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1. Projektstöd SF Hållbarhet 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).  

1.3 Syfte och mål med stödet 

Syftet är att ge SF förutsättningar för att arbeta med miljö och hållbarhet i linje med 

Riksidrottsförbundet hållbarhetspolicy1.  

Målet är bidra till idrottens gemensamma ambitioner om en mer hållbar idrottsrörelse.  

1.4 Sökbara områden 

SF kan söka stöd inom ett eller två av följande tre områden: 

• Kartläggning och analys  

• Framtagande av hållbarhetsstrategi  

• Implementering och utvecklingsarbete 

  

 
1 Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/policy-for-en-hallbar-svensk-idrottsrorelse.pdf
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Område 1: Kartläggning och analys 

Kan sökas av SF som inte tidigare (2022) erhållit stöd för att genomföra en 

kartläggning och analys av sitt nuläge kopplat till hållbar utveckling. 

Syftet med kartläggningen och analysen ska vara att:  

• Titta på SF:s arbete med hållbar utveckling utifrån social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. 

• SF får ökad kunskap och kännedom om förbundets och föreningarnas behov, 

påverkan och möjligheter kopplat till sitt arbete med hållbar utveckling.  

• SF får ökad kunskap och kännedom om omvärldens förväntningar på deras 

hållbarhetsarbete framöver samt ett underlag för kommande prioriteringar.  

1.4.1 Område 2: Framtagande av hållbarhetsstrategi  

Kan sökas av SF som har genomfört en kartläggning och analys av sitt arbete med 

hållbar utveckling. Kan även sökas av övriga SF och beviljas med förbehållet att 

kartläggning och analys måste genomföras innan stödet erhålls. 

Syftet med att ta fram en hållbarhetsstrategi ska vara att: 

• Utifrån genomförd kartläggning och analys ta fram en hållbarhetsstrategi för 

förbundets verksamhet.  

• Skapa förutsättningar för ett mer systematiskt hållbarhetsarbete och tydliggöra 

förbundets prioriteringar. 

1.4.2 Område 3: Implementering och utvecklingsarbete 

Kan sökas av SF som har en beslutad hållbarhetsstrategi. Kan även sökas av övriga SF 

och beviljas med förbehållet att en hållbarhetsstrategi måste tas fram och beslutas 

innan stödet erhålls. 

Projektet ska syfta till att implementera hela eller delar av SF:s hållbarhetsstrategi 

genom att bedriva ett utvecklingsarbete.  
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1.5 Kriterier för stödet 

1.5.1 Område 1: Kartläggning och analys 

Det krävs inte någon projektplan vid ansökan, utan endast en ansökan i form av 

bindande intresseanmälan.  

Kartläggning och analys ska innehålla nuläges- och omvärldsanalys samt 

intressentdialog. SF som beviljas stöd ska delta i nätverket2 samt presentera sin färdiga 

kartläggning/analys för andra SF efter genomfört projekt. 

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

1.5.2 Område 2: Framtagande av hållbarhetsstrategi 

Det krävs inte någon projektplan vid ansökan, utan endast en ansökan i form av 

bindande intresseanmälan. 

För att beviljas stöd måste SF ha genomfört en kartläggning och analys av sitt arbete 

med hållbar utveckling. Om denna inte redan redovisats till RF kan den redovisas i 

samband med ansökan. SF kan även beviljas stöd utan att ha gjort/slutfört 

kartläggningen och analysen, med förbehållet att den måste genomföras och redovisas 

till RF innan stödet erhålls, dock senast 30 juni 2023. 

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

1.5.3 Område 3: Implementering och utvecklingsarbete 

För att beviljas stöd måste SF ha tagit fram och beslutat om en hållbarhetsstrategi. Om 

denna inte redan redovisats till RF kan den redovisas i samband med ansökan. SF kan 

även beviljas stöd utan att ha en hållbarhetsstrategi, med förbehållet att en sådan måste 

tas fram och redovisas till RF innan stödet erhålls, dock senast 30 juni 2023. 

Projektet ska ha en tydlig koppling till förbundets hållbarhetsstrategi samt vara i 

samklang med RF:s Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse. Projektet måste också 

ha tydliga, mätbara mål och innehålla en plan för utvärdering av måluppfyllelsen. 

SF som beviljats stöd ska delta i erfarenhetsutbyte tillsammans med andra SF under 

och efter genomfört projekt.  

Projekt kan pågå som längst till och med 30 juni 2024. 

 
2RF kommer skapa ett nätverk för SF som beviljas stöd och ge förslag på konsulter, föreläsare och processmallar som 

kan stödja förbundet i genomförandet av kartläggningen.  

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/policy-for-en-hallbar-svensk-idrottsrorelse.pdf
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1.6 Kriterier för bedömning 

Utöver att respektive SF måste förhålla sig till de specifika kriterierna enligt 1.5 för 

stödet 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 hållbarhetsstrategi.  

• Projektets relevans i förhållande till RF:s Policy för en hållbar svensk 

idrottsrörelse. 

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. 

• 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 och område kan göras. SF kan ansöka inom två olika 

områden samtidigt (område 1 och 2 alternativt område 2 och 3). 

1.8 Beslut 

Beslut tas löpande av GS. 
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1.9 Storlek på stödet 

Inom område 1 och 2 beviljas stödberättigat SF en fast summa per område: 150 000 

kronor. Inom område 3 kan SF ansöka om maximalt 500 000 kronor i projektstöd. 

RF har avsatt 6,6 MSEK till detta stöd. Då resurserna är ändliga kan RF komma att 

behöva prioritera mellan sökande. I första hand prioriteras SF som söker stöd inom 

området 1. I andra hand prioriteras SF som söker stöd inom område 2. I tredje hand 

prioriteras SF som söker stöd inom område 3 för ett projekt som primärt är inriktat på 

den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

1.10 Utbetalning 

Utbetalning sker till SF:s plus- eller bankgirokonto. 

1.11 Återbetalning 

Om mottagare av projektstöd inte fullgör sina förpliktelser gentemot RF 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 

Område 1: Kartläggning och analys 

En slutrapport av projektet görs senast 1 mars 2024 i IdrottOnline. Rapporteringen 

består huvudsakligen av att den kartläggning som SF tar fram ska biläggas. 

Område 2: Framtagande av hållbarhetsstrategi  

En slutrapport av projektet görs senast 1 mars 2024 i IdrottOnline. Rapporteringen 

består huvudsakligen av att den hållbarhetsstrategi som SF tar fram ska biläggas. 

Område 3: Implementering och utvecklingsarbete 

Stödmottagaren är skyldig att rapportera utvecklingen av projektet senast 1 september 

2023. En slutrapport av projektet görs senast 1 september 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 
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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. 


