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Samverkan mellan 

elitidrotten och 

Örebro kommun 

 
  



PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 

 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 

vägledning. 

 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  

Prioritering. 

 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 

 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  

och utförande. 
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Denna strategi är resultatet av ett samarbete mellan Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) och 
Örebro kommun. Den har sin utgångspunkt i en kartläggning av elitidrotten framtagen av 
ÖLIF. I ett gemensamt arbete har strategins fem rubriker tagits fram. Strategin är till för 
samverkan med elitidrotten men rubrikerna En ingång, Arenor och Administrativ support 
gäller all idrott i Örebro. 

 

Samverkan mellan elitidrotten och Örebro 

kommun 
 
 

En ingång 
Örebro kommun vill göra det så enkelt som möjligt för 
alla att komma i kontakt med rätt tjänsteman, detta 
inbegriper också idrotten. 
Arbete med detta tar sin start i att: 
 

 Servicecenter ges möjligheter att vara en ingång, 
så att alla kontakter gällande idrottsfrågor kan gå 
genom dem. De ser sedan till att den som söker 
hamnar på rätt avdelning eller person. 

 

 Frågor gällande stöd/hjälp vid evenemang 
hanteras av ÖLIF/SISU och Örebrokompaniet. 

 

 Kontinuerlig uppdatering av orebro.se gällande 
de kommunala regelverk som berör idrotten.  

 
 

Elitidrott som marknadsföring 
Vägledande för det stöd som Örebro kommun ger till 
elitidrotten är Sponsringspolicyn. 
Störst vikt läggs på i vilken omfattning Örebro 
marknadsförs nationellt. 
Det ska också aktivt främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män. 
Det är svårt att göra alla föreningar nöjda med 
fördelningen av marknadsföringsstödet. 
 

 Marknadsföringseffekterna tas fram genom 
mediemätningar. Resultatet av dessa, tillsammans 
med jämställdhetsaspekter, används vid 
fördelning av stödet. 

 
 



 
 
 

Arenor 
Synpunkter har kommit fram gällande hantering av 
planering av nya arenor i Örebro. Idrotten framför att de 
vill vara en del av denna planering. 
Örebro kommun ser gärna att idrotten med sin kunskap 
och kompetens görs delaktiga i detta arbete, både vad 
gäller utveckling av befintliga arenor och vid planerande 
och byggande av nya. 
 

 Kultur-och fritidsförvaltningen hanterar alla 
frågor angående bokning av arenor och 
förläggning i skollokaler. 

 

 ÖLIF/SISU som idrottens representant är 
kommunens samtalspartner och remissinstans 
när det gäller övergripande planering av arenor. 

 
 

Administrativ support 
Örebro kommun har genom åren fått ett antal 
uppvaktningar från elitidrottsföreningar som haft akut 
brist på pengar. Örebro kommun och ÖLIF vill hitta en 
form för att undvika detta och samtidigt ge möjlighet till 
övriga föreningar att höja kompetensen inom detta 
område. 
 

 Ett treårigt samarbete mellan Örebro kommun 
och ÖLIF inleds med syfte att höja kompetensen 
i idrottsföreningarna, både bredd och elit, när det 
gäller administration och ekonomi. Parterna 
finansierar var sin del av detta. 

 
 

Dialog och mötesplatser 
Den kanske viktigaste delen i denna strategi är att trygga 
en bra, konstruktiv och långsiktig dialog mellan 
elitidrotten och Örebro kommun. 
 

 Örebro kommun och ÖLIF/SISU inrättar 
gemensamt en grupp bestående av företrädare 
för bägge organisationerna där denna dialog förs. 
  

 


