
 
 
Distriktsstämman den 23 mars 2022 
Dagordning punkt 11b 

Styrelsens förslag till utlåtande över motion 

”Ang. resurser för kommunikation och påverkansarbete i 
Anläggningsfrågan” 
 
 
Styrelsen för RF-SISU Stockholm välkomnar att frågan om vårt påverkansarbete kring 
anläggningstillgången återigen lyfts i en motion till distriktsstämman eftersom det är och 
kommer fortsatt vara vår viktigaste idrottspolitiska fråga i Stockholmsdistriktet. Tillgången till 
idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer och idrottsytor är avgörande för att 
idrottsrörelsen ska kunna verka.  
 
Vi ser att det i Stockholmsregionen inte har skett nybyggnation i takt med 
befolkningsutvecklingen. I stället har idrottsytor valts bort i samband med förtätning eller 
byggnation av nya stadsdelar. Det är helt avgörande att idrotten kommer in tidigt i 
samhällsplaneringen. I verksamhetsberättelsen under kapitlet ”Opinion och påverkan” går 
det också att läsa om en del av RF-SISU Stockholms påverkansarbete.  
 
 
Motionens första att-sats förslår att ”införliva Gruppens arbete med RF-SISUs 
påverkansarbete så att arbete sker på ett effektivt och enhetligt sätt och att detta arbete 
tydligt prioriteras i verksamhetsplanen för 2022”.  
 
RF-SISU Stockholm delar motionärernas uppfattning om vikten av ett samordnat 
påverkansarbete inför valet. I påverkansarbetet för ökad tillgänglighet till idrottens 
anläggningar och andra miljöer förutsätts att vi arbetar nära och tillsammans med SDF, och i 
nätverk med även andra aktörer. Vi har de senaste två valrörelserna samordnat och samlat 
idrottsrörelsen; 2014 ”Bygg ikapp – bygg i takt” och 2018 ”Får vi ta plats”. Med få resurser 
kan vi gemensamt växla upp varandras arbete.  
 
I vårt förslag till verksamhetsinriktning är arbetet med idrottens anläggningar och andra 
idrottsmiljöer ett viktigt fokusområde utifrån de resurser som distriktet har för ändamålet. I 
början av innevarande år har vi också lanserat vårt valprogram där vi sammanställt 13 viktiga 
frågor för en bättre anläggningstillgång inför valet 2022. Punkterna berör idrottens 72 förbund 
på olika sätt och i valarbetet kommer vi att genomföra kommunikativa insatser utifrån från 
punkterna tillsammans med berörda förbund. Vi ser därför första att-satsen som besvarad 
men anledning av ovanstående.  
 
Motionens andra att-sats föreslår att ”RF-SISU avsätter ekonomiska och personella resurser 
i budget 2022 för att stötta Gruppens kommunikations- och påverkansarbete i distriktets 
kommuner till valet 2022” 
 
RF-SISU Stockholm är en stödorganisation för de 72 idrottsförbundens idrottsföreningar och 
bedriver basuppdraget utifrån de resurser som vi har till förfogade. RF-SISU distriktens 
uppdrag och ekonomiskt stöd utgår från riksorganisationernas beslut om basuppdrag och 
beslut som fattas av SF:ens ombud på Riksidrottsmötet. Tyvärr finns inte resurser i vårt 



stödsystem att avsätta och fördela enligt motionens förslag och styrelsen föreslår därför att 
att att-satsen avslås.  
 
 
Styrelsen föreslår distriktsstämman besluta: 
 
 
att anse 1:a att-satsen besvarad 
att  avslå 2:a att-satsen  
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