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1. Inledning 

Detta valmanifest är skrivet för att i första hand användas som verktyg och 

hjälpmedel för det idrottspolitiska arbetet inom Göteborgs Fotbollförbund. Innehållet 

kan med fördel spridas till föreningar, politiker, media och andra externa aktörer etc 

men då gärna i valda delar och som utdrag ur valmanifestet. 

 

2. Idrottens betydelse och bidrag till samhället 

Fotbollen är så mycket mer än bara spelet fotboll. För individer kan det vara social 

gemenskap, välmående (såväl fysiskt som psykiskt), nya erfarenheter och ökad 

kunskap. Fotbollen ska ge möjlighet till både bredd- och elitsatsning. För samhället 

handlar det bland annat om demokrati, utveckling, folkhälsa, mångfald och 

inkludering.  

Tillsammans med parter vill Göteborgs Fotbollförbund förstärka de positiva effekter 

fotbollen har för individer och samhället. Genom att investera i unga människor med 

förebyggande och åtgärdande insatser frigörs i förlängningen resurser i hela 

samhället inom till exempel sjukvård, rättsväsende och arbetsmarknad.  

Vi bedriver vårt hållbarhetsarbete utifrån följande utgångspunkter:  

• Vi tar ansvar 

Som Sveriges största fritidsintresse, mötesplats och samtalsämne har vi ett ansvar 

och också en unik möjlighet och förmåga att göra skillnad.  

• Fotbollen är en del av samhället. 

1,2 miljoner människor i Sverige är på något sätt engagerade i fotbollsrörelsen. 

Vår totala verksamhet bidrar enligt beräkningar med positiva samhällseffekter till 

ett värde av 22,5 miljarder kronor årligen. Inom Göteborgs Fotbollförbunds 

upptagningsområde verkar 202 föreningar. Föreningar som dagligen genom 

ideella krafter gör ett ovärderligt arbete för att aktivera ungdomar, bryta 

utanförskap och för att stärka demokratin och lokalsamhället.  

• Fotbollen är en positiv kraft  

Vi påverkar människor. När fler blir en del av fotbollsrörelsen och stannar kvar 

längre i den ökar de positiva samhällseffekterna av vår verksamhet. Vi strävar 

hela tiden efter att utveckla en hållbar verksamhet. Om vi lyckas engagera och 

entusiasmera fler så vinner hela samhället på det. 
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2.1. #Vi säkrar ungas hälsa 

Som den största idrotten spelar fotbollen en viktig roll för att säkra ungas hälsa. 

Forskning har visat att barn som rör sig mycket har en låg risk för fetma, får bättre 

motorik, kognitiva egenskaper och starkare skelett. Det finns även ett samband 

mellan hög daglig fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och minskad risk för bland 

annat höga blodfetter, högt blodtryck och depression. Träning ökar också 

syreupptagningsförmågan, ger hälsosam kroppssammansättning samt ökad 

bentäthet och muskelstyrka. 

Många sjukdomstillstånd som påverkas av fysisk aktivitet och stillasittande livsstil 

kommer senare i livet. Därför kan idrott i unga år vara av stor betydelse för hälsan 

om det leder till fortsatt idrottande eller ett mer aktivt liv i vuxen ålder. 

Forskning visar att ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska 

aktivitetsmiljöer gör att vi rör oss mer – och därmed blir friskare. Folkhälsan vinner 

på fler platser för idrott. 

Närheten är avgörande! 

Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet och människors 

idrotts- och motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och 

barn. Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos 

invånarna. Människor med ”god” tillgång till idrottsanläggningar visar sig vara 43 

procent mer benägna att motionera regelbundet jämfört med människor med ”dålig” 

tillgång till anläggningar. 

Forskningen visar också ett starkt samband mellan tillgång till idrottsanläggningar 

och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar specifikt. Långa avstånd till anläggningar 

hindrar barns och ungdomars rörelse. Tillgång till idrottsanläggningar – och att 

vistas mycket utomhus – främjar den. 

Kravet på föräldrars tid och resurser minskar också om barn och ungdomar oftare 

kan ta sig till träning och tävling på egen hand. Därmed är närhet särskilt viktigt för 

barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar. 

2.2. #Vi gör samhället öppnare 

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att 

vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. 

Alla ska ha samma möjlighet. I fotbollen hittar vi glädje, gemenskap, träning, 

lagarbete, känslor och vänskap.  

Det spelar ingen roll om du är född i Sverige eller om du nyss har kommit hit. Inte 

heller vilket kön du identifierar dig med, vem du blir kär i, hur gammal du är, 

funktionsvariation eller om och i så fall vilken gud du tillber. Att spela fotboll fyller 
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ungefär samma funktion för oss alla. Som nyinflyttad är fotbollen, och idrotten över 

lag, dessutom en perfekt arena att få nya kompisar och inblick i det nya landet eller 

staden eller att lära sig ett nytt språk. Fotbollen är en stor och viktig pusselbit för att 

motverka segregering och för att integrationen i ett samhälle ska lyckas. 

2.3. #Vi har en unik förmåga att göra skillnad 

I tider när vårt samhälle utmanas uppmärksammas och påvisas ofta vikten av fotboll 

och fotbollsföreningarnas unika roll att kunna skapa möten, gemenskap och 

delaktighet.  

Till exempel när många nyanlända kom till Sverige under år 2015 var det många som 

fick uppleva sin första gemenskap och sammanhang i Sverige genom fotbollen. 

Under pandemin har barn och unga fått komma till sin träning och träffa sina 

kompisar och kanske för någon timme fått glömma allt om Covid 19 och bara 

fokusera på det de älskar.  

Att civilsamhället behövs blir ännu tydligare under såväl internationella, nationella, 

lokala som individuella kriser. Vi är så stolta över så många fotbollsföreningars 

arbete, uthållighet, kreativitet, engagemang och lösningsfokuserade insatser för barn 

och unga i tider när samhället och människor prövas. Våra fotbollsföreningar, ledare 

och andra närvarande vuxna i föreningen spelar en viktig roll och kan bidra till 

trygghet, utveckling, ett socialt sammanhang och extra skyddsnät. 

Fotbollen har inte ställt in, utan ställt om och gjort stor skillnad vid samhälleliga 

utmaningar. Fotbollen har gjort det förr, gör så idag och kommer fortsatt kunna spela 

ett viktigt ansvarstagande roll.   

2.4. Idrottens basuppdrag vs projekt 

Idrottsrörelsen med dess föreningsstruktur är en fantastisk hållbar plattform att 
verka igenom. I kontrast till kortlivade projekt som startas upp och avslutas som ett 
tomtebloss verkar fotbollsföreningar långsiktigt, på plats, med och av människor 
boendes i området. Det formar en verksamhet utifrån behov, en trovärdighet och 
stärker krafterna i området på en längre sikt. Låt oss motverka den projekttrötthet 
som råder och ta ansvar för långsiktiga satsningar genom en föreningsstruktur som 
möjliggör hållbarhet.  

 

Idrottens inriktning styrs idag till stor del via projekt och projektmedel med speciella 

inriktningar. Det kan t.ex. vara jämlikhet, inkludering, anpassade tränings- och 

tävlingsformer etc som anses viktiga. Det är nödvändigt för idrotten att ständigt 

utvecklas och anpassa sig till, och emellanåt också vara drivande i, 

samhällsutvecklingen. Dock får vi inte glömma att det är idrottsföreningarnas och 

förbundens grundverksamhet som är fundamentet och det som bör 

uppmärksammas och belönas. 
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2.5. SROI – Social Return Of Investment 

Svenska fotbollsförbundet har i maj 2018 tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-

studie som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället. Den visar 

breddfotbollens samhällsnytta i ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter. En 

krona som investeras i breddfotbollen ger tio kronor tillbaka i samhällsnytta. 

Hos Svenska fotbollsförbundet finns en kalkylator 

(https://svff.svenskfotboll.se/samhallsnytta/sroi/) som kan användas av 

föreningarna för att räkna fram deras samhällsnytta. Studien utgår ifrån antal spelare 

men föreningarna bidrar ofta utöver det med andra insatser t ex 

sysselsättningsinsatser och läxläsning. De sistnämnda insatserna ingår inte i studien 

och behöver också synliggöras utifrån samhällsnyttan.  

Genom att öka insatsen kan idrotten leverera ännu mer och bättre resultat med ännu 

bättre verkningsgrad. Ett exempel är att en anställd Föreningsutvecklare kan genom 

sitt arbete öka föreningens medlemsantal och ge de ideella och unga ledarna 

nödvändigt stöd och förutsättningar att utföras sina uppdrag. 

 

 

  

https://svff.svenskfotboll.se/samhallsnytta/sroi/
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3. Övriga aktörer 

3.1. Svenska Fotbollförbundet  

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har valt att fokusera sin valrörelse på två områden: 

1. Anläggningar 

– Svensk Fotboll vill se fler anläggningar där det råder brist på idrottsytor och vill ha 

möjligheten att utveckla och förnya anläggningar där renoveringsbehov finns. SvFF ser också 

att behovet av anläggningar är stort för Futsal. 

2. Föreningarnas förutsättningar  

– Ett Föreningslyft då vi ser behov av att stärka föreningarna, inte minst i utsatta och 

idrottssvaga områden men också i hela landet. 

Notera att SvFF driver frågor rörande breddfotboll och föreningsliv – inte elitfotboll. 

Fotbollen finns (nästan) överallt och som bred folkrörelse är den därför en utmärkt 

metod för breda samhällsinsatser. 

 

3.2. RF-SISU Västra Götaland 

RF-SISU (nationellt-regionalt-lokalt) har valt att fokusera sitt valarbete inom följande 
tre områden: 
 
1. Återstart av idrotten 

– Förstärkt ekonomiskt stöd för att hantera följdverkningarna av Corona (2022-2024) 

2. Tillgång till idrottsanläggningar  

– Resurser och planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer 

3. Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering 

– Särskilda satsningar till områden/grupper med lågt deltagande i idrott – i stad och land 

– Regional kraftsamling för främjande av ett rörelserikt samhälle 

 

Göteborgs Fotbollförbund har krokat arm med RF-SISU Västra Götaland och 

kommer att genomföra en rad aktiviteter i valrörelsen tillsammans. 

Distriktsidrottsförbundet tillsammans med den, i särklass, största idrotten är en stor 

och stark aktör som med självklarhet kan argumentera utifrån idrottens behov.  
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4. Göteborgs Fotbollförbunds valfrågor 

4.1. Föreningarnas förutsättningar 

Samhället vi lever i förändras och eftersom föreningarna och dess medlemmar är en 

självklar del av samhället så förändras deras och föreningarnas förutsättningar 

självklart också.  

Det ideella föräldraledarskapet som är basen för ledarskapet i svensk idrott är 

fortfarande självklart (i stora delar av staden) och skall så fortsätta att vara men vi 

måste samtidigt ge det ideella ledarskapet rätt förutsättningar.  

Kraven från medlemmar och från kommun, förbund och andra stödorganisationer 

på rapportering och ansökningar bara ökar. Föreningarna skall leverera allt från en 

felfri inkluderande fotbollsträning likaväl som en felfri bokföringen där varje 

närvarotillfälle skall noteras så att bidraget blir rätt. Även om det blir rätt kanske det 

inte är rättvist ändå? 

Man kan nog säga att kravställningen på en ideell förening idag är i det närmast 

samma som för företag, vilket också några av våra föreningar är, och då tänker vi 

främst på våra elitföreningar. Dessa föreningar har dock andra möjligheter till 

inkomster än vad den lokala samhällsviktiga föreningen har. 

Föreningen som är själva kärnan i svensk idrott har det helt enkelt kämpigt i den 

samhällskontext vi nu har. Vi behöver förbättra dess villkor för att kunna fortsätta att 

skörda, det för samhället så viktiga, resultatet.   

I denna förändring är det nödvändigt med satsningar på: 

• Ökade bidrag för föreningarnas grunduppdrag dvs fostra barn och unga där 

sociala sammanhang är av stor vikt för folkhälsa (fysisk och mentalt), trygghet 

och sociala skyddsnät. 

• Ökat inflytande och samordning med offentlig sektor. Bort med projekttänk 

och kortsiktiga satsningar. För ökad trygghet för våra barn och unga.  

• Mer administrativa resurser för att underlätta det ideella ledarskapet och 

frigöra ytterligare engagemang.  

• Förenklad föreningsstruktur och ökad flexibilitet gör det lättare att sköta en 

förening. 

• Förändrad bidragsform med fler schablonbidrag är enklare och rättvisare? Så 

som det är nu blir de starka föreningarna starkare. 
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4.2. Anläggningar 

Göteborgsområdet växer rejält just nu och det gör också idrotten vilket måste anses 

mycket glädjande. Såväl utövandet av fotboll som futsal bland stadens unga ökar 

och detta ligger väl i paritet med folkhälsomålen. Som en självklarhet kommer då ett 

ökat behov av anläggningar.  

4.2.1. Göteborgs Stad 

I Göteborgs stad finns det idag 49 st kommunala konstgräsplaner. Vi ser med stor 

oro på det faktum att det finns ett bristande underhåll på dessa planer med en 

underhållsskuld som bara växer för varje år som går. 

Det finns också en oroande problematik kring det infill som används på planerna. 

Göteborgs kommun är relativt ensamma bland landets kommuner, om att tillämpa 

ett förbud mot gummigranulat. Detta får förödande konsekvenser när det gäller 

användandet av planerna vintertid. Just användandet av planerna vintertid var en av 

drivkrafterna när dessa anlades. Genom att använda, en icke fungerande, infill ser vi 

också en betydande kapitalförstöring.  

Om vi skall försöka oss på en sammanfattning av våra behov under den kommande 

fyraårsperioden så ser vi ett behov av mellan 6-8 nya fungerande konstgräsplaner 

samt 4-5 fullmåtts inomhushallar. I vissa av stadens områden ser vi en närmast akut 

bristsituation. De mest akuta områdena är i dagsläget Majorna/Linné, västra och 

centrala Hisingen och västra Göteborg. 

4.2.2. Kranskommuner 

Göteborgsområdet växer och då inte minst i stadens kranskommuner där framförallt 

många barnfamiljer väljer att bosätta sig. Utifrån det är det viktigt att utbyggnaden 

av lokala anläggningar håller samma takt. Det kan noteras med glädje att man inte 

gjort samma vägval kring infill som Göteborgs stad men att synen på futsal som en 

fullvärdig inomhussport ännu inte nått hela vägen med tillgång till sporthallar och 

andra inomhusanläggningar.  

 

4.3. Utsatta områden 

De socioekonomiskt svaga eller som vi säger i dagligt tal, ”utsatta områden” har sina 

speciella förutsättningar och därför skiljer behovet av insatser och vilka metoder som 

kan användas från andra områden och föreningar. 
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Göteborgs stad har flera mer eller mindre utsatta områden såsom Angered, Backa, 

Bergsjön, Biskopsgården, Tynnered men även i kranskommunerna finns liknande 

områden såsom Komarken i Kungälv och Bifrost i Mölndal. 

Invånarna i dessa områden består till stor del av människor av utländsk härkomst 

med en annan idrottskultur än den svenska folkrörelsemodellen. Det gör bland annat 

att föräldraledarmodellen inte fungerar och det är en stor utmaning att hitta ledare 

över huvud taget för föreningarna. Lägg också till att arbetslösheten är stor och om 

familjens eventuella inkomst är knapp, så är det inte självklart att man kan (även om 

man vill) betala medlems- och träningsavgifter. Dessutom saknas kunskaperna om 

en alltmer krävande föreningsadministration, som är nödvändig för att kunna driva 

en förening i Sverige idag. 

 

4.3.1. Pågående satsningar 

GFF har varit inblandat i flera projekt och satsningar mot de utsatta områdena. Den 

första var Framtidens Fotbollsskola som innebar att GFF hjälpte föreningarna i de 

utsatta områdena att arrangera var sin sommarfotbollskola. AB Framtiden stod för 

deltagarpaket och kostnader för utbildning av ledare. Denna pågick under tre år 

2018-2020. 

2021 startades ”Reboot – Fotball for Jobs” upp. Ett projekt finansierat av Europeiska 

Social Fonden (ESF) med målet att hjälpa personer långt från arbete och studier att 

med fotbollen som metod finna ett sammanhang i tillvaron, växa som individer och 

så småningom få ett jobb eller komma i studier. Projektet har letts av SvFF med 

delprojekt på fyra orter varav Göteborgs varit en. I skrivande stund pågår projektet 

fortfarande och mycket goda resultat har uppvisats vilket lett till att förlängning in i 

2023 har beviljats. 

4.3.2. Skolsamverkan och Lights On 

”Reboot” genomför sin praktik som så kallade skolsamverkansaktiviteter där 

projektet håller i och leder barn- och ungdomar under eller i anslutning till 

skoldagen i fotboll- eller lek- och rörelseaktiviteter. 

Skolsamverkan är annars en etablerad metod där vanligtvis föreningarna och 

föreningsledare kommer till skolans miljö och leder idrottsaktiviteter. Detta är ofta 

ett mycket bra sätt att fånga upp barn- och ungdomar som inte på egen hand funnit 

vägen till det lokala föreningslivet. Genom att ledarna skapar förtroende med barnen 

och att utövandet av idrotten ger glädje så blir det ett naturligt steg att sedan 

fortsätta sitt utövande i en förening. 
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”Lights On” är en satsning där AB Framtiden skall skapa meningsfull fritid för barn i 

utsatta områden och det skall göras i anslutning till skoldagen. I skrivande stund 

pågår förberedelser, där ett antal av de större idrottsförbunden i Göteborg 

tillsammans med AB Framtiden planerar för ett genomförande av skolsamverkan på 

10 stycken skolor i utsatta områden. Detta skall ses som en del i en satsning som skall 

leda till att det inte finns några utsatta stadsdelar i Göteborg efter 2026. 

AB Framtiden kommer även att upprätta så kallade job-hubbar med anställda 

koordinatorer som skall verka för att fler boende i de utsatta områdena kommer i 

sysselsättning. Här finns en given koppling till Reboot-projektet. 

 

4.3.3. Föreningar i utsatta områden 

Som nämnts ovan så är ofta föreningarna svaga i de utsatta områdena. Det beror 

bland annat på ekonomi men också på kulturella skillnader, språkliga problem samt 

kunskapsbrist över administrativa och organisatoriska system. GFF anser att det 

krävs flera åtgärder för att få fart på föreningslivet i ett utsatt område. Helt klart är 

dock att den viktigaste förutsättningen redan finns, nämligen att barn- och 

ungdomar älskar att spela fotboll och futsal!  

4.3.3.1. Föreningsutvecklare 

GFF, och många med oss, har bevittnat vilken betydelse en Föreningsutvecklare kan 

ha för en förening. Med en person som har erfarenhet och kompetens, respekt och 

högt anseende och med förmågan att leda och organisera föreningen och dess 

medlemmar, kan skapa underverk. Dessa personer är också en nyckel till 

ledarrekrytering av speciellt unga ledare.  Genom att ge en Föreningsutvecklare 

anställning i en förening så skapas grunden till en välfungerande förening. 

4.3.3.2. Unga ledare 

Unga ledare är en företeelse som blivit allt vanligare i flera föreningar. I de utsatta 

områdena är det nästan den enda lösningen. För att en ung ledare skall fungera 

krävs utbildning, en mindre arvodering och framför allt en mentor som kan vägleda 

och stötta i ledarskapet i de olika situationer som en ledare ställs inför. I jämförelse 

med föräldraledaren som har erfarenhet av i alla fall sina egna barn, så har inte den 

unga ledaren det. 

4.3.3.3. Medlems- och träningsavgifter 

Ofta är de ekonomiska förutsättningarna hos boende i utsatta områden begränsade 
och barnfattigdomen utbredd. Endast ett fåtal har möjlighet att betala medlems- samt 
träningsavgift för deltagande i föreningen. Det får till följd att det är svårt för 
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föreningen att genomföra sin verksamhet och få täckning för nödvändiga kostnader 
för ledararvode, plantaxor och material.  
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5. De 5 viktigaste valfrågorna 

Nedan följer de viktigaste valfrågorna för Göteborgs Fotbollförbund och våra 

föreningar inför valet 2022 – i prioritetsordning: 

 

Prio Slogan Område Beskrivning 

1. #Vi har en unik 

förmåga att göra 

skillnad genom - 

Anställda 

Föreningsutvecklare  

Förening Anställda Föreningsutvecklare (FU). 

Utvecklar och driver föreningen samt 

öppnar upp verksamheten för fler barn & 

ungdomar. Säkerställer verksamhetens 

kvalité och skapar rätt förutsättningar för det 

ideella ledarskapet.  

2. #Säkrar ungas hälsa 

genom – fungerande 

konstgräsplaner 

Anläggning Fortsätta anlägga konstgräsplaner med 

gummigranulatfyllning (SBR) samt återställa 

alla sandplaner till funktionell status. Återgå 

till normal omläggningsfrekvens samt 

kompensera för den omläggningsskuld som 

skapats på grund av ökade kostnader och 

ökade miljökrav efter KF’s beslut avseende 

microplaster från 2016. Gäller Göteborgs 

stad. 

3. #Gör samhället 

öppnare genom - 

Föreningsliv i 

utsatta områden   

Utsatta 

områden 

I utsatta områden behövs en hel kedja av 

insatser för ett fungerande föreningsliv. 

Föreningarna behöver hjälp med: 

• Anställda Föreningsutvecklare för 

ökat lokalt engagemang 

• Ny form av ledarskap – arvoderade 

unga ledare 

• Bidrag till tränings- och 

medlemsavgifter 

4. #Säkrar ungas hälsa 

genom – Utöva 

Futsal 

Anläggning Ökad tillgång på sporthallar för att möta 

Futsalens expansion och ökade hallbehov. 

5. #Vi har en unik 

förmåga att göra 

skillnad genom - 

Enklare föreningar 

Förening Förenklad föreningsstruktur och ökad 

flexibilitet. Inför schablonbidrag för minskad 

administration. 
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6. Aktiviteter och tidplan 

6.1. Mottagande politiker 

Det finns ingen tydlig politisk majoritet i Göteborg och det är viktigt att försöka nå 

samtliga politiska partier. Många idrottsfrågor är kopplade till Idrotts-och 

föreningsnämnden, men det är viktigt att nå fram till representanter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse också. Många underlag tas fram av 

partiernas politiska sekreterare och dessa kan förses med de skriftliga underlag som 

GFF vill få fram till politiken. 

I övriga kommuner är det troligen en bättre väg att vända sig direkt till 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 

 

6.2. Aktiviteter tillsammans med andra aktörer 

Nedanstående aktiviteter genomförs med tillsammans med andra aktörer. 

Aktivitet Tillsammans 

med 

När Av vem 

Runda Bordet-samtal med samma 

gruppering av politiker som på 

Frimansdagarna i september 2021.  

RF-SISU 

VG/Magnus 

Pettersson 

9/5 GFFs 

Idrottspolitiska 

grupp 

Frihamnsdagarna  RF-SISU 

VG/Magnus 

Pettersson 

25/8 GFFs 

Idrottspolitiska 

grupp 

Valvecka SvFF – Förening SvFF/Caroline 

Waldheim 

? Föreningar? 

Kranskommuner 

Uppföljning av valresultat och 

politikernas löfte 

RF-SISU 

VG/Magnus 

Pettersson 

Hösten 

2022 

GFFs 

Idrottspolitiska 

grupp 

 

 

5.3. Egna aktiviteter GFF 

Nedanstående aktiviteter genomförs av GFF själva. 
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Aktivitet Inbjudna När Av vem 

Redovisning av Reboot – 

Fotball for jobs. Mingel, 

plockmat och redovisning av 

Reboot-projektet på GFF 

kansli. 

Politiker samt 

styrgruppens 

organisationer 

och dess 

personal. 

Media. 

24/5 Reboot/Marina 

och Patrik 

Uppvakta en politiker i din 

hemkommun 

(kranskommunerna Ale, 

Härryda, Kungälv, Lerum, 

Mölndal, Partille, Öckerö) 

Rapporteras 

av resp. 

medlem och 

noteras i en 

lista.  

 Resp. Styrelse och 

kommittémedlem. 

Reportage/insändare i GP 

och Radio Göteborg 

- Föreningarnas 

Förutsättningar 

(Isabel) 

- Anläggningar 

(Bert/Ingvar) 

- Utsatta områden 

(Patrik) 

Koppla till en 

aktivitet 

 

 

Aug 

 

Juni 

Maj 

GFFs 

Idrottspolitiska 

grupp 

Träff med IoF-nämnden i 

Göteborgs stad 

- Magnus Berntsson 

(KD) 

- Staffan Lindström (S) 

- Bettan Andersson (V) 

 Löpande 

Idrottspolitisk 

kontakt. 

I samband 

med 

Nämndens 

möten 

GFFs 

Idrottspolitiska 

grupp 

Bert 

Träff med utvalda 

kommunalråd i Göteborgs 

stad 

- Blerta Hoti (S) 

- Elisabeth Lann (KD) 

  

 

GFFs 

Idrottspolitiska 

grupp 

- Patrik 

- Bert 

Uppvakta AB Framtiden 

avseende överenskommelse 

Terje 

Johansson, VD 

AB Framtiden 

Maj 

Efter 9/5 

Bert & Patrik 
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om skolsamverkan samt job-

hubbar i utsatta områden. 

Integrationssammandraget Politiker och 

media 

 

4/6 FK 

 

5.4. Föreningarnas aktiviteter 

Aktivitet Inbjudna När Av vem 

Uppvakta en politiker i din 

hemkommun (kranskommunerna 

Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, 

Mölndal, Partille, Öckerö) 

Underlag från 

SvFF 

 Föreningarna  

 

Föreningslyftet – Valfrågor 2022 60 st föreningar 

i Föreningslyftet 

- Media 

- Social 

Medier 

19/5 Patrik 

 

 

 

 


