RS 2019-10-22

Bilaga 3 till Utl 3a

Verksamhetsstöd SF Elitidrott
1.1

Inledning

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med stöd av förordningen har Riksidrottsstyrelsen
(RS) den 22 oktober 2019 fastställt följande riktlinjer avseende verksamhetsstöd för
Elitidrott riktat mot specialidrottsförbund (SF). Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 1 januari
2020.
1.2

Stödberättigat förbund

Medlemsförbund (SF) i RF som har fullföljt sina åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s stadgar
under föregående år, följer idrottens värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s stadgar samt
redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och statistiska uppgifter.
Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år.
För att SF ska kunna erhålla stöd måste minst ett av SF:s landslag tävla i en idrott där
minst 20 nationer deltar i idrottens högsta mästerskap (VM eller motsvarande 1).
Därutöver måste varje SF inkommit med en plan för sin verksamhet (elitutvecklingsplan)
samt deltagit i elitdialoger med RF senast den 1 september ojämna år.
1.3

Syfte med stödet

Att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i SF:s
landslagsverksamhet.
Målsättningen är att svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
1.4

Beslut

RS fattar ett preliminärt beslut om total bidragssumma tillgänglig för verksamhetsstöd SF
elitidrott i oktober ojämna år. Beslutet fastställs efterföljande jämnt år i januari efter att
regleringsbrevet för innevarande budgetår blivit känt. Beslutet innehåller beslutad
summa för innevarande år samt preliminär summa för efterföljande år.
RS delegerar beslutsrätten för verksamhetsstöd SF Elitidrott till RF:s Generalsekreterare.
Beredningen sker inom ramen för det samordnade elitidrottsstödet2 och ska så långt det
är möjligt anpassas till SF:s olika säsonger (se 1.8 Ansökan) samt samordnas med övriga
stödorganisationers (Sveriges Olympiska Kommitté samt Svenska Parasportförbundet
och Sveriges Paralympiska Kommitté) beslut om stöd.

Varierar från idrott till idrott. VM är vanligast, men även EM, Deaflympics, World Games och andra
mästerskap kan räknas som högsta mästerskap beroende på idrottens karaktär.
2 Samverkan mellan RF, SOK och SPK i syfte att stärka svensk elitidrott
1

15

1.5

Beräkning av stöd

Varje SF som uppfyller villkoren i 1.2 och 1.3 kan erhålla stöd.
Stödet består av två delar, Landslagsstöd och Landslagsstöd X. Landslagsstöd (60% av
stödet) är ett matematiskt beräknat stöd och Landslagsstöd X (40%) fördelas efter
deltagande i elitdialoger med RF, Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges
Paralympiska kommitté.
Den matematiska delen fördelas till SF i enlighet med följande fördelningsmodell.
Stödet baseras på fyra parametrar inom tre olika områden:
•

Kostnader för aktuella landslag.

•

Den konkurrens som aktuella landslag tävlar i.

•

Resultat för aktuella landslag.

Konkurrensområdet består av två parametrar. Sammantaget utgör parametrarna en
matematisk modell för fördelning enligt Bilaga 1. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000
kr efter beräkning.
Landslagsstöd X baseras på genomförda elitdialoger där SF har möjlighet att presentera
sin elitutvecklingsplan. Bedömningen görs utifrån följande områden:
•

idrottslig förankring,

•

vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder,

•

organisationens och ledningens kompetens och resurser för Utvecklingsplanens
genomförande, och

•

Förutsättningar för Utvecklingsplanens genomförande.

Respektive område innehåller ytterligare kriterier och poängsätts enligt bilaga 2. Beloppet
utjämnas till närmaste 10 000 kr efter bedömning.
1.6

Storlek på stödet

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för hela verksamhetsstödet till
SF:s elitidrott. Den totala summan kan ej minskas med mer än 5 % såtillvida inte
statsanslaget till RF minskar med större procentandel.
1.7

Ansökan

Ansökan sker genom att SF inkommer med uppgifter om landslagsverksamhet senast den
1 mars för sommaridrotterna och senast den 1 september för vinteridrotterna varje år.
Därutöver ska respektive förbund senast den 1 september ojämna år inkomma med sin
elitutvecklingsplan samt delta i elitdialog.
1.8

Utbetalning

Utbetalning sker fyra gånger per år, en gång i kvartalet. Utbetalning sker till SF:s pluseller bankgirokonto.
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1.9

Rättelse och omprövning

Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får RF, sedan SF getts tillfälle att yttra sig,
meddela beslut om rättelse. Finner RF att ett beslut som RF har meddelat är uppenbart
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska RF ändra
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för SF.
1.10

Återbetalning

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga
uppgifter, får RF besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.
1.11

Överklagande

RF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas.
1.12

Redovisning av erhållet stöd

Stödmottagaren är skyldig att rapportera sitt pågående arbete inom Landslagsstöd X
inför kommande år. Detta görs senast den 1 september varje år stödet ges.
Verksamhetsstödet som helhet redovisas årligen, senast den 1 mars påföljande år.
Redovisningen sker skriftligt i de mallar som RF skickar ut till respektive SF inför varje
redovisningsperiod.
1.13

Förvaltningslagen

Enligt 13 § förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet gäller vid handläggning av
ärenden enligt dessa riktlinjer följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900)
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut, och
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.
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Bilaga 1 till Verksamhetsstöd SF elitidrott
Stödet till SF beräknas utifrån de seniorlandslag 3 som inrapporteras av respektive SF.
Endast ett landslag per idrott/gren/klass ska redovisas såtillvida det inte finns separata
dam- och herrlandslag, då ska två landslag redovisas. Damer och herrar som tävlar inom
samma idrott/gren/klass bedöms tillhöra samma landslag4 om de uppfyller minst två av
följande tre villkor.
•

Landslagen bedrivs av samma sportsliga ledning.

•

Tävlingar på VM och i Världscup eller motsvarande sker vanligtvis samtidigt.

Gemensamma träningar/träningsläger anordnas vanligtvis. Redovisade landslag måste
även tävla i VM eller motsvarande i en idrott där minst 20 olika nationer deltar. De
nationer som försöker kvala in till mästerskap räknas också som deltagande. Om även
detta villkor är uppfyllt har landslaget möjlighet att inbringa poäng till respektive SF
enligt följande modell där del 1 avser att utkristallisera om landslaget håller tillräckligt
hög nivå beträffande resultat, konkurrens och kostnad:

Del 1 Nivå
Fyra parametrar inom tre områden används för att fastställa poängnivån på landslaget:
Resultat (0-5p)
Baseras på det bästa resultatet vid något av de två senaste och högsta internationella
mästerskapen.
Resultat

Poäng

Medalj på juniormästerskap

1

Placering 9 - 16

2

Placering 4-8

3

Medalj
Medalj i mästerskap där endast tre
medaljer finns att vinna5

4
5

Konkurrens (0-10 p)
Baseras på ett medel av de två senaste internationella mästerskapen:
A. Antal nationer som deltar i mästerskapet inklusive kval. (spridning)
Antal nationer

Poäng

21-40

1

41-80

2

81-100

3

101-120

4

120-

5

Enbart A-landslag. Inga u-23 eller veteranlandslag ska redovisas Däremot ska juniorresultat redovisas.
Det betyder exempelvis att skidskyttelandslaget räknas som ett landslag då damer och herrar har samma
sportsliga ledning, tävlar i världscupen/VM samtidigt och åker på träningsläger ihop. Däremot räknas
exempelvis det alpina landslaget som två landslag då herrar och damer enbart vid VM samlas på samma ställe
och i övrigt har skilda landslagsprogram och sportslig ledning.
5 För mästerskap där antalet medaljer är fler än 3 krävs minst 2 medaljer för att erhålla maxpoäng.
3

4
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B. Kvot mellan antal nationer som tagit medalj i mästerskapen och antal
tillgängliga medaljer på mästerskapet. (jämförelse)
Kvot

Poäng

<0,10

1

0,11-0,20

2

0,21-0,40

3

0,66-0,80

4

0,81-1,0

5

Kostnad (0-5p)
Baseras på ett genomsnitt av de två senaste verksamhetsårens kostnader för respektive
landslag
Kvot

Poäng

200 000 - 399 999 kr
400 000 - 799 999 kr
800 000 - 1 599 999 kr
1 600 000 - 3 199 999 kr
>3 199 999 kr

1
2
3
4
5

Ett enskilt landslag kan således maximalt erhålla 20 poäng. I beredningen inom ramen
för det samordnade elitidrottsstödet bedöms vid varje givet tillfälle den poängsumma som
totalt krävs för att erhålla ekonomiskt stöd. De landslag som når över denna nivå erhåller
ekonomiskt stöd.

Del 2 Ekonomiskt stöd
För att få ökad spridning mellan de olika landslagen ökas poängsumman, för de landslag
som klarar nivåkravet, enligt följande formel:
(poäng resultat + poäng konkurrens + poäng kostnad)2
Därefter jämförs denna poängsumma med övriga landslag som klarat fastställd nivå och
landslaget erhåller stöd i förhållande till sin inbördes storlek maximerat till 35 % av de
kostnader6 förbundet har för landslagsverksamheten.

6

Baseras på inlämnade uppgifter om kostnader för de senaste två verksamhetsåren.
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Bilaga 2 till Verksamhetsstöd SF elitidrott
Bedömning av elitutvecklingsplanen
Bedömning och granskning görs av representanter från det samordnade elitidrottstödet
och dess tre stödorganisationer.
I ett första steg bedöms planen avseende trovärdighet, sannolik utvecklingspotential samt
dess bidrag till förstärkt internationell konkurrenskraft. Planen syftar till att stödja
respektive SF att ingående problematisera och utveckla elitidrottsverksamheten avseende
internationella prestationer.
Elitutvecklingsplaner som bedöms vara relevanta bedöms och poängsätts därefter
utifrån följande kriterier:
Idrottslig förankring
•

Förankring i SF (vilka har arbetat med Utvecklingsplanen, i vilka forum är den
förankrad?).

•

Plan för implementering och förankring i alla led; föreningar, centra, RIG / NIU,
RIU / EVL.

•

Elitutvecklingsplanens koppling till SF:s övriga strategiska dokument
(strategidokument, tränarutbildningar, VP för RIG / NIU med flera).

Vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder
•

Beskrivning av data och analys av den egna idrotten i internationell jämförelse,
såväl som analys av prestationer på grupp- eller individnivå, på både kort som
lång sikt.

•

En beskrivning och koppling mellan problem, teori, analys och praktisk
erfarenhet.

Organisationens och ledningens kompetens och resurser för
elitutvecklingsplanens genomförande
•

En stabil organisation och ledning, såväl förtroendevalda som anställda.

•

Tränare och ledare på flera nivåer; förening, centra, RIG / NIU, RIU / EVL med
kompetens och erfarenhet att tillämpa elitutvecklingsplanen i det vardagliga
arbetet.

•

Ekonomiska och personella resurser för att möjliggöra genomförandet.

Förutsättningar för elitutvecklingsplanens genomförande
•

Aktiva, tränare och ledare som kan och vill genomföra det som beskrivs i
elitutvecklingsplanen.

•

Fysiska förutsättningar i form av anläggningar och utrustning för genomförande.

•

SF:s beprövade erfarenhet av systematiskt utvecklingsarbete, kopplat till idrott.
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