
 

    

 
 

Beskrivning av vår verksamhet 
i Piteå 

 

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och 
utbildningsorganisation. 

Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten 
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SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten 
SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. 

Vårt uppdrag är att stimulera till utveckling genom bildning och utbildning. Vi gör det genom 
att lyssna, känna av och fråga efter idrottens behov. Vi gör det genom att utmana gamla 
sanningar och tankesätt och genom att uppmana till nytänkande. Vi tillhandahåller 
möjligheter, material och metoder som stimulerar människors lärande.  

Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor är 
särskilt viktiga. Vi ska också bidra med att utveckla demokratin, göra det möjligt för 
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. I allt vi 
gör utgår vi från idrottens värdegrund Idrotten Vill. 

SISU Idrottsutbildarna får bidrag av staten, kommuner och landstinget till verksamheten. 

Samarbete med Norrbottens Idrottsförbund ger styrka 

SISU Idrottsutbildarna Norrbotten har ett gemensamt kontor med Norrbottens 
Idrottsförbund vars uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten i Norrbotten.  De båda 
organisationerna kompletterar varandra och genom samarbetet kan vi erbjuda ett 
heltäckande stöd till idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund. Styrkan är att vi kan 
se till föreningens helhet och vara behjälpliga där det behövs för att få dem att blomstra på 
alla plan. Det kan handla om rekrytering och utbildning av ledare, 
anläggningsfrågor/kunskap, antidopingfrågor, värdegrundsarbete och föreningskunskap. 

SISU Idrottsutbildarna ingår inte i Folkbildningsrådet 

Med stöd i propositionen Lära, Växa, Förändra 2005/06:192, beslöt regeringen att statens 
stöd till SISU Idrottsutbildarna från och med 2007 skulle kanaliseras direkt till SISU istället för 
genom Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådets beslut att frysa fördelningen av statsanslaget 
under perioden 2000-2006 fick stora ekonomiska konsekvenser för ett växande 
studieförbund som SISU Idrottsutbildarna. Bidraget per studietimma urholkades på ett 
sådant sätt att staten reagerade. Trots det finns det tyvärr än idag skillnader mellan 
studieförbundens ekonomiska förutsättningar verksamhet, exempelvis erhåller SISU 
Idrottsutbildarna det lägsta statsbidraget i paritet med sin verksamhet.  

Förändringen innebar att SISU Idrottsutbildarna fick möjligheten att omforma regelverket 
och verksamhetsformerna för att bättre anpassas till idrottens behov. Det innebär att 
utbildningstimmarna studieförbunden emellan är svåra att jämföra. SISU Idrottsutbildarna 
har inte längre en plats i Folkbildningsrådet. För att säkra finansieringen valde SISU 
Idrottsutbildarna att teckna avtal i hela landet med kommunerna, däribland Piteå Kommun. 
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Det här gör vi i Piteå 

Föreningsbesök 
Vårt kontor ligger i Luleå, men våra idrottskonsulenter besöker ofta föreningarna i Piteå. Det 
sker på tider när de ideella ledarna har tid, vilket för det mesta innebär på kvällar och helger. 

Pedagogiskt och ekonomiskt stöd till utbildning 
Vi stöttar idrottsföreningarna med utbildning. För föreningsintern utbildning i lärgrupper, 
föreläsningar och kurser ger vi ett ekonomiskt stöd, exempelvis till kurslitteratur eller 
föreläsarens kostnader. Vi ger pedagogiska tips på hur utbildningarna kan läggas upp och 
hjälper till att föreslå lämpliga utbildare. Utbildningarna riktar sig till aktiva, ledare, styrelser, 
funktionärer, föräldrar. Kort och gott alla som är engagerade i idrott. 

Ett exempel är den utbildningsresa vi genomförde med Piteå Hockey för 50 av deras barn- 
och ungdomsledare. Kvällen började i Piteå med en kort intro, sen bussades hela gänget till 
Skellefteå där Skellefteå AIK tog emot och visade runt i deras anläggning samt föreläste kring 
nyckelfaktorerna bakom SAIK:s framgång de senaste åren. Kvällen avslutades med mat och 
hockeymatch innan det var dags för hemfärd med summering. En lyckad kväll med många 
medskick och mycket inspiration för engagerade hockeyledare i Piteå. 

Vi bjuder, utöver den föreningsinterna utbildningen, kontinuerligt in till kurser och 
föreläsningar som är öppna för alla föreningar att anmäla sig till. 

”Skattningar” – analys av föreningen och stöd till utbildningskostnader 
Vi erbjuder föreningar att genomföra en ”skattning”. Det är en genomlysning där man 
tillammans med föreningen går igenom vad som fungerar bra och mindre bra i föreningen. 
Skattningen berör områden som fysisk och social miljö, om föreningen har nödvändiga 
styrdokument, hur förhållandena för ledare, tränare och aktiva ser ut och om träningarna är 
allsidiga, lekfulla och utvecklande. När skattningen är gjord har vi möjlighet att utforma en 
plan för åtgärder tillsammans med föreningen och erbjuda föreningen Idrottslyftsmedel för 
att finansiera eller minska kostnaderna för behovsanpassad utbildning. 18 föreningar i Piteå 
har genomfört skattningen. 

Processarbeten 
Vi stöttar föreningar som vill få hjälp med att ta fram policydokument, arbeta med värderings-
frågor eller kanske utvärdera verksamheten. Vi bistår med personlig kompetens där våra 
idrottskonsulenter leder processen. I praktiken innebär det att föreningen träffas vid några 
tillfällen för att arbeta igenom en specifik fråga, med vår personal som guide och samtals-
ledare. Exempelvis har Piteå Ridklubb gjort ett gediget arbete där vi tittat över föreningsidén, 
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visioner, värdegrund och slutligen gjort en verksamhetsplan. I Norrfjärdens IF har vi under 
2013-2014 tagit fram en värdegrund, verksamhetsidé och satt mål för verksamheten. Det 
resulterade till utbildningar kring barn- och ungdomsidrott och hur den ska bedrivas. 

Rådgivning 
Föreningarna kan vända sig till oss för rådgivning. Bland annat har vi lagt mycket tid på att vid 
ett flertal träffar stötta Lillpite IF i ekonomi- och bokföringsfrågor. I Korpen Piteå har vi hjälpt 
till att tydliggöra skillnaderna mellan föreningen och gymmet som drivs i företagsform. Vi 
erbjuder även rådgivning i idrottsjuridiska frågor, antidoping, anläggnings- och energifrågor. 

Kvalitetssäkring av idrottsarrangemang 
Vi stöttar idrottsföreningar som vill Värdefulltstämpla arrangemang. Det är en 
kvalitetssäkring av idrottsarrangemang där vi vill att alla barn ska bli sedda och föräldrarna 
ska peppa på ett positivt sätt. Ett exempel är Piteå Summergames där vi hjälpte vi till att 
utbilda alla funktionärer, fanns på plats under turneringen, anordnade aktiviteter och delade 
ut gröna kort till spelare som visade på gott beteende.  

Samarbete med Piteå Kommun 

• SM-veckan i Piteå 2016 
SM-veckan vinter 2016 kommer att avgöras i Piteå under vecka 4. SISU 
Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsförbund finns med i projektgruppen.  
Rollen är att, tillsammans med Piteå kommun Fritid, samla idrotterna och att utbilda 
dessa inför SM-veckan. Dessutom planeras det för en konferens i samband med SM-
veckan dit idrotten är välkommen.  I december arrangerades en Kick-off på Piteå 
Havsbad där SISU Idrottsutbildarna var processledare.  

• Ideella krafter 
Under 2014 har en dialog med Piteå kommun inletts kring att arbeta fram 
förutsättningar för konceptet Ideella Krafter. Syftet med Ideella Krafter är att 
underlätta för föreningar att hitta frivilliga till ideella uppdrag. Förhoppningen är att 
underlätta arbetet för idrottsföreningar under SM-veckan i Piteå 2016. Under 
hösten samlade vi tillsammans med Framtid Piteå idrottsföreningarna för att lyfta 
möjligheter och svårigheter att få Ideella Krafter att lyckas. Arbetet är ett underlag 
för en kommande projektansökan. 
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Statistik 

Antalet föreningar vi genomfört utbildningar i: 
50-60 Piteåföreningar/år.  

 

Antalet utbildningstimmar: 
Utbildningsverksamheten ökar stadigt: 

• 2010 genomfördes 1 202 timmar. 

• 2013 genomfördes 2 486 timmar, 
med 6 248 deltagare 
varav kvinnor 2 894 och män 3 354. 

• Prognosen för 2014 är drygt 4 000 timmar. Eftersom året inte är slut ännu finns 
ingen exakt statistik att tillgå. 

 

Övrigt ekonomiskt stöd till Piteåföreningarna 
Utöver folkbildningsmedel som vi tillför föreningarnas utbidlningsverksamhet kanaliserar  
SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Norrbottens Idrottsförbund  en hel del andra 
bidrag till Piteåföreningarna.  

Statligt lokalt aktivitetsstöd: 

2,6 miljoner kr gick till 53 föreningar under 2013. Sifforna för 2014 är inte klara ännu. 

Idrottslyftsmedel 

• Stöd till extra utbildningsinstaser i föreningarna 
33 000 kr under 2013. Sifforna för 2014 är inte klara ännu men prognosen är cirka 
70 000 kr. 

• Anläggningsstöd till nya anläggningsytor 
1,4 miljoner kr under 2013 och 2014 Piteå 

• Stöd till projekt för nyrekryteringsinsatser 
199 000 kr under 2013. Sifforna för 2014 är inte klara ännu. 

 

 

 

 


