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1. Projektstöd SF Skolsamverkan 2023 

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 

RF:s generalsekreterare (GS) den 28 oktober 2022 fastställt följande regelverk 

avseende projektstöd riktat mot Specialidrottsförbund. Regelverket gäller fr.o.m. den 

28 oktober 2022. 

1.2 Stödberättigat förbund 

Medlemsförbund 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 uppgifter. 

Därutöver måste medlemsförbund inneha medlemskap både 2022 och 2023 samt 

inkommit med en plan för sin verksamhet (förbundsutvecklingsplan).  

Specifika villkor gäller för de två olika sökbara områdena. För dessa villkor se 1.4. 

1.3 Syfte och mål med stödet 

Syftet är att ge SF förutsättningar att utveckla material och verksamhet som inspirerar 

till rörelseglädje, är enkelt att komma i gång med och kan användas inom ramen för 

skolan och i förening. 

Målet är att få fler barn att vilja, våga och kunna vara aktiva i skolan och i 

föreningsidrotten på fritiden. Stödet ska också bidra till utveckling inom 

utvecklingsresorna1 Ny syn på träning och tävling och En inkluderande idrott för alla. 

1.4 Sökbara områden 

SF kan söka stöd inom ett av följande områden (inte båda): 

• Digitalt material och startpaket 

• Vidareutveckling 

 
1 Inom ramen för idrottsrörelsens strategiska arbete Strategi 2025 arbetar idrottsrörelsen utifrån fem prioriterade 

utvecklingsresor. Tillsammans stakar resorna ut vägen mot framtidens idrott. 
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1.4.1 Område 1: Digitalt material och startpaket 

Kan sökas av SF som inte tidigare erhållit Projektstöd SF Skolsamverkan. 

För område 1 är punkt 1 nedan en obligatorisk del och punkt 2 valfri. 

1. Digitalt material: Se över, ta fram, utveckla och/eller paketera digitalt material. 

Materialet ska bidra till rörelseaktiviteter med koppling till förbundets 

idrott(er). Materialet ska sedan publiceras på RF:s hemsida. 

2. Startpaket: Tillverka, köpa in, subventionera och/eller distribuera startpaket till 

skolor och föreningar. Startpaket kan till exempel innehålla idrottsutrustning 

eller annat fysiskt material som används i aktiviteter som det digitala materialet 

beskriver. Startpaket beställs och distribueras genom SF men presenteras även 

på RF:s hemsida. 

1.4.2 Område 2: Vidareutveckling 

Kan sökas av SF som tidigare omgångar erhållit Projektstöd SF Skolsamverkan och 

publicerat sitt digitala material på RF:s hemsida. SF kan även beviljas stöd utan att ha 

publicerat sitt digitala material på RF:s hemsida, med förbehållet att detta måste göras 

innan stödet erhålls, dock senast 31 december 2022. 

SF kan söka stöd inom en eller flera av följande delar: 

• Utveckla digitalt material: Utveckla det digitala material som SF tidigare 

tagit fram och publicerat på RF:s hemsida. 

• Startpaket: Tillverka, köpa in, subventionera och/eller distribuera startpaket 

till skolor och föreningar. Startpaket kan till exempel innehålla 

idrottsutrustning eller annat fysiskt material som används i aktiviteter som 

det digitala materialet beskriver. Startpaket beställs och distribueras genom 

SF men presenteras på RF:s hemsida. 

• Utbildning: Se över, ta fram, utveckla och/eller genomföra utbildning 

kopplad till det framtagna digitala materialet/startpaketen. Kan exempelvis 

riktas mot föreningsledare eller skolpersonal. 

• Pilotprojekt: Pilotprojekt kopplade till det framtagna 

digitala materialet/startpaketen. 
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1.5 Kriterier för stödet 

Följande kriterier gäller alla ansökningar: 

 

• Målgruppen ska vara barn och ungdomar i skolåldern (cirka 6–19 år). 

• Digitalt material och startpaket ska inspirera till rörelseglädje, vara enkla att 

komma i gång med och anpassade för användning av skolor och föreningar 

var för sig och/eller i samverkan med varandra. 

 
Följande kriterier gäller ansökningar inom område 1: 

 
• Projekt kan pågå som längst till och med 31 december 2023. 

• Det digitala materialet som tas fram ska utformas för att presenteras på RF:s 

hemsida3 och publiceras där efter färdigställande. SF ska där länka till sin 

egen plattform. 

• Framtagande och/eller publicering av digitalt material måste ingå som en del 

av ansökan för att SF ska kunna ansöka om stöd för startpaket. 

 
Följande kriterier gäller ansökningar inom område 2: 

 
• Projekt kan pågå som längst till och med 31 december 2023. 

• ”Utbildning” ska avse utbildning kopplad till SF:s framtagna digitala 

material/startpaket och primärt vara riktad mot föreningsledare 

och/eller skolpersonal. 

• ”Pilotprojekt” ska vara kopplade till SF:s framtagna digitala 

material/startpaket. 

• Projektet måste ha tydliga, mätbara mål och innehålla en plan för 

utvärdering av måluppfyllelsen. 

 

1.6 Kriterier för bedömning 

Utöver att respektive SF måste förhålla sig till de specifika kriterierna för stödet enligt 

1.5 sker bedömning enligt nedan angivna kriterier. 

Syfte och relevans 

• Projektets relevans i förhållande till mål, syfte och sökt område. 

• Projektets relevans i förhållande till SF:s strategiska plan för sin verksamhet. 
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Kvalitet 

• Projektets syfte, mål, aktiviteter, förväntade resultat och budget hänger ihop på 

ett trovärdigt sätt. 

• Projektets bakgrund (i form av beskrivning av området samt identifierade 

utmaningar) är väl beskriven och kvalitativ.  

• Projektets faser (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering) är väl 

beskrivna och kvalitativa. 

• Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt. 

Resultat och utfall 

• Det förväntade resultatet och utfallet av projektet är relevant på 

organisationsnivå. 

• Projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett 

strukturerat sätt. 

1.7 Ansökan 

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline Idrottsmedel senast 18 november 2022. 

Endast en ansökan per SF kan göras. 

1.8 Beslut 

Beslut tas löpande av GS. 

1.9 Storlek på stödet 

SF kan ansöka om maximalt 300 000 kronor i projektstöd i ”Område 1” och maximalt 

500 000 kronor i projektstöd i ”Område 2”. 

RF har avsatt 10 MSEK till detta stöd som finansieras via särskild anslagspost i statens 

stöd till idrotten. Då resurserna är ändliga kan RF komma att behöva prioritera mellan 

sökande. I första hand prioriteras SF som söker stöd inom område 1 därefter sökande 

inom område 2. För sökande inom område 2 prioriteras SF som tidigare ej erhållit stöd 

om ansökningarna bedöms likvärdiga. 

1.10 Utbetalning 

Utbetalning sker till SF:s plus- eller bankgirokonto. 
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1.11 Återbetalning 

Om mottagare av projektstöd inte fullgör sina förpliktelser gentemot RF, inte följer sin 

projektplan eller bryter mot andra villkor för stödet, äger RF rätt att besluta om 

återbetalning av stödet eller del därav. 

1.12 Överklagande 

RF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas. 

1.13 Redovisning av erhållet stöd 

Projekt avseende område 1: Redovisning sker i två steg där första steget är det 

digitala materialet som presenteras på RF:s hemsida. Utöver detta görs sedvanlig 

återrapport av projektet. En beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har 

gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan ska redovisas i 

slutrapporten. Det digitala materialet ska vara klart och återrapport inskickad senast 

1 mars 2024. 

 
Projekt avseende område 2: Stödmottagaren är skyldig att rapportera utvecklingen av 

projektet senast 1 september 2023. En slutrapport av projektet görs senast 1 mars 

2024. En beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med 

plan samt eventuella avvikelser från plan ska redovisas i slutrapporten. 

 
Redovisning görs i IdrottOnline. 

1.14 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, 5 – 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. 


