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Sammanfattning 

Vår uppfattning är att denna plan i huvudsak är en kulturplan.  

 

De delar som beskriver Bildningen är i relation till kulturen av ringa omfattning. Ordet Idrott 

finns beskrivet en gång i hela remissförslaget. Mht idrottens påverkan på väldigt många 

samhällsområden tycker vi inom RF-SISU Dalarna att det är anmärkningsvärt att vi inte har 

en naturlig plats i detta dokument m.h.t. den verksamhet vi bedriver.  

 

Vi har haft liknande synpunkter även på Kultur och Bildningsplan 2019-2022 och eftersom 

denna remissutgåva av Kultur och Bildningsplan 2023-2026, enligt oss har samma brister 

yrkar vi på att: 

 

1. Region Dalarna ska anse att SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund i likhet med 

övriga studieförbund. 

2. Region Dalarna utarbetar en särskild Regional Idrottsplan för Dalarna som anger hur 

vi tillsammans ska arbeta för att uppfylla intensionerna i Dalastrategin och därmed de 

samhällsutmaningar där idrotten kan vara en del av lösningen. I detta arbete skulle vi 

kunna vara behjälpliga. 

 

 

 

På styrelsens uppdrag 

Peter Berglund 

Distriktsidrottschef 

RF-SISU Dalarna 

Falun 16 juni 2022 

 

 

 



 

 

Bakgrund 

Idrottsrörelsen i Dalarna består av mer än 160 000 medlemmar och som leds av 24 000 ideella 

ledare. Idrottens roll för samhällsutvecklingen är oomtvistad. Vi bidrar med en stor del av det 

sociala kitt som håller ihop ett samhälle. Inom idrotten möts olikheter, vi jobbar aktivt med 

demokrati, jämställdhet, integration, fysisk- och psykisk folkhälsa och skapar nätverk- och 

relationer som påverkar människors framtidstro, möjligheter och livskvalitet. 

Besöksnäringen står för ca 8 miljarder/år i intäkter i länet. En stor del av dessa intäkter 

kommer från idrott- och friluftsliv. Idrottsrörelsen bidrar till tusentals arbetstillfällen i länet 

och skapar förutsättningar för en god regional utveckling. Med attraktiva miljöer och ett rikt 

föreningsliv blir en kommun mer attraktiv som bostadsort. En ökad inflyttning påverkar både 

skatteintäkter, konsumtion och kompetensförsörjningen.  

Utifrån idrottsrörelsens verksamhet finns det en lång rad kopplingar till Dalastrategin 2030. 

Vi ser idrotten som en positiv kraft för att uppnå de mål och visioner som anges i 

Dalastrategin.  

 

 

 

RF-SISU Dalarnas roll som studieförbund och våra resultat 

Vi anser att ni har fel när ni i remissutgåvan på sidan 43 skriver att ”Eftersom SISU mottar 

statsbidrag utanför Folkbildningsrådet ger Region Dalarna SISU bidrag som en ideell 

ídeburen organisation och inte som ett studieförbund”. 

 

- I enlighet med Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen så är det tydligt i §6 att SISU är 

ett studieförbund i likhet med övriga studieförbund. ”6 § Statsbidrag enligt denna förordning får också 

lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Studieförbundet SISU 

Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.” 

 

- I enlighet med § 14 och §15 i ovan nämnda förordning om statsbidrag så likställs SISU 

Idrottsutbildarna med Folkbildningsrådet. SISU har i likhet med Folkbildningsrådet av staten fått 

bemyndigande att fördela statsanslaget till sina distrikt på samma sätt som Folkbildningsrådet fördelar 

folkbildningsstödet till övriga studieförbund.  

”14 § Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska varje år lämna 

årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de riktlinjer som regeringen 

meddelar.” 

15 § Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska kontinuerligt följa 

upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 1 § och de villkor som 

föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas. Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU 

Idrottsutbildarna ska, i enlighet med de riktlinjer som regeringen meddelar, lämna regeringen 

sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för 

uppföljning och utvärdering.” 

 



 

 

 

- I de riktlinjer SISU Idrottsutbildarna årligen får från Utbildningsdepartementet i samband med att man 

får sitt regleringsbrev så framgår det att SISU Idrottsutbildarna ska: 

o SISU ska enl. lagen (1976:1046) överlämnande av förvaltningsuppgifter fördela det statliga 

stödet i enlighet med förordningen 2015:218 och 2015:521. 

o Följa bestämmelser om årsredovisning och budgetunderlag. 

o Lämna årsredovisning senast 1/3 och 4 v efter det lämna ”Samlad bedömning” 

o Redovisa hur stor andel av 14.1 och 14.3 som använts till administration, vilka som erhållit 

statsanslag, antal genomförda lärgrupper, kurser och kulturarrangemang och omfattning i tid. 

 

Detta visar tydligt på att SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund i likhet med övriga 

studieförbund utifrån statens och bidragsgivarens synvinkel. Att sedan staten och i detta fall 

Utbildningsdepartementet har valt att fördela statsbidragen direkt till SISU och ge SISU en 

roll i ”myndighets ställe” borde inte vara skäl nog för att Region Dalarna inte ser på SISU 

som övriga studieförbund. 

Vi uppfyller samtliga kriterier som staten ställer på ett studieförbund. Regeringens mål med 

folkbildningen är att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 

bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

 

Med vår storlek är vi den överlägset största folkrörelsen i länet. Trots en omfattande pandemi 

2020-2022 som påverkade vårt folkbildningsarbete negativt så träffade vi år 2021 hela 13 366 

unika deltagare genom vår utåtriktade verksamhet och våra utbildningar. Detta motsvarar lika 

många unika deltagare som ABF, Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Folkuniversitetet 

träffade tillsammans 2019, alltså innan pandemin. 

 

Sedan flera år har vi en ledamot i Dalarnas Folkrörelsearkivs styrelse. 

 

 

 

 

 


