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Regionstyrelsen 2017-04-27, § 90

Skånsk idrott
Det går att beskriva idrottens betydelse i siffror, med statistik, eller i ord som samhällsnytta och att
den bidrar till en bättre folkhälsa.
Men... frågar man de 400 000 skåningar som är engagerade i idrottsföreningar - som aktiva eller
ledare/tränare - vad idrotten betyder för dem så blir svaren sådana att de inte går att stapla i
procentstolpar i Excellfiler.
Idrotten och föreningslivet är så mycket mer levande än så.
Nedan finns de faktiska siffrorna för skånsk idrott. De beskriver på sitt sätt den enorma kraften i
Sveriges största folkrörelse. De beskriver hur mycket verksamhet idrotten genererar varje dag, året
runt.
Det är knepigare att peka på hur mycket idrottsföreningen betyder för så väldigt många människor.
Tillhörighet, laganda, social fostran, ideellt arbete, värdegrund, ledarskap, respekt för regler, hänsyn,
spara och jobba ihop pengar i flera år till den där resan till cupturneringen. Den integrerande kraften,
där idrottens språk är universell, oavsett hudfärg, yrke, inkomst eller status.
Det där går inte att föra i statistik.
Idrott är nyttigt. Det är bra för människor att röra på sig. Det vet alla.
Idrott kan också vara underhållning och show, fyllda läktare på Swedbank eller Malmö IP när MFF
eller FC Rosengård vinner SM-guld i fotboll. Eller skapa orange feber i Arenan när IFK Kristianstad
möter Barcelona i Champions League i handboll.
Men framför allt är skånsk idrott en oerhört stor del av den skånska vardagen.
Den lille pågen som för första gången själv får hålla i tyglarna och hoppa med sin häst över det lilla
hindret, den lilla tösen som räddar en straff och därmed struntar i att det redan står 0-7.
Ledarna som jublar, eller gråter inombords. Men som pushar, stöttar och uppmuntrar ungarna. Som
skjutsar, säljer bullar, fyller i LOK-stödslistor, fyller vattenflaskor och snörar gympadojjor.
Eldsjälar som tvättar matchdräkter för hundrade gången, den här säsongen. För 34 året.
Föräldrar som pusslar och fixar med livet för att vara där för barnen, och som plötsligt sitter i
ungdomssektionen och ansvarar för korvgrillningen på lördagarna.
Siffrorna som följer är imponerande.
Verkligheten bakom är än mer fantastisk!

Skånsk Idrott i siffror
I Skåne finns det 2 288 idrottsföreningar.
Nästan 400 000 skåningar mellan 6-80 år är medlemmar i en idrottsförening
Drygt 100 000 av dessa anger att de har ledaruppdrag i föreningen
2,4 miljarder kronor är det uppskattade värdet av de ideella timmarna som läggs ner
på ett år inom idrotten.
Det genomförs 760 000 aktivitet årligen för barn mellan 7-25 år.
Varje dag genomförs drygt 2 000 aktiviteter för 21 000 barn och ungdomar i drygt
1 400 föreningar
Varje dag ser mer än 3 000 aktivitetsledare till att dessa aktiviteter genomförs.

Regionalt idrottspolitiskt program
Idrotten har en viktig roll i byggandet av det hållbara samhället, inte minst genom sin demokratiska
uppbyggnad och arbetet med mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Nästan alla barn och ungdomar
är någon period av sitt liv med i idrotten och får härigenom lära sig tolerans och respekt. Idrotten är
vidare betydelsefull när det gäller att få människor att röra på sig, såväl ung som gamla, men även en
viktig aktör i att underlätta etableringen och att härigenom öka delaktigheten i samhället. Idrott är
inte bara roligt utan bidrar också till en lyckligare och friskare befolkning.
Regionstyrelsen beslutade 2015-12-10, § 211 att ett regionalt idrottspolitiskt program skulle tas fram
under 2016. En arbetsgrupp bestående av företrädare för Region Skåne, Skåneidrotten samt
Kommunförbundet Skåne har tillsammans arbetat fram nu föreliggande förslag.
Som grund för utformandet av ett regionalt idrottspolitiskt program ligger två för regionen
strategiskt viktiga styrdokument Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030
och Överenskommelsen om samverkan mellan Regions Skåne och idéburen sektor i Skåne. Ett
regionalt idrottspolitiskt program är betydelsefullt för att synliggöra idrotten och hur den som
samhällsaktör kan bidra till uppfyllelsen av dessa regionala måldokument.
Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, med målbilden Det öppna Skåne 2030
Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam
målbild för Skåne med sikte på år 2030. En målbild som stärker samarbetet mellan olika aktörer och
bidrar till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor i Skåne.
Utvecklingsstrategin lyfter fram fem prioriterade ställningstaganden, vilka också ligger till grund för
det idrottspolitiska programmet;
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
• Skåne ska bli en stark och hållbar tillväxtmotor
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
• Skåne ska vara globalt attraktivt
Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor i Skåne.
Visionen med överenskommelsen är att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins målbild
”det öppna Skåne”, där alla har lika värde och känner sig delaktiga och där vi gemensamt tar ansvar
för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utveckling. I överenskommelsen lyfter man
den idéburna sektorn som betydelsefull för samhällsutvecklingen och en viktig samverkansaktör för
att uppnå visionen om Ett öppnare Skåne 2030.
Idrottens strategiska områden
Det idrottspolitiska programmet har arbetats fram i nära samverkan med idrottsrörelsen och grundar
sig även i Skåneidrottens långsiktiga verksamhetsinriktning med antagna mål mot 2025. I detta
dokument lyfter idrotten fyra strategiskt viktiga områden med övergripande målformuleringar för
2025 enligt följande:
Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska ha vidareutvecklat verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer
att idrotta i förening under hela livet.
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att
idrotta i förening.
Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en allt starkare samhällsaktör.
Nedan följer en beskrivning av det idrottspolitiska programmet utifrån de fem prioriterade områdena
inom Regional utvecklingsstrategi.

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas i dag många
människors liv av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. Målet är att alla människor ska ges
grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga forma sitt liv, och delta och bidra i
samhället.
För Ett öppnare Skåne 2030 nämns fem delstrategier under området Skåne ska erbjuda framtidstro
och livskvalitet. Dessa strategier är att stärka individens egen kraft och frihet, skapa förutsättningar
för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv, stärka möjligheten till livslångt lärande, arbeta för en
förbättrad och mer jämlik hälsa samt skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Svensk idrotts verksamhetsidé lyder Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och
utvecklas under hela livet. Effekterna av en god och välfungerande idrottsverksamhet som riktar sig
till den breda befolkningen och där det finns en plats för alla blir samhällsnytta eftersom
föreningsidrotten bidrar till att människor mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Den skånska idrotten har därmed en stor roll att spela i arbetet med ovan nämnda delstrategier. Det
är inte bara den fysiska aktiviteten som är positiv i sig, utan föreningen, laget eller träningsgruppen i
sin form, bidrar till möten i vardagen över gränser. Deltagarna känner gemenskap och får ett socialt
sammanhang. Det skapar attraktiva livsmiljöer. Idrottsrörelsen bidrar även till en demokratisk fostran
genom att man får vara med i ett demokratiskt sammanhang. Därmed är det viktigt att utveckla och
förbättra föreningskunskapen i allmänheten och bland idrottens medlemmar i synnerhet. Att få vara
med och påverka i sin vardagsmiljö främjar livskvalitet och egenmakt.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, idrottens studie- och utbildningsorganisation, arbetar för att
stimulera människors livslånga lärande, men också för att stärka engagemang och utveckla idrottens
verksamhet. Vi är där när idrotten lär, är SISU:s ledstjärna och vision och ett sätt att verka för ett
informellt lärande genom hela livet som utgår från individens eget engagemang och vilja att lära.
SISU arbetar även för att utveckla det ideella ledarskapet, så väl aktivitetsledare som
organisationsledare. Grunden är att rekrytera, utveckla och behålla ideella ledare, men också arbeta
aktivt för att stärka medlemsdemokratin och föreningskunskapen. Idrotten bygger på det ideella
ledarskapet och fostrar många av framtidens ledare.
Idrottsrörelsen vill att fler ska hålla på längre och det ska vara naturligt att idrotta i en förening
oavsett ålder eller ambitionsnivå. Utövare med funktionshinder ska ges bättre förutsättningar i
idrottsrörelsen. Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och
vill träna och tävla under hela livet på lika villkor. Ledorden är: så många som möjligt, så länge som
möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara
utvecklande och glädjefylld med attraktiva anläggningar och idrottsmiljöer. Alla oavsett bakgrund,
fysiska, psykiska, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen. Barnoch ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill och
Barnkonventionen. Det skapar förutsättningar för en jämlik idrott och en jämlik hälsa i befolkningen.
Skånsk idrott främjar till framtidstro och livskvalitet genom:
- Den ideella idrottsföreningens demokratiska uppbyggnad; föreningsfostran och
medlemsdemokrati är viktigt
- Att det ideella ledarskapet inom idrotten utvecklar och stärker människans känsla av
egenmakt och föder framtidens ledare i samhället

-

Att verka för allas rätt att vara med (inkludering, mångfald, jämlikhet och jämställdhet),
genom att arbeta med att minska hinder och utanförskap samt främja att idrottens
värdegrund Idrotten vill och Barnkonventionen implementeras i varje led inom idrotten.
SISU Idrottsutbildarna som är en viktig part för bildning och lärande inom idrottsrörelsen för
både individ och organisation/förening.
Idrottens löpande arbete med antidoping, ANDT och rent spel så väl i förebyggande som
uppsökande och fällande syfte.
Idrottens arbeta att främja ett livslångt intresse för idrott genom att utveckla ”bredd och
motionsidrott”, fortsätta satsningar som Senior Sport School, sportskola, spontanidrott,
idrottsfritids.
Attraktiva, trygga och tillgängliga idrottsmiljöer. Idrottsytor och anläggningar är avgörande
för att skapa mötesplatser och möjliggöra idrottens breda utbud och främja ett livslångt
idrottande för alla.

Skåne ska bli en stark och hållbar tillväxtmotor
Skåne har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende.
Vi har ett gott geografiskt läge i Öresundsregionen och norra Europa, med Köpenhamn som
närmaste granne.
Inom detta område nämns tre delstrategier; förbättra matchningen på arbetsmarknaden, bygga en
stark utbildningsregion samt agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen.
Idrottsrörelsen är en stark samhällsaktör och spelar ekonomiskt och socialt en viktig roll i samhället
för att framgångsrikt nå nämnda strategier. Idrotten skapar sysselsättning och välfärd, bidrar till
förbättrad möjlighet till etablering på arbetsmarknaden samt är ett bidrag i den alltmer växande
upplevelse- och besöksindustrin i Skåne.
Idrotten har en stark potential att vidga människors kontaktnät och etablering på arbetsmarknaden.
Det har visat goda resultat att ha idrotten som samverkansaktör i satsningar på att utvidga arbetslösa
ungdomars och nyanländas kontaktnät, bygga självförtroende samt att skapa bättre matchning på
arbetsmarknaden. Idrotten ger stärkt social kompetens och personliga kontakter som i många fall är
avgörande för att få ett jobb.
Utifrån en tillväxtaspekt handlar det även om att se idrottens möjliga roll som en motor i regionen
för att främja socialt entreprenörskap och som en förutsättning för delar av det skånska näringslivet
framväxt och utveckling. Idrotten i sig skapar goda förutsättningar för framförallt den del i
näringslivet som vänder sig till idrotten så som sportbranschen.
Idrotten är en attraktionskraft genom alla de evenemang och arrangemang som genomförs i Skåne
på så väl på elit- som på breddnivå, allt från världsmästerskap, SM-slutspel så som stora barn- och
ungdomscuper och motionslopp. Det finns ett stort intresse för idrott som underhållning, vilket bland
annat får resultat för besöksnäringen i regionen genom exempelvis resor till attraktiva evenemang.
Avgörande är dock att skapa trygga och säker miljöer kopplat till dessa idrottsevenemang så att det
blir en folkfest och mötesplats och inte en grogrund för våld och kriminalitet.
Ett samarbete med regionens lärosäten är viktig för idrotten, så väl i syfte att utvärdera satsningar
som att utreda och kartlägga behov. Idag finns ett etablerat samarbete med Lärosäten Syd som bör
främjas och utvecklas.

Skånsk idrott främjar till att Skåne blir en stark och hållbar tillväxtmotor genom:
- Idrottens viktiga roll i att utveckla socialt entreprenörskap och generera tillväxt inom
näringslivet.
- Idrotten som mötesplats och dess bidrag till att skapa nätverk mellan människor, vilket gör
idrotten som en viktig motor i att minska arbetslöshet och utanförskap.
- Fortsatt stark samverkan med lärosäten syd
- Alla idrottsevenemang och arrangemang som skapar skånsk attraktionskraft

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Detta blir särskilt
påtagligt genom att vi är en del av Öresundsregionen. Med 250 tätorter har Skåne en större
täthet av orter än någon annan del av Sverige 1.
I arbetet med att dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur nämns fyra viktiga delstrategier; stärka
tillgängligheten och binda samman Skåne, utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne,
utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt samt stärka det regionala samarbetet.
Idrotten som möjliggörare för landsbygds- och stadsutveckling är att beakta. Idrottsföreningarna på
landsbygden spelar en stor social roll för sin by och i många fall en förutsättning för att skapa
attraktivitet för etablering och boende på landsbygden. Föreningen är ofta en sammanhållande kraft
i vardagslivet, inte bara avseende möjligheter till idrottsutövande i sin närmiljö utan i minst lika stor
utsträckning vad det gäller den sociala närvaron och gemenskapen i bygden. I stadsutveckling har
idrotten också en viktig roll, för att skapa sociala och fysiska aktiviteter i närheten av boendet. I och
kring boende är det av stor vikt att skapa miljöer som inspirerar till och möjliggör fysisk aktivitet.
Idrottsrörelsen har på så sätt ett kraftfullt inflytande för frågor som rör inkluderande och mångfald.
Ovan nämnda delstrategier för Ett öppnare Skåne är även viktiga utifrån ett
idrottsutvecklingsperspektiv. Utmaningar för idrottsutövandet i så väl staden som på landsbygden är
tillgängliga och attraktiva idrottsmiljöer. Flera anläggningar står idag inför stora renoveringsbehov,
det finns en ökad attraktionskraft för den spontana idrotten som kräver öppna och tillgängliga
idrottsytor samt att plan- och halltider för den organiserade idrotten inte räcker till i städerna. Det är
av stor vikt att främja till samverkan mellan de skånska kommunerna för att bredda idrottens
aktivitets- och anläggningsutbud för den skånska befolkningen i stort.
Skånsk idrott främjar till att dra nytta av regionens flerkärniga struktur genom:
- Samverkan med kommuner för att skapa ett attraktivt utbud av fritidsaktiviteter och
idrottsmiljöer i såväl städer som på landsbygden
- Landsbygdsutveckling, föreningslivet skapar attraktivt boende och sociala mötesplatser
- Stadsutveckling, genom att skapa miljöer i närmiljön som stimulerar till fysisk aktivitet och
sociala mötesplatser
- Anläggningsutveckling, idrotten får stöd och utvecklar föreningsägda anläggningar med
särskild hänsyn till miljöeffektivisering så som energi och klimatfrågor för att skapa en hållbar
utveckling.
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Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
Skåne står inför ett paradigmskifte vad gäller människors ökade krav och förväntningar på
välfärden. Hög kvalitet, direkt tillgång, valfrihet, snabb service, skräddarsydda tjänster, flexibla
lösningar samt ett brett och varierat utbud är krav och förväntningar som morgondagens Skåne
måste leva upp till.
Inom området Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster så nämns följande delstrategier;
underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet, utveckla framtidens hälso- och
sjukvård samt omsorg samt säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång. Effekten av en
fungerande föreningsidrott blir indirekt minskade hälso- och sjukvårdskostnader, minskad
kriminalitet, ökad integration och förbättrade skolresultat. Genom att arbeta för ett livslångt
idrottande, med värdegrunden Idrotten vill och den ideella föreningen i fokus, stärks dessa effekter
och så också idrottsrörelsens position som en kraft i samhället. Skånsk idrott blir på så vis en viktig
aktör för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i regionen.
Idrottsrörelsen har en roll i framtidens hälso- och sjukvård som en självklar samverkansaktör. Fysisk
aktivitet och rörelse sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. Man känner sig gladare,
sover bättre, kan lättare hantera stress och hålla vikten. Motion kan fungera som medicin så väl i
förebyggande som behandlande syfte, den kan komplettera och i vissa fall till även ersätta
läkemedel. Fysisk aktivitet har bevisat ge betydelsefulla effekt på sjukdomstillstånd så som högt
blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen och depression.
Forskningen visar även på att ökad fysisk aktivitet och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och
utvecklar motoriken hos barn och unga. Ett steg i att säkerställa att alla barn har tillgång till en bra
skolgång som skapar framtidsutsikter så bör alla barn ha rätt till mer idrott i skolan, en
idrottsundervisning som samverkar med idrottsrörelsen och främjar idrott och rörelse hela livet.
Skånsk idrott främjar till att utveckla morgondagens välfärdstjänster genom:
- Idrottens viktiga roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Fysisk aktivitet och
motion förebygger och motverka såväl fysisk som psykisk ohälsa om den bedrivs i enlighet
med svensk idrotts värdegrund Idrotten vill.
- Arbetet med FaR – fysisk aktivitet på recept
- Att arbeta för mer fysisk aktivitet i skolan eller i anslutning till skoldagen för att främja ungas
hälsa och framtidsutsikter.
- Idrottsprofilering på skolor som skapar möjligheter för de som vill satsa på sin idrott

Skåne ska vara globalt attraktivt
Skånes utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. Skånes strategiska läge ger oss
unika förutsättningar, vi är ett nav i Skandinavien och södra Östersjöområdet och direkt kopplade
till Köpenhamn.
Med delstrategier som att göra Skåne mer känt i omvärlden, dra nytta av Skånes internationella
befolkning och profil, göra Skåne till internationellt föredöme och agera strategiskt på nationella och
internationella arenor finns en stark koppling till idrottens internationella prägel. Idrotten är
internationell med samma regler och förutsättningar oavsett språk och etnisk bakgrund. Det finns på
så vis en stor potential för personer med utländsk bakgrund att integreras och etablera sig i
samhället genom idrotten men också för idrotten att finna nya aktiva och ledare genom den ökade
rörligheten i världen och flyktingströmmar.
Att stärka skånsk idrotts internationella konkurrenskraft är en investering i att verka för att sätta
Skåne på kartan och skapa en internationell attraktionskraft. Elitidrotten är en liten men viktig och
engagerande del av skånsk idrott. Ingen föds till elitidrottare utan utvecklingen och vägen dit startar
redan från de tidiga kontakterna med föreningsverksamheten där en inspirerande och engagerande
miljö skapad av kompetenta ledare och tränare lägger den grund som så småningom kan resultera i
internationella topprestationer. För att ges denna möjlighet behövs också en miljö där kompetens
finns för att bedriva elitidrottsutveckling utifrån ett hållbart synsätt och sunda villkor, för att
förebygga utslagning, skador och andra hinder som hindrar individen att utveckla sig utifrån sina
villkor och förutsättningar.
Region Skånes stöd till den skånska idrotten ska ges till breddidrott. Idrotten ska vara tillgänglig för
alla. Genom att satsa på bredden, jämlikheten och mångfalden blir det Regionala idrottspolitiska
programmet en del i förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.
Skånsk idrott främjar till global attraktionskraft genom
- Attraktiva idrottsevenemang i Skåne där en god samverkan mellan idrott och turism råder.
På så sätt kan vi öka Skånes attraktionskraft globalt.
- Idrottens internationella karaktär som är en viktig motor för integration och etablering
- Idrottens flera nätverk så väl internationellt som nationellt, så som idrottsakademier,
idrottsuniversitet, idrottsförbund och andra internationella nätverk.
- En hållbar elitidrott i Skåne som bygger på stödfunktioner för de som vill satsa på sin idrott
- Breddidrotten är viktig för en ökad jämlikhet och mångfald i Skåne

Samverksformer för ett fortsatt regionalt idrottspolitiskt arbete
Inledningsvis i detta regionala idrottspolitiska program befäster vi idrottens betydelsefulla roll i
byggandet av det hållbara samhället och därmed även som en viktig samverkanspart i arbetet med
att uppnå intentionerna det regionala måldokument Det öppna Skåne 2030.
Ett regionalt idrottspolitiskt program synliggör idrotten och hur den som samhällsaktör kan bidra till
uppfyllelsen av de mål som satts upp för skånsk utveckling. För att uppnå intentionerna i det
idrottspolitiska programmet är samverkan mellan idrottsrörelsen, Skåneidrotten och Region Skåne
avgörande, men även samverkan med de skånska kommunerna, övriga idéburna sektorn i Skåne
samt med våra grannregioner (Halland, Blekinge och Småland).
Grunden för framtagandet av detta regionala idrottspolitiska program är Region Skånes intresse och
intentioner att samverka med den idéburna sektorn som jämställda parter. Formerna för hur denna
samverkan skall se ut finns sedan tidigare överenskommet i Överenskommelsen om samverkan
mellan Regions Skåne och idéburen sektor i Skåne. I den antagna överenskommelsen mellan Region
Skåne och den idéburna sektorn lyfter man sex principer som skall ligga till grund för samverkan;
Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn samt Mångfald.
De sex principerna är tongivande även för samverkan inom ramarna för det regionala idrottspolitiska
arbetet och sätter ramarna för hur samverkan mellan Region Skåne och den skånska idrottsrörelsen
ska se ut. Idrottsrörelsen formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och ska kunna ha
en kritiskt granskande roll som röstbärare och opinionsbildare. Överenskommelsen trycker på att
relationen mellan idéburna organisationer, skånsk idrott i detta fall, och Region Skåne ska präglas av
ansvar, ömsesidighet och tillit och utgå från bådas förutsättningar, tillvarata bådas perspektiv och
kompetens, vilket har varit grunden för framtagandet av detta idrottspolitiska program och även
kommer vara så i det fortsatta regionala idrottspolitiska arbetet.
Vidare nämns i överenskommelsen att då idéburna organisationer huvudsakligen består av breda och
ofta ideellt baserade verksamheter och organisationerna och deras medlemmar avgör och säkrar de
själva kvaliteten i sin egen verksamhet. Den idéburna sektorn, idrottsrörelsen i detta fall, ska ges
förutsättningar som möjliggör planering med långsiktighet och hållbar utveckling som grund. Det
ömsesidiga förtroendet och tilliten mellan Region Skåne och skånsk idrottsrörelse ska bygga på viljan
till öppenhet där mångfald, jämlikhet och delaktighet ska stå i centrum.

