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Remissvar avseende uppdatering av RUS, Regional utvecklingsstrategi
för Örebro län
Utgångspunkter för

vårt remissvar

Sedan vår RUS antogs 2018 har en pandemi härjat under stora delar av den period vi passerat. Hela
vår värld har kraftigt påverkats och självklart så även vårt län. Försämrad folkhälsa, inte minst bland
barn och unga är en av de allvarligaste konsekvenserna. Den försämringen ser vi som en viktig
utgångspunkt för vårt remissvar. Föreningsidrotten kopplat till rörelse och folkhälsa borde
synliggöras tydligare i den uppdatering som nu görs.
Som Sveriges största folkrörelse är idrottsrörelsen en viktig del av civilsamhället. Idrott i förening
bidrar förutom rörelse till många värden så som gemenskap, demokrati, lokal och regional utveckling
samt en jämlik och jämställd folkhälsa. Idrottsrörelsen är även en viktig del i länets sociala ekonomi
som samlar mängder av människor för idrott, aktiviteter och evenemang.

Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget och dess
relevans?

RF-SISU Örebro län stödjer i stort det uppdaterade strategiförslaget. Vi anser att det är klokt att stå
fast vid övergripande mål och prioriterade områden så att tid, kraft och resurser kan läggas
på att gemensamt kraftsamla kring genomförandet av strategin.
Som företrädare för länets samlade idrottsrörelse (som består av 63 idrotter och ca 500 föreningar,
25 000 ideella ledare och ca 130 000 medlemmar) ser vi dock att idrotten är förvånansvärt osynlig i
de nuvarande skrivningarna i den regionala utvecklingsstrategin*.
Den regionala utvecklingsstrategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där
det behövs en hög grad av tvärsektoriell samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet. Här kan idrottsrörelsen, liksom övriga civilsamhället, spela en viktig roll.

Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala
utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell?

På RF-SISU Örebro län möter vi dagligen exempel på idrotten som en positiv kraft i människors
vardag och för samhället lokalt, regionalt och nationellt. Coronapandemin på ett mycket kraftfullt
sätt ytterligare belyst och påmint oss alla om idrottsrörelsens viktiga roll och
betydelse. När coronarestriktionerna under lång tid satt käppar i hjulen för både elit-, bredd- och
barn- och ungdomsidrott så blir det också alldeles uppenbart vilken kraft och vilka
värden som riskerar att gå förlorade om idrotten om inte fanns.
RF-SISU Örebro län föreslår därför skrivningar som adderar och synliggör idrottens roll i
den regionala utvecklingsstrategin. I synnerhet kopplat till vikten av rörelse för en ökad folkhälsa i
befolkningen. Genom detta öppnas dörren för fler initiativ och goda samarbeten där även
idrotten tillsammans med andra kan vara en resurs, samarbetspartner och medkraft för lokal och
regional utveckling.

Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?

Idag finns en god samverkan med idrottsrörelsen kopplat till det regionala utvecklingsarbetet. Inte
minst inom folkhälsoarbetet där RF-SISU Örebro län är en av parterna inom Överenskommelsen för
en god, jämlik och jämställd hälsa”. Vi ser att prioriterade områden som social sammanhållning och
demokrati, hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, bostadsförsörjning samt attraktiva miljöer
samt upplevelser och evenemang. Att idrottens roll lyfts fram inom dessa målområde ger en
plattform för samverkan som underlättar och möjliggör tillsammans kraftsamla kring gemensamma
samhällsutmaningar.
(*NOT/KOMMENTAR: Som en jämförelse omnämns till exempel ordet ”idrott” 4
gånger, ”civilsamhälle” 11 gånger, ”kultur” 49 gånger och ”företag” 87 gånger.)
Örebro 2021-09-30
Charlotta Stenhem
Distriktsidrottschef

