Svar på Interpellation (2019:18) från Alexander Lindholm (S) till
Jonas Naddebo (C) om selektering i Stockholmsidrotten
KS 2019/453

Alexander Lindholm har ställt följande frågor till mig:

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?
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?
Den grönblå majoriteten har under året arbetat med frågan om selektering inom idrotten. Vi
har träffat olika idrottsförbund, bland annat genom en sittning med Stockholms största
fotbollsklubbar där vi har diskuterat frågan. Att alla barn och unga har möjlighet att idrotta
och att ingen stängs ute från idrotten är grundläggande och en prioriterad frågan för oss.
Vi har en fantastisk idrottsrörelse i Stockholm med ett tydligt fokus på breddverksamhet. Som
exempel har alla våra stora elitklubbar också en stor breddverksamhet för barn och unga där
ingen petas från klubben och alla kan spela högt upp i åldrarna.
När det gäller frågan om selektering, där man nivåindelar barn eller har särskilda grupper dit
vissa barn blivit uttagna, är frågan inte svart eller vit. Politikens roll ska inte vara att
detaljstyra föreningarnas verksamhet utan snarare att sätta upp tydliga kriterier som man
måste uppfylla för att få ekonomiskt stöd från staden. Vi har under året tydliggjort kraven att
man måste följa barnkonventionen och att föreningen aktivt ska motverka all form av
diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Bryter en förening mot detta
är de inte berättigade att få ekonomiskt stöd från staden. Jag kan inte se att föreningar som
har olika träningsgrupper utifrån färdigheter eller ambitionsnivå per automatik skulle strida
mot dessa. Misstänker man att en förening bryter mot våra regler ska det utredas.
För att barn ska känna glädje när de idrottar och fortsätta länge är det viktigt att vi har en
bredd av föreningar och verksamheter. Barn är olika och kommer vilja idrotta på olika sätt.

Vill några träna mycket med en dröm om att bli elitidrottare och träningen ser på ett sätt som
uppfyller våra kriterier finns ingen anledning för politiken att lägga sig i.
Vi ser idag att anläggningsbristen gör att många idrottsföreningar inte har möjlighet att
erbjuda alla barn som vill idrotta en plats i föreningen. Därför satsar vi rekordmycket på
idrotten i Stockholm. Vi satsar totalt 2 522 miljoner kronor på idrottsinvesteringar under den
här mandatperioden. Det är 181 miljoner kronor mer än förra mandatperioden. Vi arbetar
nära Stockholms idrottsförbund för att på bästa sätt tillgodose de behov som finns.
Interpellanten behöver inte oroa sig för att vi skulle sänka ambitionsnivån för idrotten. Att vi
skulle ha minskat öppettiderna eller inte ersatt idrottsytor som försvunnit som en följd av
ändrad budget stämmer inte.
När det gäller omklädningsrummen på Grimsta är det ett arbete om kommer påbörjas under
nästa år.
Den riktigt negativa selekteringen som sker är de barn som av olika anledningar aldrig får
möjlighet att idrotta. Den frågan kommer jag och den grönblå majoriteten prioritera hög under
kommande året.
Stockholm den 9 oktober 2019
Jonas Naddebo

