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Regionalt uppdrag idrott
Uppdragsperiod: 2020-2021
UPPDRAGSBESKRIVNING
Bakgrund och utgångspunkter
Nationella idrottspolitiska mål

Idrottspolitiken utgör en del av politiken för det civila samhället. Att utveckla mötesplatser är en
viktig del i demokratin och här har ett starkt och levande föreningsliv en angelägen funktion att
fylla. Ett starkt fokus läggs på att idrottsrörelsen behöver utvecklas och förnyas för att svara upp
mot människors behov idag och i framtiden.
Idrottsfrågorna inrymmer verksamheter som främjar idrott och motion och som samtidigt bidrar
till förbättrad folkhälsa. Den statliga idrottspolitikens mål handlar om ”…att ge möjligheter för
flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att
stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män
positiva upplevelser av idrott som underhållning. Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka
med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening

Regionalt utvecklingsprogram RUP

Region Östergötlands regionala utvecklingsprogram RUP > 2030 är den samlade strategin för
Östergötlands utveckling. Det långsiktiga målet är ett Östergötland som uppfattas som en
attraktiv värdeskapande region som skapar goda livsbetingelser och hållbar tillväxt genom
kreativitet, nytänkande, sunt resursutnyttjande samt en öppen och inbjudande attityd.
Idrottsrörelsen kan kopplas mot flera av strategierna i RUP:
 Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland
 Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling
 Arbeta för utveckling av Östergötlands olika delar
 Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet

Regional idrottsverksamhet
Allmänt om uppdragstagaren

RF-SISU Östergötland (Riksidrottsförbundet - SISU Östergötland), tidigare Östergötlands
Idrottsförbund, är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation som
företräder regionens samlade idrott och är den samlande arenan för idrottsrörelsen. Uppdraget
är att leda, stödja, företräda, utbilda och utveckla distriktets idrott. RF-SISU Östergötland verkar
som en gemensam stödorganisation med uppgift att stödja specialidrottsdistriktsförbunden och
föreningar, inspirera till utveckling och ge stöd och service. RF-SISU Östergötland strävar efter
att samverka och stödja aktörer inom idrotten i att använda resurser på bästa sätt och höja nivån
på verksamheten. Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar inom ramen för den
gemensamma organisationen med att tillgodose idrottens behov av utbildning och
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kompetenshöjning. Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda
möjligheter att idrotta i förening.

Regionalt uppdrag

Utgångspunkten för RF-SISU Östergötlands uppdrag är att främja demokrati, folkhälsa,
integration, livskvalitet och personlig utveckling inom verksamhetsområdet. Särskilt fokus ska
läggas på att idrotten i Östergötland vidareutvecklas, samverkan med andra aktörer och att ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
RF-SISU Östergötland ska vara den samlande arenan för den organiserade idrottsrörelsen i
Östergötland.
I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för
•
•
•
•
•
•
•

att verka för att idrotten i Östergötland följer idrottens gemensamma värdegrund
att utbilda och utveckla ledare
att stimulera till idrott hela livet
att utveckla barn- och ungdomsidrott
att arbeta för alla människors rätt till idrott på lika villkor
att verka för att fler idrottsföreningar ska inkludera flera paraidrottare
att verka för att idrottsrörelsen i Östergötland vidareutvecklas i linje med samhällets
utveckling

RF-SISU Östergötland har undertecknat överenskommelsen om regional samverkan mellan
Region Östergötland och idéburen sektor i Östergötland och deltar i arbetet.

Planering och prioritering

RF-SISU Östergötland ska årligen ta fram en verksamhetsplan där det framgår hur man avser
arbeta med uppdraget.

Rapportering och uppföljning

RF-SISU Östergötland redovisar årligen verksamheten i verksamhetsberättelsen. I
verksamhetsberättelsen ska framgå hur man arbetat med uppdraget. I den årliga uppföljningen,
som lämnas till Region Östergötland ska det finnas lättöverskådliga sammanställningar av hur
anslagen har använts, så att det är enkelt att skaffa fördjupad information när så önskas.
Verksamhetsberättelsen kompletteras med minst en årlig protokollförd uppdragsdialog mellan
RF- SISU Östergötland och uppdragsgivaren Region Östergötland.

Finansiering

Uppdragstagarens verksamhet finansieras med offentliga medel. Region Östergötland avsätter
årligen ett anslag till regional idrottsverksamhet. Uppdragets finansiering beslutas av Region
Östergötlands fullmäktige. Utbetalning sker fyra gånger per år. Beslut om hur anslaget ska
fördelas mellan de olika delarna i uppdraget fattas av RF-SISU Östergötland i samarbete med
Specialidrottsdistriktsförbunden.

