Överenskommelse mellan RF-SISU Västerbotten och Region
Västerbotten för åren 2022–2025
Regionfullmäktige har beslutat om förändrad organisatorisk hemvist för anslagen till och
dialogen med RF-SISU Västerbotten ( RS 366-2020 §140). Region Västerbotten och RF-SISU
Västerbotten har nu utarbetat en överenskommelse för åren 2022-2025.

Syfte
Denna överenskommelse syftar till att, genom utvecklad samverkan och ökad dialog mellan Region
Västerbotten och RF-SISU Västerbotten, bidra till att Västerbotten är en attraktiv region med goda
livsvillkor för alla och bidra till förutsättningar att leva ett liv i god hälsa.

Bakgrund
Region Västerbotten
Region Västerbottens vision ”Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda
livsvillkor för alla” tangerar på många vis RF-SISU Västerbottens verksamheter och kriterium "från
fjäll till kust".

Regional utvecklingsstrategi för 2020-2030
Syftet med den strategiska prioriteringen är att samla regionens resurser för att adressera
ojämlikheter i hälsa samt lyfta fram betydelsen av ett brett perspektiv på hälsa och dess roll för
utvecklingen i regionen i stort.
I Västerbotten bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete med flera samarbetsstrukturer som arbetar med
hälsofrämjande aktiviteter riktade till olika målgrupper genom hela livet. RF-SISU Västerbotten är en
av dessa viktiga samarbetspartners.
I RUS:en lyfts behovet av att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, friluftsliv och rörelserikedom
genom hela livet. Vidare belyses att det finns behov av målgruppsanpassade, hälsofrämjande insatser
för att främja psykisk hälsa, exempelvis insatser för att aktivera fler i föreningsaktiviteter. Viktiga
aktörer inkluderar invånare eller verksamheter och organisationer som möter invånare, däribland
studieförbund, idrottsrörelsen och civilsamhällets organisationer, som i sitt möte med invånare kan
bidra till hälsosamma levnadsvanor
RUS:en ska bidra till möjligheter för näringsverksamhet, föreningsliv, idrott, folkbildning, kultur, aktiv
fritid, gemenskap och boende med närhet till länets olika naturlandskap. Dessa hållbara livsmiljöer
behöver bestå av ett meningsfullt innehåll, liksom att de som bor i och besöker Västerbotten ges
möjlighet att vara delaktig i föreningsliv, idrott, kultur, skapande, fritid och friluftsliv.
För att invånarna ska må bra och vilja bo kvar behövs särskilt fokus på barn och ungas behov av
kultur, föreningsliv, folkbildning och aktiv fritid. Det är även betydelsefullt att utveckla arbetssätt som
kan få fler att engagera sig i ideella föreningar.

Regionplan2022
Ett av målen är att Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt
aktivt kultur- och föreningsliv. Region Västerbotten ska, i samverkan med länets aktörer, effektivt
främja hälsan hos befolkningen genom riktade insatser till specifika grupper med försämrad
hälsoutveckling och genom generella insatser till hela befolkningen.
Barn och unga, oavsett bakgrund, ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Det har stor
betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Region Västerbotten ska därför
bygga nära samverkan med exempelvis kommuner, föreningsliv, studieförbund och
frivilligorganisationer som sätter barnet och dess familj i fokus. Det handlar både om att förebygga
psykisk och fysisk ohälsa och att tillsammans bättre ta hand om barn och unga.
Ett rikt föreningsliv är en viktig del för barns och ungdomars utveckling och hälsa. Genom kunskap,
engagemang och aktivering skapas naturliga mötesplatser och dialog. Det är en resurs att många
invånare är engagerade i föreningsliv, kulturutövande, idrott och folkbildning. Region Västerbotten
ska i samverkan med civilsamhällets föreningar fortsätta stödja människors engagemang och främja
utvecklingen av en tillgänglig och jämlik kulturell infrastruktur i länet och jobba för att stärka vårt rika
föreningsliv där invånare bland annat ges möjlighet till idrott hela livet.

RF-SISU Västerbotten
RF-SISU Västerbotten är Riksidrottsförbundets (RF) och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas
(SISU) regionala organisation i vilken länets alla Idrottsföreningar är medlemmar, ofta företrädda av
sina respektive specialdistriktsförbund (SDF). Vårt huvuduppdrag är därför tvådelat mellan ett
idrottsuppdrag (RF) och ett folkbildningsuppdrag (SISU). Vårt basuppdrag är:
RF-SISU distrikten ska stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor
regionalt och lokalt (RF) samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.
All verksamhet utgår från RF och SISU:s verksamhetsidéer, Vi bedriver idrott i föreningar för att må
bra, ha roligt och utvecklas under hela livet (RF) samt Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för
att ge kunskap, kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas (SISU).
Idrottsrörelsens 10-åriga strategiska omställningsarbete Strategi 2025 utgör underlag för en årlig
dialog med idrotten i Västerbotten. På så sätt har format Verksamhetsinriktningen för
Västerbottensdistriktet tagits fram i systematisk demokratisk anda.
De övergripande målen i strategi 2025 är:
1. Livslångt idrottande
Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i
förening under hela livet.
Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
2. Idrottens värdegrund är vår styrka
Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.
3. Idrott i förening
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i
förening.
4. Idrotten gör Sverige starkare

Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör

Utvecklingsresor mot 2025
För att nå målen i Strategi 2025 har vi valt att arbeta utifrån sex prioriterade utvecklingsresor.
Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott. De är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En ny syn på träning och tävling
Den moderna föreningen engagerar
Inkluderande idrott för alla
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Ett stärkt ledarskap
Idrotten gör Västerbotten starkare

Som del av ett nationellt studieförbund förhåller vi också till den förordning som styr SISU
Idrottsutbildarna (förordningsnummer) samt statens syfte med folkbildningen (länk)

RF-SISU fördelar medel i myndighets ställe
En stor del av de regionala anslaget fördelas som verksamhetsbidrag till de förbund (SDF) som finns i
Västerbotten och som administrerar specialidrotterna (tävlingsverksamhet, seriespel och annat). En
mindre del avdelas specifikt till Parasport och en annan mindre del avdelas för
folkbildningsuppdraget, för att möjliggöra folkbildningsinsatser i hela länet.

Uppföljning
Region Västerbotten och RF-SISU Västerbotten följer gemensamt upp den verksamhet som beskrivs i
denna överenskommelse. Det sker dels genom statistik och dels genom årliga
verksamhetsberättelser. Därutöver hålls ett kortare avstämningsmöte två gånger per år för att
utvärdera gemensamma aktiviteter och verksamhetsmål. Samtliga uppföljningsområden utvärderas
ur ett jämställdhetsperspektiv.
Uppföljningsområden:








Enkätundersökningar inom och/eller med koppling till idrottsrörelsen. (delvis ny)
Föreningar i samverkan och utvecklingsprocesser
Utveckling inom mångfald och jämställdhet
Utveckling inom paraidrott (ny)
Utveckling inom Livslångt idrottande (ny)
Utveckling inom Rent spel (ny)

Ekonomi
För att RF-SISU Västerbotten genom sina insatser ska kunna uppnå syfte och strategier som satts upp
i denna överenskommelse, lämnar Region Västerbotten ett årligt anslag som år 2022 uppgår till
4 099 000 kr. Utbetalning sker två gånger /år enligt överenskommelse med RF-SISU. Anslaget räknas
upp enligt LPI.

Årlig dialog
Region Västerbotten och RF-SISU Västerbotten möts årligen i dialog om uppföljning och
verksamhetsutveckling.

Uppsägning
Uppsägning av överenskommelsen kan göras av respektive part. Sex månaders uppsägningstid.
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