
Val 2022
Påverkansarbete



- I vårt basuppdrag (som RF:s regionala organisation) ingår att företräda den regionala och 
lokala föreningsidrotten – i relation till regionen, kommunerna och andra samhällsaktörer. 

- Syftet är att skapa och bibehålla goda förutsättningar för föreningar och förbund.

- I distriktet samverkar vi främst med de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen.

- Vi ska ta tillvara intressena för den samlade idrotten (71 SDF i distriktet).

- Fokus: Områden och frågor där idrotten inte kan nå målen på egen hand.

- Det intressepolitiska arbetet pågår löpande men intensifieras under ett valår.

RF-SISU distriktets uppdrag





• 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 (nästa bild) tar ut riktningen i påverkansarbetet på en 
övergripande nivå.

• För varje fråga krävs anpassning för att fånga upp idrottens behov utifrån de lokala 
förutsättningarna.

Påverkan inför valet 



Valfrågor 2022
• RF:s prioriterade frågor att driva politiskt mot riksdag, regioner och kommuner (med lokal och 

regional anpassning av RF-SISU VG)

1. Återstart av 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)

– Regional kraftsamling för främjande av ett rörelserikt samhälle
Primärt en regional fråga för oss (kopplad till projektet Region in Movement, finansierat av VGR)



• RF-SISU:s påverkansarbete på lokal nivå (främst i relation till kommunerna) planeras och 
genomförs av lokalt ansvariga.

• Vi eftersträvar att arbeta i team: Verksamhetschef + idrottskonsulent + styrelseledamot m.fl.

• Vi välkomnar samverkan med SDF och IF.

• 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 kan vi tydliggöra 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



• Det här informationsmaterialet beskriver RF-SISU:s påverkansarbete i stort.

• Vid SDF-träffen den 5 april bjuder vi in till fortsatt dialog om aktiviteter under valrörelsen.

• Vi ser gärna att SDF vid den träffen kan dela med er av de frågor som ni anser viktigast för er och 
för idrottsrörelsen som helhet.

• Om möjligt, försök koppla era prioriteringar till de av RF prioriterade frågorna (sid. 5). 

Fortsatt samverkan
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