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Vänsterpartiet 

 
 

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län 
 

 

Inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 
 

Idrottsrörelsen i Sverige ligger nära folkets hjärta och är vårt lands största folkrörelse med 3,5 

miljoner medlemmar i över 22000 föreningar, som i allra högsta grad bidrar till ett rikare 

socialt liv och meningsfulla aktiviteter. Idrotten bidrar också till en förbättrad folkhälsa, 

värnar demokratin och stärker människors delaktighet. 

 

Barn och ungdomsverksamheten utgör det dominerande inslaget i idrottsföreningarna. Mer än 

två tredjedelar av alla barn är med i en idrottsförening. De tillbringar den överlägset största 

delen av sin organiserade fritid i en idrottsanläggning. Idrotten blir härigenom, näst efter 

skolan och hemmet, den viktigaste uppfostringsmiljön för många barn och ungdomar. 

 

Idrotten spelar en aktiv roll i förståelsen och integrationen mellan olika kulturer och är en 

kraft och ett föredöme i arbetet mot rasism. Det finns ingen annan fritidsverksamhet som 

engagerar så många invandrarungdomar som idrotten och det finns inte heller någon annan 

verksamhet som i så hög grad tjänar till att rehabilitera funktionsnedsatta människor som 

idrotten. Dessutom har man arbetat aktivt för att jämställdheten ska genomsyra hela 

idrottsrörelsen. Så idrott betyder därför väldigt mycket för väldigt många människor.  

 

Örebro län har en stark idrottsrörelse med Örebro läns idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna,  

38 speciella distriktsförbund och över 600 idrottsföreningar som årligen genomför mer än 

240 000 aktivitetstillfällen. Rörelserna engagerar sig också i kampen mot droger, våld och 

rasism bland ungdomar. Nästan två tredjedelar av länets innevånare är engagerade i eller av 

idrotten på något sätt. T.ex. som aktiva, ledare, föräldrar till idrottande barn eller åskådare. 

Trivsel och välbefinnande har varit avgörande motiv för engagemang. 

 

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags för Region Örebro län att uppskatta idrottsrörelsens 

värde och betydelse för länets innevånare. Därför föreslår vi att det ska inrättas ett idrottspris 

och ett idrottsstipendium som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda 

av idrottsföreningar eller enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län. Idrottspriset och 

stipendium kan delas ut i samband med utdelning av Kulturpris och kulturstipendium. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar: 

 

att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium i Region Örebro län. 

 

 
 

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

 

 

Jihad Menhem (v) oppositionsråd  


