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• Innehållet i det här dokumentet är till för:
- Förtroendevalda/anställda/engagerade inom idrottsrörelsen i Västra Götaland, 
som på något sätt företräder sin organisation i idrottspolitiska sammanhang.

• De budskap och argument som här följer kan användas som stöd i möten och 
diskussioner med aktörer som idrotten samverkar med i sin vardag, främst kommunerna*.

• Syftet är att underlätta för de som verkar för att skapa och bibehålla goda förutsättningar 
för föreningar och förbund.

• OBS! Dokumentet ska ses som internt arbetsmaterial för idrottsrörelsen.

*Kommunerna är en av idrottsrörelsens viktigaste partners för stöd och samverkan. Där skapas förutsättningar för 
föreningarnas kärnverksamhet med allt från lokaler, anläggningar och idrottsmiljöer till föreningsbidrag och 
utvecklingsmöjligheter. Således är det naturligt för RF-SISU att verka för djupgående goda relationer med 
kommunsektorn, som därmed också blir en viktig målgrupp för distriktets intressepolitiska insatser. 

Beskrivning



• Den 11 september är det val till riksdag samt till regioner och kommuner. 

• Riksidrottsstyrelsen / RF har efter en process som involverat SF beslutat om vilka 
frågor som anses prioriterade för idrottsrörelsen som helhet.

• Styrelsen för RF-SISU VG har (likt övriga distrikt) tagit fram en egen påverkansplan.

• I planen specificeras vilka frågor RF-SISU distriktet ska driva på regional/lokal nivå.

• De tre prioriterade frågorna tar ut riktningen i påverkansarbetet på en övergripande 
nivå.

• För varje fråga krävs anpassning för att fånga upp idrottens behov utifrån lokala och 
idrottsspecifika förutsättningar.

Påverkan inför valet 



Idrottsrörelsens valfrågor



Våra prioriteringar
• RF:s prioriterade frågor att driva politiskt mot riksdag, regioner och kommuner (med lokal och 

regional anpassning av RF-SISU VG)

1. Återstart och återhämtning för idrotten
– Förstärkt ekonomiskt stöd för att hantera följdverkningarna av corona (2022-2024)
En fråga för alla nivåer: Statligt – Regionalt – Kommunalt 

2. Tillgång till idrottsanläggningar
– Resurser och planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer
Primärt en kommunal fråga för oss (men viktig även på riksnivå)

3. Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering
– Särskilda satsningar till områden/grupper med lågt deltagande i idrott – i stad och land
Primärt en kommunal fråga för oss (men även relevant för regionen/VGR)



Återstart och återhämtning
– Förstärkt ekonomiskt stöd till idrotten för att hantera följdverkningarna av corona

• Under pandemin har idrottsrörelsen tagit stort eget ansvar för att begränsa smittspridning.

• Restriktionerna har inneburit att många verksamheter tvingats till stora begränsningar.

• Det har lett till kris både vad gäller ekonomi, aktivitetsnivåer och engagemang (vissa 
föreningar/idrotter har klarat sig bättre, men de flesta har haft det tufft).

• Problemen försvinner inte över en natt. Om idrottsrörelsen inte får hjälp med återstart och 
återhämtning finns risk för påtagligt negativa effekter på folkhälsan.

• Många kommuner har gett krisstöd till idrotten under pandemin – det var mycket viktigt.

• Kommunerna behöver under flera år framöver anslå extra resurser för att hjälpa 
föreningarna att laga de revor som uppstått. (Gärna som en permanent satsning för 
en nödvändig och hållbar förbättring av föreningarnas villkor.)

• Stödåtgärder kan t.ex. vara ekonomiska tillskott/lättnader, stimulanser för ledare, 
särskilda satsningar för att få aktiva att fortsätta idrotta, för att locka tillbaka de som slutat, 
eller för att få nya att börja idrotta.

• Föreningarnas rätt till självbestämmande bör värnas genom att de erhåller generella 
medel där de själva beslutar om användningen.



Tillgång till idrottsanläggningar
– Resurser och planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer

• Studier visar ett starkt samband mellan tillgången till idrottsanläggningar och 
befolkningens idrotts- och motionsvanor. God tillgång ger mer fysisk aktivitet!

• Vi vill att alla ska ha tillgång till ändamålsenliga idrotts- och aktivitetsytor i sin närmiljö, 
men så är det inte idag.

• Det händer att föreningar tvingas säga nej till aktiva eller ställa dem i kö på grund av 
anläggningsbrist. Ännu vanligare är att barn och unga får begränsat med träningstid.

• Många städer växer och förtätas idag. Utbyggnaden av anläggningar följer tyvärr inte 
med i samma takt. Det späder på en redan befintlig brist.

• Nyinvesteringar och underhåll måste följa med samhällsutvecklingen i övrigt.

• På mindre orter och på landsbygden finns utmaningar av andra slag (långa avstånd, 
stora behov av renovering, föreningar med egna anläggningar i behov av stöd etc).

• Kommunerna har sedan länge tagit ett stort ansvar för anläggningsfrågan. Det 
hoppas vi att de vill fortsätta med också framöver. Men mer resurser behövs!

• Det är viktigt att idrotten kommer in i stadsplaneringen i ett tidigt skede. Ibland 
behöver kommunens olika delar skapa en bättre intern dialog.



Idrottsrörelsens betydelse för 
folkhälsa och inkludering
– Särskilda satsningar till områden/grupper med lågt deltagande i idrott – i stad och land

• Sverige står inför en rad utmaningar till följd av segregation och ojämlikhet (t.ex. fysisk 
och psykisk ohälsa, utanförskap, kriminalitet och otrygghet).

• Det ställer krav på insatser från flera olika aktörer, såväl offentlig sektor som civilsamhälle.

• Det finns ett samband mellan socioekonomisk status och folkhälsa. Boende i utsatta 
områden rör generellt på sig mindre och deltagandet i föreningsidrott är lägre.

• Idrott i förening erbjuder människor möjlighet till rörelse, hälsa, glädje, gemenskap, 
bildning, personlig utveckling, demokratifostran – och inte minst möten över gränser.

• Men även föreningsidrotten står inför stora utmaningar. I många kommuner finns det vi 
kallar ”idrottssvaga områden” – både i städernas förorter och på landsbygden. 

• Där föreningslivet skulle behövas som mest, är det tyvärr ofta som svagast.

• För att vända utvecklingen krävs extra resurser för satsningar i de områdena.

• Först då kan föreningarna nå sin fulla potential och bedriva verksamhet som leder till 
samhällsnytta (folkhälsa, inkludering och trygghet). 





– Exempel på goda effekter som kommer när människor idrottar i förening

• Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Det gör samtidigt att den 
ekonomiska belastningen på samhället minskar.

• Regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för 
frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera.

• Unga som idrottar, framför allt inom lagidrotter, löper lägre risk att drabbas av depression och 
psykosomatiska symptom som magont, huvudvärk med mera.

• En aktiv vardag med regelbundna idrottsaktiviteter samt schemalagd idrottsundervisning påverkar barn 
och ungas skolprestationer positivt.

• Idrotten lockar många unga med utländsk bakgrund och deltagande i idrotten ger en upplevelse av 
gemenskap och meningsfull fritid för ett stort antal.

• Hos äldre bidrar motion bl.a. till att minska risken för demens. Gemenskapen inom föreningsidrotten kan 
bryta isolation och känslor av ensamhet.

• Det ideella arbetet inom den svenska idrottsrörelsen motsvarar ett värde på 20 miljarder kronor per år.

Idrottens samhällsnytta



• RF-SISU:s påverkansarbete på lokal nivå (främst i relation till kommunerna) planeras och 
genomförs av lokalt ansvariga. Distriktet möter politiker, tjänstemän och andra makthavare.

• Vi välkomnar samverkan med SDF och IF (liksom egna initiativ från desamma).

• Det är en styrka om idrottsrörelsen kan förmedla ett i grunden samstämmigt budskap (behoven 
hos enskilda idrotter kan tas tillvara genom mer ingående samtal och lokala lösningar).

• Genom att begränsa antalet frågor vi driver tydliggörs vårt budskap till politiken.

Genomförande



Övergripande upplägg

Planeringsfas
(Q1)

Genomförande
(Q2)

Valspurt
(Q3)

Efterarbete – inför 
ny mandatperiod

(Q4)

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov

Januari – december 2022 

Dec

Merparten av insatserna (samtal, möten etc) genomförs under perioden april-juni då det är störst chans att nå fram med budskap till politiken.

Efter semestern gör vi en valspurt för att opinionsbilda kring prioriterade frågor (t.ex. genom medverkan på större event, media och debatt).

Sön 11 sept
= valdagen
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