Interpellation till Karin Ernlund (C) om selektering i
Stockholmsidrotten
Aftonbladet har i en granskning av svensk barnidrott uppdagat att selektering, det vill säga
petning av barn från lag de tillhört, sker i mycket låga åldrar. I granskningen förekommer flera
exempel från Stockholm. För oss socialdemokrater är detta helt orimligt. Alla barn ska ha rätt att
delta på idrottsaktiviteter på lika villkor.
Med anledning av det ställde vi socialdemokrater på senaste idrottsnämnden frågan hur det
blågröna styret kommer följa upp händelserna och vilka åtgärder de avser vidta för att förhindra
att det sker igen. Bara någon dag senare svarade idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) med att
bjuda in de stora klubbarna i Stockholm i syfte att diskutera eventuella regelskärpningar. Det är
bra, även om utfallet är högst oklart.
Men samtidigt som föreningarna, och inte minst storklubbarna, måste leva upp till grundläggande
riktlinjer och FN:s barnkonvention är det emellertid viktigt att också politiken svarar upp. Det
handlar dels om att sätta tydliga regelverk men också om att skapa strukturer som motverkar
selektering i unga åldrar. I det senare är tillgången till lokaler och idrottsytor viktiga komponenter
att arbeta med. Om det är fullt i laget och slut på träningstider skapas incitament för föreningar
att i allt tidigare åldrar kringskära sina lag.
För att motverka detta menar vi socialdemokrater att det behövs större satsningar på idrottslivet.
Under förra mandatperioden investerade vi stort för att komma ikapp den brist på hallar och
idrottsytor som präglat Stockholm under en längre tid. Vi har kommit en bit på vägen, men
mycket återstår. Därför är det olyckligt och direkt kontraproduktivt från den nya styrande
blågröna kartellen att trappa ner investeringarna för idrottslivet i Stockholm samtidigt som man
inte ersätter de idrottsytor som försvunnit vid genom andra bebyggelser. Dessutom minskar man
på öppettiderna för våra idrottshallar.
Att Ernlund prioriterar att sänka skatten framför att tillgodose stockholmarnas behov av
välfungerande idrottsanläggningar är helt enkelt dålig politik. Det kommer inte att bidra till en
bredare idrottsrörelse och det kommer inte skapa bättre förutsättningar för barn och unga som
längtar efter att få idrotta.
1. Vilka konkreta åtgärder avser blågröna styret ta för att förhindra selektering i mycket låga
åldrar inom stockholmsidrotten?
2. Kan det blågröna styret garantera att nedskärningarna på stockholmsidrotten inte bidrar
till ökad selektering?
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3. På vilket sätt bidrar blågröna styrets beslut om att hålla inne på resurser till
ersättningsinvesteringar på exempelvis konstgräsplaner till att fler barn och unga kan ta
plats i stockholmsidrotten?
4. På vilket sätt bidrar blågröna styrets beslut om att ta bort viktiga reinvesteringar ur
investeringsplanen, bland annat flickomklädningsrum på Grimsta ishall, till att fler barn
och unga kan ta plats i stockholmsidrotten?
5. På vilket sätt bidrar det blågröna styrets beslut om att minska på öppethållande av
idrottshallar vid helger och lov till att fler barn och unga kan ta plats i
stockholmsidrotten?

Stockholm den 4 mars 2019

Alexander Lindholm (S)
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