Kommunalvalet 2021
- Är vi redo?
Sanna-Maria Ahl & Jussi Ansala
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Kommunalvalet

Förrättas
13.6. 2021

I ett nötskal:
● Lokal påverkan
● Möjlighet att utveckla
egen studieort eller
hemkommun
● Att rikta penningﬂödet i
önskad riktning

Att påverka kommunala beslut
● Partiprogram och -kontakter
● Samarbete med andra
organisationer
● Fullmäktige
● Lobbning och relationer
● Vill du ställa upp som
kandidat?
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Kommunalvalet och idrott – resurser?

Driftkostnader

Årligen

150€/

c.900 000 000 €

INVÅNARE

c.750 000 000 €

Statens
idrottsbudget
”bara”166 000 000 €
Investeringskostnader
c.150 000 000 €

Indirekta resurser
225 000 000€
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Förberedelser och påverkansarbete inför
kommunalvalet som process
Förberedelser i
partierna
Inleds cirka ett år
före valet.
Nyckelpersoner i
partierna:
- valchef
- politisk sekreterare
- valplanerare
/arbetsgrupper.

Lokala
förberedelser
Inleds i allmänhet när
partierna satt sina
nationella mål för
kommunalvalet.
Opinionsbildning:
Ta reda på och identiﬁera
dina lokala
nyckelpersoner på
förhand!
Till exempel före detta
aktiva i student- eller
studerandekårer,
som nu arbetar inom
partier/som kommunala
beslutsfattare.

Lobbning
Lobba särskilt kandidater
och aktörer som är
studerande- och
studentkårerna
närstående eller viktiga
för dem.
Motivera dina krav väl
och med argument som
lämpar sig för den person
som du lobbar. Var i tid.
Träd fram i offentligheten och delta i den
offentliga debatten.

Val och
omröstning
Kan du få en vallokal
nära den egna
högskolan?
Betona vikten av att
rösta till
medlemmarna.
Håll en valdebatt.
Gör upp en lista över
de kandidater som
anser att studentfrågor är viktiga.

Resultat
En(student)idrottsvänlig kommun
Ha goda relationer
med beslutsfattarna
under de kommande
åren.
Det är viktigt att hålla
regelbunden kontakt
med beslutsfattarna.
→ Kontakta dem även
när det inte ﬁnns
något särskilt att
lobba för.

Kommunalt påverkansarbete efter valet
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Har slutlig beslutanderätt.

Stadsstyrelsen
Fattar beslut och delegerar.
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Bereder ärenden till
stadsfullmäktige.
Tjänsteinnehavare
Verkställer besluten. 4
Bereder och
presenterar ärenden för
nämnderna.

Stadsfullmäktige

Delegerar beredningen av
ärenden till stadsstyrelsen
och nämnderna.
Idrottsväsendet och
idrottsnämnden
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Bereder ärenden inom
sitt ansvarsområde till
stadsstyrelsen och
-fullmäktige.
Kan fatta beslut i frågor
som delegerats till den.
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OLL:s roll i kommunalvalet
Vad har vi redan gjort?
●
●
Att stöda OLL:s
medlemsorganisationer:
●
●
●
●
●

kartlagt partiernas mål för
kommunalvalet
Olympiska kommitténs

mål för kommunalvalet Det ﬁnns fortfarande mycket att

att påverka partiprogram och
andra organisationers mål för
kommunalvalet
samarbete med FSF och SAMOK
material
handledning och rådgivning.

göra...

●
●

●

att fastställa OLL:s mål och
medlemmarnas behov
att kontakta partierna (vi har
kontakter inom
Vänsterförbundet och SDP)
att kontakta andra
6
organisationer.

Lähteet puolueiden liikuntapolitiikka -koosteeseen:
Keskusta

https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohj
elmia-ja-linjauksia/Keskustan-politiikkalinjaukset-2011-2015/Kesku
stan-liikuntalinjaus

Vihreät

Kokoomus

Perussuomalaiset

https://www.kokoomus.fi/saaliikkua-kokoomuksen-eduskuntaryhm
an-liikuntapoliittiset-linjaukset/

https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelm
a-2017-arjesta-alkaa/

SDP

https://www.perussuomalaiset.ﬁ/wp-content/uploads/2019/02/Eduskunta
vaaliohjelma-2019.pdf
https://www.perussuomalaiset.ﬁ/wp-content/uploads/2019/02/PS_sosiaali
poliittinen-ohjelma_2019.pdf
Huom./Obs/
Perussuomalaisilta tullut diojen teon jälkeen tämä uusi ohjelma,
jonka mukaan taulukkoa on päivitetty sektoritapaamisen jälkeen
positiivisempaan suuntaan.
https://www.perussuomalaiset.ﬁ/wp-content/uploads/2020/01/M
edia-ja-kulttuuripoliittinen-ohjelma_29.1.2020.pdf
RKP
https://riksdagsval.sfp.ﬁ/ﬁ/hyvinvoiva-suomi/
https://sfp.ﬁ/ﬁ/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/puolueohjelma/
KD
https://www.kd.ﬁ/politiikka/ohjelmat/periaateohjelma/
https://www.kdpuolue.ﬁ/kd/ﬁles/2019/01/KDeduskuntavaaliohjelma2019
.pdf
https://www.kd.ﬁ/ﬁles/2016/11/Kuntavaalit2017_Kuntavaaliohjelma_hyva
ksytty_lopullinen.pdf

https://sdp.fi/wp-content/uploads/2019/04/SDP-tulevaisuuslinja-ed
uskuntavaalit2019.pdf
https://sdp.fi/fi/blog/kulttuuripoliittinen-ohjelma-kulttuuri-kuuluu-kaik
ille/
Vasemmistoliitto

https://vasemmisto.fi/tavoitteet/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmi
ston-tavoitteet-2020-23/
https://vasemmisto.fi/tyoryhmat/

Toteutuu/On huomioitu
Ei toteudu/ehkä jokin yksittäinen sivumaininta
Toteutuu/On huomioitu vain osittain
(linjaus on jo 5 vuotta vanha (vihreät))
(linjaus valmisteilla SDP ja Vasemmistoliitto))

https://www.vihreat.fi/tiedotteet/vihrea-avaus-14-askelta-kohti-liikutt
avampaa-yhteiskuntaa

Partierna och idrottspolitik
Kesk.
Idrottspolitiskt policy
Att främja fysisk aktivitet under studietiden

Cykling till och från arbetet
Byggande av idrottsanläggningar
En fysiskt aktiv livsstil
En fysiskt aktiv livsstil
Att beakta studerande
Jämlikhet och likabehandling inom
motion och idrott

Kok.

SDP

Vas.

Vihr.

PS

RKP

KD

Kommunalvalet2021 -workshop
2. En påverkansstrategi för att
främja någon idrottsfråga?
(Välj något idrottsmål, t.ex. att främja cykling,
för kommunalvalet och planera hur ni ska gå
vidare med målet.)

1. Vad vill ni främja inom
motion och idrott i er egen
kommun?

3. Vad önskar ni av oss på
OLL:s kansli till stöd för
kommunalvalet?

(Fundera på önskemål och mål
särskilt ur de studerandenas och
studentorganisationernas synvinkel.)

(Önskar ni t.ex. gemensamma nationella
mål för kommunalvalet? Vad kan de
vara? Vill ni ha stöd för lokalt
påverkansarbete?)

Kommande kommunalval
● Fundera tillsammans med styrelsen på vad ni vill främja
inom motion och välbeﬁnnande i er hemkommun.
● Behöver ni hjälp? Fundera på hurdan hjälp ni vill ha av
OLL. Idéer, tips. Just named it !
Vi hjälper gärna till!
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OLL = VI ALLA
Menestystä tärkeään työhönne!
Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL
@Liikuntaliitto #liikuntaliitto
@Liikuntaliitto #opiskelijaliikunta
www.oll.fi
Korkeakoululiikunnan
tietopankki (salasana OLL2019)
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