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Inledning 
Svensk idrott har tillsammans beslutat om fyra prioriterade målområden med fem 

utvecklingsresor för framtidens idrott – Strategi 2025. En samsyn kring barn- och 

ungdomsidrotten i Värmdö kommun är den lokala anpassningen av strategin. 

 

Syfte och omfattning 
Samsynen kring barn- och ungdomsidrotten syftar till att: 

- behålla barn och ungdomar längre inom idrotten 

- behålla barn och ungdomar längre inom kommunen genom att erbjuda en idrott 

anpassad efter barnens förutsättningar, takt och behov 

- utveckla föreningsmiljön till att bli mer inkluderande 

- erbjuda barn och ungdomar möjligheten att vara aktiv i flera idrotter samtidigt 

 

Samsyn om barn- och ungdomsidrotten i Värmdö 
kommun 
En ny syn på träning och tävling 

Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun är: 

- Varm, välkomnande och ser till ALLA 

- Inriktad på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat 
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Inkluderande idrott för alla 

Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun är: 

- Möjlig för alla genom tillgängliga hallar och ytor 

- Prisvärd och inkluderande genom rätt anpassad tillgänglighet till idrottsutövande 

utifrån befintligt behov 

 
Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun är: 

- Trygg, engagerande, jämlik och öppen 

- Fokuserad på att främja olika genom en öppen kultur och positiva normer 

 
Ett stärkt ledarskap 

Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun är: 

- Inriktad på möjligheten att träna flera idrotter för mångsidig utveckling och 

långsiktighet 

- Präglad av en trygg och positiv miljö och en sund ledarkultur 

- En inkluderande och sammanhållande kraft där föreningar samverkar för barn och 

ungas bästa 

 

Uppföljning 

Samsyn för barn- och ungdomsidrotten följs upp kontinuerligt i dialog med 

idrottsföreningarna. 
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