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FÖRBÄTTRA FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Kanske känner du eller känner till den där kraften som är ovärderlig för att få idrottsföreningen att fungera. I varje 

förening finns det nämligen någon som är på plats före alla andra. Det finns någon som förbereder för andra när 

ingen ser på. Någon som öppnar upp idrottshallen eller ridhuset och tänder belysningen. Det finns någon som tar 

ner innebandysargen och sätter tillbaka materialet i förrådet när alla andra gått hem. Någon som tvättar lagets klä-

der inför kommande match och någon som…  

Listan över osynligt, men likväl ovärderligt, engagemang kan bli lång. 

Idrottsföreningar och dess ledare utgör ryggraden i den svenska idrottsrörelsen och har med det en stor inverkan på 

det samhälle vi gemensamt skapar. 90 procent av alla barn och ungdomar är vid något tillfälle av sin uppväxt med i 

en idrottsförening och där möter de ledare som väldigt ofta blir viktiga vuxna för barn och ungdomar när de fostras 

till samhällsmedborgare. Någon smickrande arbetsbeskrivning kommer oftast inte med ansvaret. Så här kan rollen 

som föreningsledare beskrivas. 

ENKEL BESKRIVNING AV IDROTTSLEDARENS SAMHÄLLSINSATS 

Du kommer förmodligen jobba med en grupp på mellan 10-40 deltagare. Vissa slutar och andra tillkommer under 
resans gång. Dina arbetstider är vardagskvällar och helger. Ledaruppdraget sträcker sig i snitt över åtta år. 

Du ansvarar för att all verksamhet är välplanerad och kvalitativ. Förutsättningarna kan ändras med kort varsel, till 
exempel hur många som kommer till träningen eller vilken lokal ni kan vara i.  

Du förväntas löpande vidareutbilda dig efter föreningens fastställda utbildningsplan. I viss utsträckning på egen 
bekostnad. Du ansvarar för att du själv, gruppen och anhöriga följer föreningens fastställda värdegrund och agerar 
utifrån framtagen policy.  

Du ansvarar också för att anhöriga besätter ett antal ideella uppdrag under säsongen där de bidrar med sin tid och 
sitt engagemang, till exempel via kiosken, sekretariatet eller tvättning av kläder.  

Du får med stor sannolikhet ingen ekonomisk ersättning. Däremot förväntas du att betala en årlig medlemsavgift 
och bekosta dina resor till och från träning och tävling.  

Du förväntas möta och fostra alla utifrån varje individs förutsättningar samt att få alla att utvecklas, såväl individuellt 
som i grupp.   

 

Vi tycker att det är hög tid att ge idrottsledarna och föreningslivet de förutsättningar som det förtjänar. Att engagera 

sig för andras välbefinnande behöver prioriteras upp. Var annars i samhället möts personer från olika kulturer, där 

ung möter gammal och där stadsbo träffar den som växer upp på landsbygden.  

 

Jane Andersson     Patrik Karlsson 

Ordförande RF-SISU Skåne   Distriktidrottschef RF-SISU Skåne 

VAD IDROTTEN BIDRAR MED I SAMHÄLLET

ENKEL BESKRIVNING AV IDROTTSLEDARENS SAMHÄLLSINSATS 

Du kommer förmodligen jobba med en grupp på mellan 10-40 deltagare. Vissa slutar och andra tillkommer 
under resans gång. Dina arbetstider är vardagskvällar och helger. Ledaruppdraget sträcker sig i snitt över
åtta år. 

Du ansvarar för att all verksamhet är välplanerad och kvalitativ. Förutsättningarna kan ändras med kort var-
sel, till exempel hur många som kommer till träningen eller vilken lokal ni kan vara i.  

Du förväntas löpande vidareutbilda dig efter föreningens fastställda utbildningsplan. I viss utsträckning på 
egen bekostnad. Du ansvarar för att du själv, gruppen och anhöriga följer föreningens fastställda värdegrund 
och agerar utifrån framtagen policy.  

Du ansvarar också för att anhöriga besätter ett antal ideella uppdrag under säsongen där de bidrar med sin 
tid och sitt engagemang, till exempel via kiosken, sekretariatet eller tvättning av kläder.  

Du får med stor sannolikhet ingen ekonomisk ersättning. Däremot förväntas du att betala en årlig medlems-
avgift och bekosta dina resor till och från träning och tävling.  

Du förväntas möta och fostra alla utifrån varje individs förutsättningar samt att få alla att utvecklas, såväl indi-
viduellt som i grupp.   
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FÖRBÄTTRA FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Kärnan i föreningsidrotten är glädje och gemenskap i 

grupp, lag eller förening. Det handlar också om utma-

ningen och nerven i tävlandet, känslan av att spränga 

gränser och nå sina mål – och de som njuter av välbe-

finnandet av att träna. Idrottsrörelsen bidrar till trygg-

het, demokrati, delaktighet, gemenskap och skapar 

stora mervärden. Engagerade ledare och aktiva möts 

över generationsgränser och skapar sammanhållning i 

samhället.  

 

Men nu behöver idrotten hjälp.

Efter en hårt prövande pandemitid behöver vi återbygga 

verksamheten på många håll. Det kommer ta lång tid att 

bygga upp idrottsrörelsen igen. Det arbetet ska vi göra 

och vi kommer att klara det. Men vi kommer att behöva 

stöd av det offentliga under flera år för att lyckas.  

 

Samtidigt vet vi att läget var bekymmersamt redan 

innan pandemin slog till. Tonåringar drabbades hårt 

under pandemin då de periodvis inte fick träna och 

tävla. Det ledde till att fler slutade och hamnade utanför 

den positiva gemenskap som laget och föreningen ger. 

Dessutom blev många stillasittande i hemmet då under-

visningen i skolan genomfördes digitalt. Det ska ses i 

en kontext där stillasittande och otrygghet i samhället i 

stort ökade redan före pandemin. 

 

Vidare behöver vi något så trivialt som en fysisk plats 

att vara på. Skåne har på flera platser för få idrottsan-

läggningar, det byggs inte nya i tillräcklig takt och fram-

för allt finns det ett stort renoveringsbehov i det befint-

liga beståndet. Forskning visar att tillgång och avstånd 

till en idrottsanläggning i hög grad påverkar hur mycket 

barn, unga och vuxna idrottar. Enligt forskningsrap-

porten Idrottens samhällsnytta visar sig människor med 

”god” tillgång till idrottsanläggningar vara 43 procent 

mer benägna att motionera regelbundet jämfört med 

människor med ”dålig” tillgång till anläggningar. 

 Vi ser ökande hälsoklyftor, växande segregation och 

ett samhälle som är på väg att glida isär. I ett socialt 

hållbart samhälle, där stads- och landsbygdsutveckling 

är mer än bara boende, kan föreningsidrotten vara en 

kraft. Vi menar inte att alla idrotter ska finnas eller ha 

en egen specialanläggning i varje stad eller kommun. 

Här tror vi mycket på samverkan mellan olika kommu-

ner för att ge ökade förutsättningar för den idrottande 

skåningen. 

 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. De stora frågor-

na i påverkansarbetet hjälper Riksidrottsförbundet och 

RF-SISU Skåne till med. Det ni ska påverka är de lokala 

frågorna i er kommun, för det är där som besluten som 

påverkar er fattas. Det finns politiker och tjänsteperso-

ner som behöver höra era behov. Ni får extra effekt om 

ni går samman med flera andra föreningar, inom eller 

utanför er idrott. 

Tänk på att påverkansarbete är ett långsiktigt arbete 

som handlar om att skapa relationer.  

Tre konkreta saker som ni kan göra i ert påverkansar-

bete: undersök om ni kan skapa en mötesyta mellan er 

och politiken, sätt ihop en liten filmsnutt med er vik-

tigaste valfråga, skriv en debattartikel/insändare och 

använd era sociala medier för att sprida era budskap. 

Glöm inte bort att enbart berätta om det ni ”bara gör” - 

alltså när ni bedriver ordinarie verksamhet -  utan också 

om de extra insatser som ni gör som exempelvis natt-

vandring, läxhjälp eller hjälp vid asylmottagande. 

På efterföljande sidor beskrivs några områden där du 

som föreningsaktiv kan fundera på hur eller om er verk-

samhet kan förändras till det bättre. I så fall gäller det 

att påverka dina kommunala politiker i syfte att förbättra 

föreningens förutsättningar. 

TILL DIG SOM ÄR ENGAGERAD 
I EN IDROTTSFÖRENING I
SKÅNE
Vi har i denna folder sammanställt ett antal områden där vi samlat några av de utmaningar som vi 
från RF-SISU Skåne ser framför oss. Vi kallar detta för ”intressepolitiskt påverkansarbete” i frågor där 
idrottsrörelsen själva inte kan lösa upp de knutar som finns. Vi kommer att använda samma budskap 
som finns i denna folder i dialog med våra kommunala och regionala politiker - och vet du vad - du kan 
också påverka din lokala politiker och hjälpa till att förbättra föreningens förutsättningar. 
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FÖRBÄTTRA FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Foto: Bildbyrån
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FLER OCH BÄTTRE IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

För att lyckas med idrottens förändringsarbete ”Strategi 

2025” är tillgången till väl fungerande idrottsanlägg-

ningar och idrottsmiljöer en avgörande förutsättning. 

Kommunerna har sedan länge tagit ett stort ansvar för 

anläggningar och miljöer inom fritidssektorn. Fören-

ingar ska aldrig behöva säga nej eller ställa aktiva i kö 

på grund av anläggningsbrist. Men på många håll idag 

svarar inte tillgången upp mot idrottens behov. Därför 

behövs mer ekonomiska resurser på området och en 

samhällsplanering där ytor för idrott kommer in i ett 

tidigt skede i planprocesserna. Om kommunerna kan 

säkerställa en god anläggningsförsörjning både på kort 

och lång sikt skapas förutsättningar för fler att hålla 

på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva hälso-

samma liv. 

I flera av Skånes mindre kommuner är det, med undan-

tag för vissa idrotter, generellt god tillgång på idrottsmil-

jöer. Där är behovet primärt att skapa strategiska planer 

för underhåll och upprustning. I Riksidrottsförbundets 

anläggningsenkät Över stock, snö och sarg beskriver 

idrottsföreningarna hur de upplever anläggningssitua-

tionen idag. De skånska föreningarna nämner renove-

ring som det största behovet. Även brist på sociala ytor 

återkommer som en stor bristande förutsättning för att 

bedriva en bättre verksamhet. 

 

FLER OCH BÄTTRE 
IDROTTSANLÄGGNINGAR 
OCH IDROTTSMILJÖER

6%

18%

15%

15%

30%

30%

35%

38%

Annat

Tillgång till bättre (mer attraktiva) tider

Anpassningar för personer med
funktionsnedsättning

Minskade kostnader kopplat till
anläggningen/platsen

Tillgång till fler tider

Tillgång till fler aktivitetsytor/mer plats

Bättre anpassad anläggning/plats som uppfyller
föreningens behov

Renovering av anläggningen/platsen

Om ni fick önska – vad skulle ni vilja utvecklades på den 
anläggning/plats som ni idrottar på?

Från RF:s undersökning Över stock, snö och sarg som beskriver anläggningssituationen i Sverige 2022. I diagrammet är
det 655 skånska föreningar som svarat från samtliga 33 skånska kommuner och från 65 olika idrotter.
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Idrotten i Skåne kan bidra med 

Det finns ett starkt samband mellan tillgång och till-

gänglighet 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 anlägg-

ningar 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 täv-

ling på egen hand. Därmed är närhet särskilt viktigt för 

barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.

IDROTTEN I SKÅNE BEHÖVER 
 
- Att det inom kommunen finns en långsiktig strategi och planering för idrottsanläggningar 
  och idrottsmiljöer. 

- Att kommuner i samverkan med idrotten upprättar idrottspolitiska program samt involverar 
  idrotten som remissinstans och samtalspart i detaljplanarbete och samhällsplaneringsfrågor. 

Säkerställ byggnation och underhåll av
idrottsanläggningar 
Idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer behöver 

få plats tidigt i samhällsplaneringen. Det behövs bra 

planer där anläggningar placeras smart. Gärna centralt, 

i anslutning till en skola eller nära hemmet. Vid nybygg-

nation – säkerställ att det även byggs in sociala ytor och 

plats för exempelvis styrketräning, omklädningsrum och 

förråd. Det är lika viktigt att det finns en noga uträknad 

plan för hur underhåll och upprustning av befintliga 

idrottsanläggningar och idrottsmiljöer ska ske över lång 

tid.

Ta fram tydliga styrdokument/idrottspolitiska
program 
Idrottspolitiska program och andra styrdokument be-

hövs för att tydliggöra viljeinriktningen med de kommu-

nala stöden. Det gäller alltifrån vilka satsningar som ska 

prioriteras när det gäller anläggningar till hur bidragen 

kan stärka de utvecklingsområden som finns i kommu-

nen. Det är viktigt för att kunna följa upp att skattepeng-

ar används på ett bra sätt. Programmen bör tas fram i 

samverkan med idrottsföreningarna i kommunen. 

”Idrottsanläggningar ger förutsättningar för ett starkt
föreningsliv som ger plats för demokrati”
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FLER OCH BÄTTRE IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Foto: RF-SISU Skåne
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FÖRENINGSEXEMPEL: ÖNNEKÖPS IF 

Rörelse populärt i den här landsbygden.
Intresset för rörelse i den här delen av Skåne har ökat 

markant. Degeberga, några mil bort, var först ut. Under 

namnet ”Pulsbyn” byggde byalag och föreningar under 

2019 en spontanidrottsplats och drog igång extra sats-

ningar på pulshöjande aktiviteter i skolan.

I höst börjar bygget på en så kallad ”allhall” i Ludvigs-

borg. Hallen kommer få tillhörande utegym och multis-

portarena. Och i Svensköp, bygger grannklubben till 

Önneköps IF en idrottsplats med många funktioner.

RF-SISU Skåne bestämde sig för att besöka invigningen 

i Önneköp den 7 maj och fick ett par ord med Önneköps 

IF ordförande Oskar Hallberg.

Varför har ni valt att kalla platsen för Mitt andra hem? 

- Under de två åren vi har jobbat med projektet har vi 
försökt att hitta en känsla som kan anknyta till platsen 
och till en värdegrund som passar. När man kommer hit 
ska man känna att detta är mitt andra hem. Man kom-
mer och går som man vill, man ska ha kul helt enkelt.

Vad kommer Mitt andra hem betyda för föreningens 
verksamhet på sikt?
 
- 2019 märkte vi att vi tappade förmågan att engagera 
i byn och som följd av detta tappade vi medlemmar i 
föreningen. Vi bestämde oss för att göra något åt saken 
och frågade oss varför vi finns till som förening och kom 
snabbt fram till att vi finns till för bygden som vi bor i. Vi 
bjöd in invånarna här till ett möte med oss i föreningen. 
Vi fick in många bra förslag och synpunkter på vad som 
saknades. Där och då började resan fram till idag. Vi vill 
framöver skapa ett större engagemang i föreningen, fler 
medlemmar och en mötesplats för bygden. Vi hoppas 
på en ”win-win” för bygden och föreningen. 
 

Skulle inte denna anläggning lika gärna kunnat ligga i 
Hörby eller Sjöbo som ligger enbart några mil härifrån? 
 
- Tyvärr är det oftast så att anläggningar som denna 
finns i de större orterna men ute på landsbygden ser vi 
ett behov att servicegraden ökar och detta är vårt sätt 
att bidra på. Därför tror vi att denna anläggning inte 
hade uppkommit om inte vi hade tagit tag i det. Så vi är 
väldigt stolta över att föreningen har kunnat bidra med 
detta till Önneköp. 
 

En anläggning som denna uppstår ju inte av sig själv 
direkt, har det varit mycket jobb? 
 
- Det ligger supermycket jobb bakom detta projekt. Vi 
har varit i gång sedan 2019 och idag 2022 står den klar. 
Vi bildade en projektgrupp 2020 med sju personer som 
har lagt väldigt många ideella timmar. Det viktiga att 
tänka på när man drar igång ett projekt som detta är att 
det krävs mycket tid men framför allt handlar det om att 
våga.

Att skapa en anläggning som denna kan ju vara en 
kostsam fråga för en ideell förening. Hur har ert sam-
arbete med kommunen i denna fråga sett ut? 
 
- Vi var tidigt ute med att ha en dialog med kommunen 
där en av frågorna var om ekonomisk hjälp, då hand-
lade det först om ett utegym. Just då fick vi avslag och 
att det inte fanns pengar. Trots det bestämde vi oss för 
att våga att köra vidare och det är vi glada för idag.

- Nu med facit i hand så gick det bättre än förväntat 
för under resans gång har vi fått ekonomisk hjälp av 
många organisationer som Allmänna arvsfonden, 
Leaderområdet Mittskåne, RF-SISU Skåne, Sparbanks-
stiftelsen och till slut bidrog även Hörby kommun med 
ekonomisk hjälp.

- Mitt absolut viktigaste tips till andra föreningar om 
man vill bygga något liknande är att man måste våga. 
Ge inte upp, utan bestäm er för att satsa tid och ork så 
kommer det att gå bra, avslutar Oskar Hallberg, ordfö-
rande i Önneköps IF.

I Önneköp har fotbollen varit den dominerande idrotten så långt man kan minnas. Men en dag insåg 
klubben att det var tid att tänka om. Den 7 maj invigdes multiarenan ”Mitt andra hem”. Önneköpsbor-
na kommer att ha en del att välja på. Här finns utegym, padelbana, idrottsplats med multifunktion, 
motorikbana, streetbasket och väderskyddad mötesplats.
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ÅTERSTART AV IDROTTEN EFTER PANDEMIN FÖR EN BÄTTRE FOLKHÄLSA

Idrottsrörelsen i Skåne har drabbats både ekonomiskt 

och verksamhetsmässigt av coronapandemin och kom-

mer att behöva arbeta med återstart och utveckling de 

närmaste åren. Vi är oroade över att idrottsföreningarna 

inte får tillbaka de som slutat om inte idrottsrörelsen 

får chans att arbeta långsiktigt och systematiskt för att 

kunna kraftsamla och ta sig ur de svårigheter som pan-

demin gett upphov till. Inte minst för att stärka sargade 

föreningar och vända negativa trender med minskat 

antal aktiva och en påtaglig ledarbrist. 

I mars 2022 beslutade Riksdagen att covid-19 inte 

längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom, och 

idrottsrörelsen är inte längre begränsad av samhäl-

lets restriktioner. Men två år i virusets skugga har haft 

omfattande påverkan på våra 2250 idrottsföreningar i 

Skåne. 

 

I vår rapport Två år med corona har vi följt utvecklingen 

och försöker beskriva idrottsrörelsens påverkan av 

pandemin. Träningar och tävlingar har ställts in, många 

har slutat – idrottare, ledare och domare. Ekonomin har 

försämrats och kassakistorna gapar tomma trots stöd 

från staten och kommunerna.

Under pandemin blev idrottens betydelse för att barn, 

ungdomar och vuxna ska må bra extra påtaglig. Med de 

hälsoeffekter som fysisk aktivitet och ett socialt sam-

manhang för med sig är idrottsrörelsen en mycket viktig 

pusselbit i det stora hälsoarbete som behövs i regionen.

ÅTERSTART AV IDROTTEN EFTER 
PANDEMIN FÖR EN BÄTTRE 
FOLKHÄLSA

Källa: RF-Rapporten Två år med corona 
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Idrotten i Skåne kan bidra med 

Vinsterna för individ och samhälle är mycket stora om 

idrottsrörelsen exempelvis kan få en basketspelare 

eller simmare i 25-30-årsåldern, som annars hade lagt 

av och övergått till en stillasittande livsstil, att fortsätta 

idrotta och vara allmänt fysiskt aktiv. Vinsten består 

av fler levnadsår och ökad livskvalitet. Därtill kommer 

besparingar för samhället. 

För en person i 70–80-årsåldern som lever ett fysiskt 

aktivt liv i stället för ett stillasittande liv, är de potentiella 

vinsterna väsentligt större än för medelålders. Förutom 

individens bättre hälsa minskar samhällskostnader som 

beror på en lägre risk att drabbas av sjukdomar hos 

äldre. Källa: Riksidrottsförbundets FOU-rapport Idrot-

tens samhällsnytta. 

IDROTTEN I SKÅNE BEHÖVER 
 
- Att kommuner och Region Skåne ger idrottsrörelsen goda förutsättningar att kunna bidra till 
  att allt fler mår allt bättre genom idrottsföreningarnas verksamhet.  

- Att kommuner och Region Skåne. säkerställer ett bra grundstöd till idrottsrörelsen på kort  
  och lång sikt för en ännu starkare idrottsrörelse i Skåne. 

- Att beslutfattare och tjänstepersoner får en förstärkt förståelse för idrottens samhällsnytta  
  och idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan.

Säkerställ ett bra grundstöd till föreningslivet 
Idrottsrörelsen bidrar positivt i samhället genom att 

erbjuda idrottsaktiviteter för ett stort antal aktiva och 

ideella ledare. Vi behöver fokusera på att göra det vi re-

dan gör – fast ännu bättre.  Idrotten behöver stöd för att 

utveckla kärnverksamheten snarare än kortsiktiga sats-

ningar och projekt. Vi behöver bidrag som harmonierar 

med idrottens eget utvecklingsarbete och därmed ger 

fler möjlighet att engagera sig i föreningslivet.

Idrottens samhällsnytta
Samhället förändras och med det även synen på och 

insynen om ideell verksamhet och vad det innebär av 

att vara en del av den idéburna sektorn. För oss är det 

viktigt att förstå att föreningar inte är företag och det är 

lika viktigt för oss att andra också förstår detta. Vi ger 

information och ställer oss till förfogande till politiker 

och tjänstemän som vill veta mer om hur idrottsfören-

ingens verksamhet bidrar i samhället. Tillsammans kan 

vi skapa goda villkor för den lokala idrotten och fören-

ingslivet att skapa samhällsnytta.

”Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre 
folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle där 

idrotten är den största friskfaktorn” 
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FÖRENINGSEXEMPEL: GK MOTUS-SALTO  

Träningar och tävlingar har ställts in, många har

slutat – idrottare, ledare och domare. Inomhusidrotterna 

tog med facit i hand mest skada och det är just därför 

vi passade på att prata med några medlemmar i GK 

Motus-Salto; Sandra Lehman, styrelseledamot, Patrick 

Dahl, chefstränare för truppgymnastik och Claudia 

Blomqvist, truppgymnast GK Motus-Salto som tävlar på 

SM- och landslagsnivå.

Hur har ni som styrelse arbetat för att hålla föreningen 
levande samt motivera era aktiva att hålla ut under 
denna period?

- Det har varit jättesvårt att motivera dem eftersom man 
hela tiden har åkt på bakslag. Man trodde ju aldrig från 
början att pandemin skull vara i två år. Först tänkte man 
veckor, sedan månader och sedan trodde man att det 
skulle vara över. Det blev bakslag efter bakslag när 
man hela tiden trodde att det snart var slut. Vi försökte 
ge ledare och aktiva fria tyglar att vara kreativa inom 
ramarna för restriktionerna, säger Sandra Lehman. 

Ser ni någon påverkan på den psykiska hälsan hos era 
ledare och aktiva? 

- Ja, men jag tror inte att man ser den på kort sikt. Den 
psykiska ohälsan kommer att komma längre fram och 
den kommer säkert bli värre än allt vad pandemin har 
varit. Vi har många unga aktiva som har slutat, som tap-
pade engagemang.
- Vi har ledare som har tappat engagemang. Vi har 
haft inställda tävlingar, träningar och läger. Allting som 
faktiskt motiverar barn och unga att fortsätta träna och 
vara aktiva, säger styrelseledamoten Sandra Lehman.

Hur upplever man som tränare perioden under pande-
min?

- Lång, tråkig och sorglig. Det kändes som att vi vak-
nade till ett nytt besked nästan varje dag, och det var 
knappast så att vi vaknade positiva varje dag. Varje 
gång vi såg lite ljus i tunneln så kom det besked som 
gjorde att vi kastades tillbaka till ruta ett, säger Patrick 
Dahl, chefstränare för trupp.

Hur har dialogen varit med dina gymnaster under 
pandemin?

- Vi har kompromissat ganska mycket om hur träningen 
har sett ut. Vi har varit tvungna att jobba dag för dag, 
men har försökt låta de aktiva bestämma hur de vill att 
deras  träning ska se ut. Många har ringt och frågat hur 
de ska göra och träna för att kunna satsa vidare mot 
landslaget. Det har varit tufft för dem, för det blir au-
tomatiskt några drömmar som krossas när de inte har 
kunnat träna tillsammans i hallen, menar Patrick Dahl.

Vad har varit jobbigast under pandemin som aktiv 
utövare?

- Att träna hemma i sitt vardagsrum på Zoom är väl kan-
ske inte det man hade föredragit. Det är såklart tråkigt 
att det inte har varit några tävlingar. Vi tävlade i SM 
nu när alla restriktioner släppte, och det är den första 
tävlingen på tre år. Det är klart att det blir jobbigt, det 
blir en jättepress när man inte gjort det på väldigt länge, 
menar Claudia Blomqvist, truppgymnast i Motus-Salto.

Hur gick tankarna kring din fortsatta elitsatsning un-
der en period som denna?

- Vi gymnaster har främst märkt av våra ledares stöd. 
De har verkligen gjort allt för att vi ska få så bra träning 
som möjligt under de förutsättningar som fanns. De har 
planerat alla möjliga sätt att kunna träna någonting och 
de försökte så gott de kunde få in oss i hallen så att vi 
kunde börja träna gympa också. Så det har verkligen 
varit ett stort stöd. 
 
Nu när pandemin är över, hur mår du nu och hur fun-
derar du kring framtiden?

- Pandemin har påverkat det som har hänt och de täv-
lingar vi har varit på och det har påverkat mina presta-
tioner på ett sätt som jag kanske inte hade velat. Jag 
vill fortsätta satsa men behöver ta en paus från det just 
nu, avslutar Claudia Blomqvist.

I mars 2020 förändrades vår värld och vår vardag dramatiskt. Coronaviruset spred sig som en löpeld 
över världen och Sverige. Kunskapen om viruset var låg, men att det kunde leda till allvarlig sjukdom 
och död stod klart tidigt. För idrottsrörelsen var det en självklarhet att bekämpa pandemin gick före att 
bedriva idrott. De åtgärder som samhället och idrottsrörelsen vidtog begränsade kapitalt möjligheten 
att idrotta och bedriva föreningsverksamhet.
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SAMVERKAN FÖR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IDROTTEN

Samverkan är verkligen ett ”slitet” begrepp. Ett enkelt 

ord med bred tolkningsrätt, men vi tycker ändå att det 

är den uppmaning som vi vill göra för att förbättra fören-

ingens förutsättningar. 

Vi menar att det finns utmaningar vad gäller samverkan 

över kommungränserna när det exempelvis handlar om 

att dela med sig av lokaler i idrottsanläggningar. I en 

kommun kan det finnas idrottslokaler som står tomma 

samtidigt som i en angränsande kommun kan efterfrå-

gan vara så stor att lokalerna inte räcker till. Här behövs 

en samverkan mellan kommunerna för att öka tillgäng-

ligheten för idrottsföreningar.

Andra identifierade hinder är bidragsregler, lokalkostna-

der och uthyrning till utomstående. Utifrån ett hållbar-

hetsperspektiv är det inte ekonomiskt att alla kommu-

ner enskilt ska behöva investera i idrottsanläggningar. 

Kommunsamverkan sker redan inom vissa samhälls-

områden. En förutsättning för samarbete är att kommu-

nerna själva tar initiativ med en vilja att tillsammans lösa 

frågan. En “win-win-situation” behöver uppnås. Förut-

sättningar skapas då för idrottsföreningar att samverka 

med varandra och över kommungränserna.

SAMVERKAN FÖR BÄTTRE 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IDROTTEN

”Vi tror att samverkan är det som ger 1+1=3. Med rätt
förutsättningar kan vi göra ännu mer som både är bra för

idrottens och samhällets utveckling”

Foto: RF-SISU Skåne
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SAMVERKAN FÖR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IDROTTEN

Idrotten i Skåne kan bidra med 

I idrottsrörelsen får barn och ungdomar känna gemen-

skap. Som Sveriges största folkrörelse stöttar och fost-

rar vi många barn och ungdomar. Närmare 90 procent 

av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång 

under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. 

I föreningens verksamhet kommer de att försöka, miss-

lyckas, lyckas och ha roligt tillsammans. De kommer att 

vara uppslukade av idrotten en timme eller två. Men de 

timmarna blir dagar, veckor och år. Till slut står där unga 

killar och tjejer, förhoppningsvis med god självkänsla 

och gott självförtroende. Ungdomar som är trygga och 

självständiga. De kommer att bry sig om sina kompisar, 

ha respekt för gemensamma beslut och förståelse för 

de som inte tycker lika.

I Skånes cirka 2 300 idrottsföreningar pågår ett rikt 

föreningsliv även utanför matcharenan, tävlingen och 

träningen. I föreningen ordnas mötesplatser, medlem-

mar deltar i årsmötet, ledare utbildas och utvecklas. 

Barn, ungdomar, vårdnadshavare och andra vuxna 

deltar i folkbildande verksamhet. Runt om i distriktet 

sköter föreningarnas medlemmar till exempel caféet, 

tvättar matchkläder och säljer julgranar. Idrottsrörelsen 

hjälper både individer och föreningar att utvecklas och 

växa. För att föreningen ska fungera så behövs tillgång 

till andra ytor än själva idrottsytorna. Det behövs platser 

där man kan samlas och samverka för att genomföra 

samtal, möten och utbildningar.

IDROTTEN I SKÅNE BEHÖVER 
 
- Att kommuner aktivt arbetar för samverkan över kommungränserna, som en möjlighet att 
  förbättra förutsättningar för föreningar och invånare i kommunen. 

- Att förutsättningar skapas för ökad samverkan mellan kommunerna.

- Att kommuner samverkar med närliggande kommuner i både nyinvestering och nyttjande av 
  befintliga anläggningar

Ökad samverkan mellan kommunerna och byggnation 
av fler regionala anläggningar  
För idrotter som kräver specialanläggningar är regional 

samverkan en förutsättning. Det har visat sig vara både 

kostnadseffektivt och viktigt för den idrottsliga mång-

falden.

Samlingslokaler i anslutning till
idrottsanläggningar 
Föreningsidrotten ser till att människor möts, oavsett 

bakgrund eller var du bor, och det är viktigt att det finns 

förutsättningar för idrotten att utvecklas. För att göra 

det behövs samlingslokaler i anslutning till anläggningar 

och andra idrottsmiljöer där ledare och aktiva kan mö-

tas och bildas. Fler mötesplatser stärker demokratin och 

skapar förutsättningar för idrottens bidrag till folkbild-

ningen i samhället. 
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SAMVERKAN FÖR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IDROTTEN

ANLÄGGNINGSEXEMPEL: SÅGEN I KLIPPAN 

Streetytan - en öppen fritidsarena
På baksidan av Sågenhuset finns en streetsportarena 

som är öppen för allmänheten och alla åldrar. Här går 

det att spela boule, basket, fotboll, åka skateboard eller 

prova på att åka skridskor plast-is. Här kan man låna 

gratis utrustning såsom bollar, skridskor och hjälm eller 

skateboards. Streetytan är en plats för spontanidrott 

och man behöver inte boka lokalen för att få använda 

den. Det är bara att dyka upp, antingen själv eller med 

sina vänner eller sin familj och prata med personalen på 

plats om vilket utbud som finns.

RF-SISU Skåne åkte till Klippan för att prata med Arne 

Amnér, Kultur- och fritidschef i Klippan kommun.

Kan du berätta lite historia bakom multihuset Sågen i 
Klippan?

- I början av 1700-talet var detta ett sågverk, därav nam-
net. Men lokalerna är väl mest kända för att det var en 
fabriksanläggning där Ottossons Mekaniska verkstad 
höll till och här byggde man traktorhytter och företaget 
var jättestort på 50-60-talet.

- Sedan stod denna fastighet tom i väldigt många år och 
vi fick in från föreningslivet att de hade väldigt sunkiga 
lokaler när jag var ganska ny på min tjänst. Vi började 
att söka efter andra lokaler och då hittade vi den här lo-
kalen. Jag fick med mig kommunalrådet ganska snabbt 
där han tyckte det var en spännande idé med en stor 
mötesplats där alla generationer och organisationer 
kunde mötas.

Kan du nämna någon fördel som föreningar har fått 
med att flytta in i Sågen? 
 
- Många av föreningarna som finns i huset idag har 
märkt en förändring genom att de har fått fler med-
lemmar då en del av föreningarna faktiskt har kunnat 
sänka sina medlemsavgifter. Detta är otroligt positivt då 
vi sänker trösklarna så att alla har råd att vara med. 

Hur upplever ni som kommun att samverkan mellan er 
och föreningarna fungerar nu när Sågen står klar?

- Det har fungerat jättebra då vi startade hela proces-
sen med att låta föreningarna vara med direkt från 
början och tänka till hur detta hus ska bli. Så det var inte 
vi som var arkitekten bakom huset utan vi hade work-
shops tillsammans med föreningslivet.

- Hela den här processen har gjort att vi har fått en väl-
digt bra sammanhållning i kommunen mellan föreningar 
och den kommunala organisationen, där vi har samma 
mål att utveckla verksamhet för Klippanborna.

Samverkan och samarbetet mellan föreningar och 
kommun i Klippan verkar ha kommit långt. Men hur ser 
samarbetet ut mellan er och era angränsade
kommuner?

- På tjänstemannasidan finns det ett nätverk mellan
”Familjen Helsingborgs” kommuner och vi träffas gan-
ska regelbundet. Som ett exempel pratar min nämnds-
ordförande ganska ofta om att vi ska ha en ishall i kom-
munen. Jag stretar emot och tycker inte att vi ska ha en 
egen ishall. Vi har som exempel en jättefin simhall och 
det har inte våra grannar i Åstorp men de har däremot 
en fin ishall. I situationer som denna kan vi som grann-
kommuner hjälpa varandra genom att erbjuda våra 
invånare en ishall i Åstorp och fin simhall i Klippan. Jag 
tycker att vi behöver samarbeta mer kommuner emellan 
vilket bara är positivt.

- Ett annat bra exempel är att vi nu samarbetar för att 
starta en Fritidsbank som vi själva som kommun är för 
liten att driva. En fritidsbank är ett ställe där man kan 
få låna idrottsutrustning utan betalning. Så det finns 
verkligen ambitioner med ett större samarbete mellan 
angränsande kommuner, avslutar Arne Amnér, Kultur- 
och fritidschef i Klippan kommun.

Sågen är ett aktivitetshus i centrala Klippan. Här har över 30 olika föreningar sin verksamhet och huset 
inrymmer café, streetyta, replokaler, idrottsföreningar, isbana, fritidsgård, möteslokaler och en stor 
arrangemangslokal. Tillsammans med föreningarna skapas en flexibel arena med öppna mötesplat-
ser, möjlighet till spontanidrott och kulturupplevelser av olika slag. I Sågenhuset och i kvarteret runt 
omkring skapas en levande plats där människor möts, träffar nya vänner och provar på aktiviteter. För 
allas fritid helt enkelt.
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Foto: RF-SISU Skåne
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FÖRBÄTTRA FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

ANTECKNINGAR
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FÖRBÄTTRA FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

CIF Rapport: Statens 
stöd till idrotten –
pandemiåret 2021

CIF Rapport: Idrottsan-
läggningar – idag och 
imorgon 

RF Rapport: Två år med 
corona

RF Rapport: Över stock, 
snö och sarg

FÖRDJUPAD LÄSNING

www.bit.ly/tva_ar_med_corona

www.bit.ly/statens_stod_till_idrotten www.bit.ly/idrottsanlaggningar_idag_och_imorgon

https://bit.ly/over_stock_sno_och_sarg
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