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Frågor till partierna inför valet 2014. 
 
 

1. Vad finns det för konkreta åtgärder i Ert program för den kommande 
mandatperioden som berör den idéburna sektorn i Staffanstorps kommun? 
 

2. Vad har Ni för inställning till kommunalt stöd till studieförbunden. 
 

3. Hur ser Ni på FAS roll som företrädare/allians för ideella föreningar i 
kommunen? På vilket sätt kan FAS vara en tillgång för kommunen i 
utvecklingen av ett rikare föreningsliv och förbättrad livskvalitet? 
 

4. Under de senaste åren har det investerats i nya idrottsplatser för främst fotboll 
i Staffanstorp och Hjärup. 
Kommunen har också mycket aktiva föreningar som har behov av 
inomhusanläggningar.  
Hur ser Ni på att tillgodose den ökade efterfrågan på inomhustider på kort och 
lång sikt? 
 

5. Underhålls- och upprustningsbehovet i de flesta av inomhushallarna upplevs 
som stort av nyttjande föreningar.  
Hur ser Ni på upprustning och underhåll av dessa? Tidsperspektiv? 
 

6. Ridsportanläggningen och Bråhögsbadets utveckling/förnyelse har länge 
diskuterat – vad är Er inställning till att detta kommer till stånd? 
 

7. Många idéburna föreningar efterlyser möjligheter till att skapa olika typer av 
evenemang (både idrott, kultur och annat) i kommunen. 
För att detta ska kunna ske behövs det bland annat lokaler med viss 
publikkapacitet (idrott/kultur). 
Vad har Ni för tankar/planer för att möjliggöra detta? 
 

8. Många idéburna föreningar efterlyser möjligheter till att skapa olika typer av 
tävlingar, läger o dyl. i kommunen. 
För att detta ska kunna ske behövs det bland annat förbättrade övernattnings-
möjligheter för bland annat ungdomar/tävlingar. 
Vad har Ni för tankar/planer för att möjliggöra detta? 
 

9. Det ekonomiska stödet till föreningslivet är alltid ett aktuellt ämne. 
Hur kommer detta att förbättras/förändras/utvecklas under den kommande 
mandatperioden? 
 



 
 

10. Bifogat finns några utdrag från de frågor som vi fått in från FAS medlemmar. 
Några synpunkter ryms inom föregående frågor, men hur tolkar Ni vad som 
förmedlas i dessa rader? 
 

11. FAS har vid tidigare kontakter pekat på behovet av ett program (typ kultur- och 
fritidsprogram) som specifikt klargör färdriktningen för sektorn. Ett sådant 
program kan tjäna som styrinstrument för verksamheter, investeringar, 
samverkansformer, samordningsoptimeringar, geografisk planering o dyl. i 
sina olika delar både för den offentliga och idéburna sektorn i kommunen. 
Hur ser Ni på behovet av ett sådant program? 
 

12. Har Ni några andra synpunkter som Ni vill förmedla/uttrycka till FAS 
medlemmar? 
 

 



 
 

Axplock ur inkomna frågor 
 
Hej Olle, 
 
Jag är en aktiv förälder i SHK, vilket innebär att jag hjälper till och tränar ett lag 2 gånger i 
veckan 
Förutom detta har jag bott i kommunen i mer än 30 år och är alltså delvis uppvuxen här 
…..  
 
Och den viktiga frågan är NÄR formellt beslut kan fattas av kommunledningen att en ny 
uppdaterad inomhushall med läktare kan byggas! 
Det är inte frågan ”om” utan ”när” då behovet finns, främst för ungdomarna men även för de 
boende i Staffanstorp som mer och mer vill hålla sig i form. Det är bra för då är folk friska och 
kan betala mer skatt till kommunen. 
 
…….. 
 
Alla undersökningar visar på att det är många vinster med träningshallar och 
ungdomar/vuxna som håller igång. Det kan därför inte vara rätt att vi har endast undermåliga 
hallar i Framtidens kommun. Den bästa, Bråhögshallen är från 60-talet och skulle behöva en 
uppfräschning, inget annat. Den ska absolut inte rivas för bostadsbyggande utan fungera 
som en bra avlastning för Staffanshallen/Hagalidhallen och den nya hallen som bör placeras 
även där. 
 
Ta vänligen upp frågan och få partierna till att tävla om vem som snabbast kan ta beslut och 
få hallen på plats. Det finns ett jättebra exempel på hur den ska se ut på nära håll, det är 
bara att titta på Borgebyhallen i Bjärred så är designen färdig och klar. Jag kan tillhandahålla  
kontaktuppgifter till en av personerna som var huvudansvarig i projektet om så önskas. 
 
Tack för ordet! 
 
 
Vi har en fråga gällande det lokala aktivitetsstödet. Vi tycker att hela systemet bör ses över 
pga att de nuvarande reglerna slår hårt mot vissa idrotter. Ett träningspass för våra utövare 
är alltid minst tre timmar (måste så vara då bara uppvärmning tar 1 timme). Då får vi ett lokalt 
aktivitetsstöd för gruppen men hallhyra för tre timmar. Detta gör att vi betalar betydligt mer i 
hallhyra än vi får som aktivitetsstöd. Kommer det att förbli så eller finns det funderar på att 
ändra normerna för aktivitetsstöd. 

 

Hej 
 
Jag har en fråga: 
 
Handbollsskolan i Staffanstorps Handbollsklubb har den gångna säsongen tagit emot 60 
barn i åldrarna 6,7 och 8 år. Många barn prövar på och kommer inte tillbaka, men i 
genomsnitt har det varit 30 barn per tillfälle under säsongen. Detta tycker vi är fantastiskt då 
vi tidigare lockat i genomsnitt 10 barn per tillfälle. Detta gör också att nya grupper bildas till 
nästa säsong som tidigare inte funnits, eftersom föreningen tidigare inte har haft rena 
åldersgrupper. Detta gör t.ex. att vi har skapat en ny grupp till nästa säsong som består utav 
pojkar födda 05, 06 och 07. 
 



 
 

Märk väl att det är 3 åldersgrupper i samma grupp. Denna grupp har inte funnits tidigare och 
det är då följande problem uppstår: 
Vår förening får inte fler halltider på de halltidsmöten kommunen anordnar eftersom det inte 
finns fler att tillgå, vilket ger oss följande alternativ: 
 
1.) Lägga ner vår handbollsskola. 
2.) Säga till gruppen som är ny att vi inte har några träningstider att tillgå och därmed be 
barnen sluta med handboll. 
3.) Be ett av de andra lagen lägga ner sitt lag så vi kan få in den nya gruppen. 
 
Så min fråga är: 
 
Hur tycker ni att vi som lägger ner många timmar ideellt arbete för meningsfull sysselsättning 
åt barnen i Staffanstorps kommun, ska hantera denna fråga? 
 
Förälder och ledare i Staffanstorps Handbollsklubb 

 

Hej Olle, 
Var på halltidsmöte i tisdags och kände mig väldigt uppgiven när jag gick där ifrån. Varför 
uppta dyrbar tid från engagerade föreningsmänniskor med en massa, rent ut sagt rappakalja, 
när man inte har något som helst att erbjuda från kommunen? 
Jag måste fråga dig, varför planerar man att bygga en ny stor hall i Hjärup som i dagsläget 
inte ens har fulla tider i dom hallarna som finns i Hjärup?! Marknadsföring för nyinflyttning?? 
 
Med vänlig hälsning 
 


