrygga platser där statens polisåtaganden inte räcker till vill vi
Moderater genom fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler
trygghetskameror återställa tryggheten.
Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Vilka åtgärder föreslår borgarrådet för att skydda idrottsutövande barn och ungdomar i
Stockholm mot bråk, stök, våld och hot?
2. Vilka åtgärder har borgarrådet tagit för att återställa säkerheten och tryggheten på och
kring Spånga IP?
3. Stödjer borgarrådet förslaget om kameraövervakning på vid osäkra och otrygga
idrottsanläggningar?
4. Kommer staden att anställa ordningsvakter för att kompensera för bristen av poliser
för att Öka tryggheten i idrottsmiljöer?
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