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1. Bakgrund
Beslutet avseende ekonomiska stödformer vid Riksidrottsmötet 2019 innehöll 67 ramar
och principer. Dessa var uppdelade i tre typer av principer (styrande, vägledande och
övergångsorienterad) där de styrande principerna lade fast den yttre ramen för det nya
ekonomiska stödsystemet. Stämman beslutade att RS gavs uppdrag att utforma och
fastställa regelverk för Riksidrottsförbundet stödformer.
Efter stämman vidtog under sommaren och hösten 2019 ett intensivt dialogarbete med
SF och distrikt i syfte att arbeta fram regelverk och riktlinjer för de olika nya
stödformerna. Detta arbete avslutades den 22 oktober 2019 då Riksidrottsstyrelsen
beslutade om preliminär fördelning av det statliga stödet för den kommande
tvåårsperioden 2020 - 2021 för SF, distrikt och IF. Detta med utgångspunkt i de
fastställda regelverken.

1.1

Ramar och principer som styr mot 2022-2023

I de vägledande principerna som beslutades av stämman uppdrogs till RS att inför varje
ny tvåårsperiod genomföra dialog enligt följande principer:
-

RS ska, inför varje tvåårigt beslut, tillsammans med SF och DF utvärdera och
diskutera regelverk, ramar och principer.
RS ska fatta tvååriga beslut om stöden till och med 2025.

Dessa principer tydliggjorde att RF under 2020 behövde planera för en process med
sikte på nästa tvåårsperiod 2022-2023. Arbetet startade omedelbart då det av RS
ansågs viktigt att tidigt kommunicera ett indikativt utfall inför kommande tvåårsperiod
för SF och distrikt. Detta för att få till stånd en transparent diskussion som inte
stressades igenom med sikte på Riksidrottsforum. Det var även betydelsefullt för RF att
få igång denna process så tidigt som möjligt inför 2022 då övergångsbestämmelserna
från 2020-21 försvinner. Övergångsbestämmelserna under innevarande tvåårsperiod
har säkerställt 90% av stödet från år 2019 under år 2020 och 80% under år 2021
avseende organisations- och verksamhetsstödet barn och ungdomsidrott.
En annan princip som antogs av stämman som därutöver påverkat arbetet var den som
slår fast stämmans beslutade ramar och principer skall omprövas i sin helhet inför
nästa strategiska period 2026 och framåt. Den innebär att justeringar mellan
tvåårsperioderna fram till dess blir väldigt avgörande för att fånga upp behov och
eventuella omvärldsförändringar.
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-

Riksidrottsmötet 2025 ska, oavsett typ av utvärdering av stödformerna och
resultat av densamma, behandla de ramar och principer om ekonomiskt stöd
som beslutades 2019.

2. Arbetsprocessen med sikte på 2022-23
Med utgångspunkt i beslutade ramar och principer som styr arbetet inför kommande
tvåårsperiod 2020 - 2023 startade GS i januari i år ett arbete med att förbereda SF och
distrikt på ett transparent och öppet sätt om indikativt ekonomiskt utfall inför perioden
2022-2023. Processen under våren har innehållit tre omgångar med dialogträffar med
SF under mars, april och juni månad. Totalt sett har det genomförts 19 dialogträffar
med SF under dessa tre omgångar. Detta i syfte att få in så många olika synpunkter som
möjligt genom att arbeta i mindre grupper och att ge alla möjlighet att lämna
synpunkter. Det ska tilläggas att dessa träffar var planerade att genomföras som fysiska
träffar men fick snabbt ställas om till digitala möten utifrån den rådande situationen
under våren.
Det indikativa utfallet per SF presenterades i omgång ett under mars månad och
därefter fick respektive SF ett skriftligt underlag som förklarade det indikativa utfallet
för just deras idrott. Omgång två i april månad innehöll svar på frågor utifrån utsänt
underlag och ett arbete med att ta in förslag på justeringar, så kallade utgångspunkter.
Den tredje omgången som genomfördes i juni månad var en avstämning av de
utarbetade utgångspunkterna inför stödperioden 2022-2023. Däremellan nyttjades
även ordinarie SF-dialoger under maj månad för att presentera arbetet och utkast till
utgångspunkter innan de skickades ut inför avstämningsdialogerna i juni månad med
SF.
Liknande process genomfördes med RF:s 19 distrikt under samma tidsperiod. Även
distrikten hade tre olika omgångar där man fick diskutera kommande tvåårsperiod i
mindre grupper. För distriktens del stämdes utkastet till utgångspunkter slutligen av
den 30 maj i samband med distriktsledningskonferensen. Totalt genomfördes tolv
dialogträffar med distrikten. Även dessa dialogträffar fick genomföras som digitala
träffar under våren.
Processen som helhet har genomförts i skuggan av den pågående pandemin och
formats därefter. Det läge som idrotten har befunnit sig i sedan mitten av mars i år har
påverkat oss alla i detta framåtsyftande arbete. I syfte att underlätta för SF och IF har
RF under innevarande tvååriga stödperiod anpassat stödet i enlighet med gällande
regelverk. Åtgärder som har vidtagits är bland annat: säkerställt LOK-stöd till IF på
2019 års nivå, skapat möjligheter till att nyttja projektstöd IF för coronaanpassning,
erbjudit flexiblare ramar för arbete med SF:s projektstöd samt tidigarelagt
utbetalningar för att säkra likviditeten.
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2.1

Individuella dialoger

I samband med första omgångens dialogträffar med SF och distrikt i mars månad
erbjöds samtliga organisationer möjligheten till enskilda dialoger i syfte att skapa ökad
förståelse för just deras organisations indikativa utfall.
Under perioden från mars till september månad har det genomförts cirka 20 enskilda
dialoger med SF och en handfull dialoger med distrikt. Dessa enskilda dialoger har haft
till huvudsyfte att ge ökad förståelse kring det indikativa utfallet, ställa förståelsefrågor
men även att kunna samtala om nästa steg i processen och hur justeringar och
förändringar kan ske inför 2022-2023.

3. Utgångspunkter
I arbetet med att justera fördelningen av det ekonomiska stödet inför nästa
tvåårsperiod 2022-2023 har RF valt att jobba med begreppet ”utgångspunkter”.
Utgångspunkterna skall vara vägledande för RS inför kommande tvåårsperiod och
indikera eventuella förändringar i regelverk, riktlinjer eller parametersättning. Detta
för att också tydligt skilja begreppet från ramar och principer som är beslutade av
stämman och gäller fram till 2025.
Utgångspunkterna kommer att utgöra underlag för diskussion på RIF i november
2020. Det är sedan utgångspunkterna som skall utgöra underlag för styrelsens beslut
om justeringar under våren 2021.

3.1

Föreslagna utgångspunkter SF

Nedan följer de hittills diskuterade utgångspunkterna avseende fördelningen till SF. De
presenteras var och en för sig med en kortare förklaring samt i förekommande fall med
exempel.
Modellen som sådan skall behållas inför kommande stödperiod 2022-23.
Det innebär att de huvudsakliga dragen som karaktäriserar stödsystemet ska
bibehållas. Bidragstyperna ska fortsatt vara organisationsstöd (stöd för att finnas till),
verksamhetsstöd (stöd för att verka), projektstöd (stöd för att utveckla verksamhet och
göra nya saker). Detta i enlighet med stämmobeslutet från 2019. Vidare ska inga
ekonomiska stöd bygga i sin helhet på de övriga ekonomiska stöden, stöden ska,
förutom i undantagsfall, fördelas på två år och att stöd ges till fyra olika
verksamhetsområden, barn- och ungdomsidrott, elitidrott, vuxenidrott och paraidrott.
Grundbeloppens nivå bör sammantaget vara oförändrad.
I det nya stödsystemet finns grundbelopp som tillfaller samtliga SF som klarar villkoren
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för aktuella stöd. Inom organisationsstödet, verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott
samt verksamhetsstöd Paraidrott finns det olika nivåer av grundbelopp. Sammantaget
handlar det om att SF årligen tilldelas mellan 0,5 MSEK - 1, 4 MSEK beroende på vilka
villkor som passeras. Utgångspunkten är att nivån ska bibehållas, det vill säga i
regelverken idag fördelas total cirka 90 MSEK i grundbelopp och tanken är att
motsvarande belopp används även framgent för att tillförsäkra SF ett garanterat belopp
inom vissa stöd. Det innebär dock inte att nivåerna utifrån respektive regelverk hålls
intakta. Det kan finnas skäl för att göra vissa justeringar, se utgångspunkten ”Det bör
vara en mjukare övergång mellan ett litet och ett stort förbund.”.
Kvalitativa bedömningar bör få ökat utrymme inför 2022-2023.
Inom ramen för nuvarande regelverk har det redan gjorts vissa kvalitativa
bedömningar av SF:s förbundsutvecklingsplaner för 2020 - 2021. För
verksamhetsstöden avseende vuxenidrott och Paraidrott har det delvis legat som grund
för stödets storlek och även ett sätt att bedöma om SF klarat villkoren för stöden. I
regelverket för verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott är det tänkt att en
bedömning ska ske inför 2022-2023.
Utgångspunkten innebär således att förbundsutvecklingsplanen får ökat utrymme inför
kommande fördelning. Avseende vuxen- och paraidrotten blir det en striktare
bedömning av vilka SF som erhåller stöd och vilken storlek av stöd. Utöver detta
fördelas 10 % av bidragssumman för Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott utifrån
förbundsutvecklingsplanen. Detta kan åstadkommas genom att SF i mycket tidigare
skede får tillgång till verktyget och kan redan under första halvåret 2021 arbeta med sin
plan inför 2022-2023.
Antal idrotter bör övervägas utgöra kompletterande parametrar för
organisationsstödet.
Då organisationsstödet ska vara ett stöd till förbundets demokratiska organisering har
det förts resonemang om att SF som har flera idrotter på programmet har ett svårare
uppdrag att organisera sig. Det kan innebära att SF har fler internationella
organisationer att förhålla sig till, mer omfattande regelverk och i övrigt en ökad
administration kopplat till kommittéer och grenförbund. Utgångspunkten innebär
således att det kan finnas fog för att fundera om vissa SF exempelvis kan få ett visst
påslag eller högre grundbelopp baserat på komplexiteten i organiseringen av förbundet.
Fördelningen inom projektstöd kan minska något till förmån för stärkt
stöd inom verksamhetsstöd.
I enlighet med de principer som stämman beslutade om skulle andelen projektstöd
över tid minskas till förmån för övriga bidragstyper. Detta ligger således i linje med
principerna och för 2020 fördelades strax under 30 MSEK i projektstöd till SF vilket då
kan ses som en övre gräns för fördelning inför 2022-2023
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Centralt stöd till SF bör fördelas med utgångspunkt ifrån
stordriftsfördelar. (Parametrar slår inte igenom till fullo)
I de stöd som är tänkt att fördelas direkt ut till föreningar är det viktigt att stödet
fördelas någorlunda jämnt i förhållande till exempelvis antalet föreningar, antalet
aktiviteter eller antalet deltagare. Detta för att säkerställa att alla idrottsföreningar har
ungefär samma möjligheter till stöd.
När det gäller stödet som går till SF för att organisera sin verksamhet och utveckla
densamma kan det dock finnas skäl för att stödet fördelas på delvis annat sätt.
Bedömningen är att större idrotter lättare kan dra nytta av sin storlek och på det sättet
effektivisera vissa processer och ändå nå sina föreningar. Självklart är det så att ett SF
med många föreningar och många utövare har ett svårare organisatoriskt uppdrag än
ett SF med hälften så många föreningar och hälften så många utövare, men frågan är
om det är dubbelt så stort?
De grundbelopp som fördelas inom vissa stöd är en del av att jämna ut fördelningen
och framförallt tillförsäkra även de minsta förbunden vissa medel. Utöver detta, vilket
redan görs i regelverket för organisationsstöd, är det aktuellt att inte låta alla rörliga
parametrar slå igenom till fullo. Det betyder exempelvis att för ett förbund som har 180
föreningar så är de första 100 föreningarna värda 100, medan de sista 80 ges ett lägre
värde, ex 0,8 per förening vilket ger 164 totalt sett. Ett annat förbund har hälften så
många föreningar, 90, och då innebär det att de får ett värde på 90. Det innebär då att
om stödet delvis fördelas utifrån antalet föreningar att det mindre förbundet får lite
mer pengar per förening eftersom det kan räkna sina föreningar till fullo, medan ett
större förbund får göra vissa avdrag. Tanken bakom detta är att ytterligare föreningar
inte genererar lika mycket merarbete för ett stort förbund som för ett litet.
Det bör vara en mjukare övergång mellan ett litet och ett stort förbund.
Ett litet förbund definieras idag i stadgarna som ett SF som har färre än 50 IF och
3 000 medlemmar. Den gränsen har idag nyttjats för fördelning av medel vilket
inneburit att mindre SF erhållit mindre pengar. Tanken är att det fortsatt ska vara mer
ekonomiskt fördelaktigt att vara ett större förbund, men att gapet mellan ett litet SF
och ett stort SF ska minska. Grundbeloppet i nuvarande regelverk skapar direkt en
skillnad på 500 000 kr och i kombination med att de mindre förbunden ej medräknas i
det rörliga stödet gör att differensen ökar ytterligare. Tanken med denna utgångspunkt
är att inför en mjukare övergång som bör vara gradvis stegrande och kan innehålla
ytterligare steg på vägen mot fullt grundbelopp. Exempelvis kan fullt grundbelopp för
organisationsstödet sänkas till 800 000 kr vilket utjämnar effekterna nedåt eller så kan
det komma att krävas ytterligare föreningar än 50 för att uppnå fullt grundbelopp på
1 000 000 kr.
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Aktiv i idrott som parameter behöver kvalitetssäkras för att fortsatt ha lika
stor betydelse den har under innevarande tvåårsperiod.
Vi har fortsatt väldigt goda incitament för att på olika sätt försöka mäta en idrotts
storhet. Det handlar om att kunna se utveckling av antalet som idrottar och engagerar
sig och det handlar om att kunna fördela ett stöd till SF och RF-SISU distrikt som är
proportionerligt och rimligt. Det innebär att antalet aktiva, medlemmar eller liknande
fortfarande är väsentligt att mäta då det utgör grunden för den ideella föreningen. Det
är därmed av vikt att hitta ett bra system där samtliga SF kan mätas gentemot varandra
och där alla åldrar finns representerade. Idag fungerar inte begreppet Aktiv i idrott
optimalt då det både finns under- och överregistrering i systemet som beror på vitt
skilda orsaker. Det handlar om att många föreningar använder andra system för sin
medlemshantering, det handlar om dåliga incitament för att registrera och ta bort
medlemmar osv. Dessvärre har dock inte samtliga SF egna system där det med lätthet
går att mäta samtliga medlemmar i ett förbund. Många har licenssystem för en
begränsad del av medlemmarna, andra har system som registrerar alla och däremellan
finns en uppsjö av varianter. Det är därmed av största vikt att det gemensamma
systemet fungerar bättre så att siffrorna blir så rättvisande som möjligt.
Antal IF bör tonas ner i betydelse som parameter
Att idrotta i en ideell förening är alltjämt vår ledstjärna inom ramen för Strategi 2025
och något som är eftersträvansvärt. Det är angeläget att det runtom i Sverige, i alla
kommuner, i alla bygder, finns levande idrottsföreningar som bedriver verksamhet.
Antalet föreningar idag är ungefär 19 000 och antalet som respektive SF huserar är en
del av att mäta idrottens storlek och till viss del utbredning. Det är dock viktigt att
stödsystemet bejakar det faktum att SF har väldigt olika sätt att organisera sina
medlemmar på. Föreningsbildandet och föreningsbyggandet är beroende av den
specifika idrottens kultur, möjligheten till plats att utöva idrotten på och rationella
beslut kopplat till ekonomi och tävlingsbestämmelser bland annat.
Det finns SF idag som snittar över 1 000 medlemmar per förening medan andra SF har
ett snitt på 20 medlemmar per förening. Antal IF blir således ett trubbigt mått då
”föreningen” i ett förbund inte är en lika stor enhet i ett annat förbund. Däremot finns
det skäl för att behålla parametern då dessa är SF:s mottagare av stöd och fler
föreningar ökar antalet kontaktytor.
I dialogerna, utifrån SF:s inspel, är signalen således att antal föreningar tonas ner något
som parameter i fördelningen av stödet till SF. I nuvarande regelverk för
organisationsstödet trappas antalet föreningar ner i betydelse för varje ny förening som
tillkommer. Förutom en sådan trappa för att trycka ihop fördelningen föreslås att
betydelsen av parametern ska minskas till förmån för andra parametrar. Från 40 % av
den rörliga bidragsdelen till exempelvis 30 %?
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Parametrar för paraidrott och vuxenidrott ses över och justeras inför
2022-2023.
Det innebär att det är väsentligt att hitta mått i likhet med Verksamhetsstöd Barn- och
ungdomsidrott som pekar på hur aktiva målgrupperna är i respektive SF. Hittills har
aktiv i idrott, antal uppskattade föreningar och LOK-stöd (paraidrott) använts vilket
ger en indikation. Men det är önskvärt att i ännu större utsträckning kunna närma sig
reella aktivitetsnivåer hos målgrupperna. I en perfekt värld skulle det finnas exempelvis
ett ekonomiskt stöd som på samma sätt fångar omfattningen av vuxenidrotten såsom
LOK-stödet gör avseende barn- och ungdomsidrotten. När det gäller målgruppen för
stödet till vuxenidrotten bör det även övervägas om åldersgränsen som parametern ska
räknas ifrån ska skjutas uppåt, från 25 år, för att verkligen betona den breda
motionsidrotten som leder till livslångt idrottande.

3.2

Föreslagna utgångspunkter RF-SISU distrikt

Nedan följer de hittills diskuterade utgångspunkterna avseende fördelningen till RFSISU. De presenteras var och en för sig med en kortare förklaring samt i
förekommande fall med exempel.
Modellen som sådan skall behållas inför kommande stödperiod 2022-23.
Det innebär att de huvudsakliga dragen som karaktäriserar stödsystemet ska
bibehållas. Bidragstyperna ska fortsatt vara organisationsstöd (stöd för att finnas till)
samt verksamhetsstöd (stöd för att verka) och inget projektstöd ska enligt principerna
fördelas. Utan snarare ska RF peka ut särskilda områden som vissa distrikt behöver
arbeta med utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. Vidare ska inga ekonomiska
stöd bygga i sin helhet på de övriga ekonomiska stöden, stöden ska, förutom i
undantagsfall, fördelas på två år och att stöd ges till två olika större
verksamhetsområden, Strategi 2025 och Inkludering.
Grundbeloppens nivå bör sammantaget vara oförändrad.
I det nya stödsystemet finns grundbelopp som tillfaller samtliga distrikt som klarar
villkoren för aktuella stöd. Inom organisationsstödet och de olika verksamhetsstöden
finns det olika nivåer av grundbelopp. Sammantaget handlar det om att distrikt årligen
tilldelas mellan cirka 3 MSEK - 5 MSEK beroende på vilka villkor som passeras. I
grundbeloppen ligger emellanåt krav på distrikt att utse och anställa koordinatorer för
olika särskilda satsningar. Utgångspunkten är att nivån ska bibehållas, det vill säga i
regelverken idag fördelas total cirka 80 MSEK i grundbelopp och tanken är att
motsvarande belopp används även framgent för att tillförsäkra distrikt ett garanterat
belopp inom vissa stöd. Det innebär dock inte att nivåerna utifrån respektive regelverk
hålls intakta. Det kan finnas skäl för att göra vissa justeringar mellan stöden och se på
hur stort grundbeloppet ska vara för respektive distrikt som kraftigt varierar i storlek.
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Fördelningen ska bättre spegla basverksamheten.
Det innebär att en ökad tydlighet skall skapas mellan distriktens uppdrag i
basverksamheten och vilka medel man har till förfogande för att klara av att genomföra
dessa uppdrag på ett likvärdigt sätt i hela landet. Det är både ett sätt att säga att
basverksamheten behöver ramas in mer koncist och att fördelningen av medel bör
styras i högre grad mot basverksamheten.
Fördelningen inom verksamhetsstöd Inkludering kan minska något till
förmån för stärkt stöd inom verksamhetsstöd Strategi 2025.
Denna utgångspunkt är delvis beroende av hur regleringsbrevet från staten ser ut. I en
situation där medel till etableringsinsatser och segregerade områden frigörs från
nuvarande reglering och övergår till anslagspost 9 verksamhet av gemensam natur ökar
RF:s frihetsgrad. Ett sådant beslut skulle då underlätta för denna omfördelning. Annars
innebär det att en mindre summa av det idag reglerade anslaget kan omfördelas från
verksamhetsstöd inkludering till verksamhetsstöd Strategi 2025 då en stor andel av
barn och unga inom idrotten nu också har blivit inkluderade i den ordinarie
föreningsverksamheten och deltar på lika villkor.
Öka tilldelningen till idrottssvaga områden inom verksamhetsstöd
Inkludering och tona ner etablering med motsvarande nivå.
Förutsätter delvis samma typ av avreglering som föregående utgångspunkt. Dock med
den differensen att redan idag sker väldigt mycket av etableringsinsatserna i
segregerade områden vilket gör motivet för att öka insatserna i dessa områden ökar än
mer. Det blir då viktigt att jobba bredare med stödet till de idrottssvaga områdena som
likväl omfattar och inkluderar målgruppen.
En jämnare total fördelning avseende stöd per IF/aktiv i idrott.
De 19 RF-SISU distrikten har väldigt stor spännvidd avseende storlek och geografi.
Från det minsta distrikten med en kommun och ett par hundra idrottsföreningar till
det största innehållande 49 kommuner och ett par tusen idrottsföreningar.
Av förklarliga skäl är det svårt att dimensionera ett proportionerligt stöd relaterat till
storlek på idrottsverksamheten. Framförallt då det anses viktigt att stödinsatser ska
kunna genomföras av samtliga 19 distrikt. I dagens system gör bland annat
upprätthållande av höga grundbelopp, som krävs för att tillförsäkra de minsta
distrikten resurser, att skillnaderna i stöd mellan distrikten relaterat till IF eller aktiv i
idrott blir stora.
Denna utgångspunkt ska nyttjas för att minska gapet mellan de som erhåller lägst stöd
per förening och de som erhåller högst stöd. Detta kan åstadkommas genom ett
flexiblare sätt att hantera grundbeloppen på eller möjligheten att fördela vissa
pengar/funktioner regionalt.
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Verksamhetsstöd Strategi 2025 bör kompletteras med en parameter som
fångar vuxenidrotten, om än till liten del, i syfte att omfamna idrott hela
livet.
Verksamhetsstöd Strategi 2025 finansieras idag via anslagspost 7 vilket är en särskild
satsning på idrott och motion riktat mot barn och ungdomar. RS har i sitt regelverk
tagit höjd för att insatser kan göras även mot andra målgrupper, men har än så länge
inte beaktat detta beräkningsmässigt. Idag bygger parametersättningen som helhet på
barn- och ungdomsverksamheten.
Utgångspunkten är därför skriven med innebörden att det skall tillföras en parameter
som fångar omfattningen av vuxenidrotten i distrikten till de befintliga parametrarna
inom verksamhetsstöd Strategi 2025. Denna parameter bör initialt ha en relativt låg
procentuell viktning.
Underlag för fördelning av idrottssvaga områden inom verksamhetsstöd
inkludering skall justeras.
I det statistiska arbete som genomförts för att peka ut områden som särskilt
idrottssvaga finns vissa brister. Det är ibland svårt att hitta rätt nivå för vilket område
som ska räknas och hur kommuner viktas gentemot mindre områden såsom stadsdelar.
Ibland kan det även vara så att stadsdelar kan ha en liten del som är väldigt starkt
socioekonomiskt och även idrottsmässigt vilket gör att stadsdelen som helhet inte
kommer med i statistiken. Men likväl kan området ha stora bekymmer både
socioekonomiskt och idrottsligt. Av det skälet blir det angeläget att de parametrarna för
fördelning av stöd till idrottssvaga områden ges en kvalitativ dimension för att få en
bättre träffbild utifrån regionala behov. Detta kvalitativa arbete ska ske i samverkan
med distrikten.
Aktiv i idrott som parameter behöver kvalitetssäkras för att fortsatt ha lika
stor betydelse den har under innevarande tvåårsperiod.
Vi har fortsatt väldigt goda incitament för att på olika sätt försöka mäta en idrotts
storhet. Det handlar om att kunna se utveckling av antalet som idrottar och engagerar
sig och det handlar om att kunna fördela ett stöd till SF och RF-SISU distrikt som är
proportionerligt och rimligt. Det innebär att antalet aktiva, medlemmar eller liknande
fortfarande är väsentligt att mäta då det utgör grunden för den ideella föreningen. Det
är därmed av vikt att hitta ett bra system där samtliga SF kan mätas gentemot varandra
och där alla åldrar finns representerade. Idag fungerar inte begreppet Aktiv i idrott
optimalt då det både finns under- och överregistrering i systemet som beror på vitt
skilda orsaker. Det handlar om att många föreningar använder andra system för sin
medlemshantering, det handlar om dåliga incitament för att registrera och ta bort
medlemmar osv. Dessvärre har dock inte samtliga SF egna system där det med lätthet
går att mäta samtliga medlemmar i ett förbund. Många har licenssystem för en
begränsad del av medlemmarna, andra har system som registrerar alla och däremellan
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finns en uppsjö av varianter. Det är därmed av största vikt att det gemensamma
systemet fungerar bättre så att siffrorna blir så rättvisande som möjligt.
Inför kommande tvåårsperiod skall RF pröva att nyttja möjligheten att
införa ett regionalt verksamhetsstöd till distrikten där RS på ett
tvåårsperspektiv gör bedömningar om vilka funktioner som ska bekostas
centralt.
Ett sätt att även komma åt viss problematik avseende snedvridningar i stödet per
förening är att i ännu större utsträckning arbeta regionalt. Ett regionalt arbetssätt kan
även bidra till att basverksamheten kan hanteras mer likvärdigt runt omkring landet.
Det kan då handla om att inom något eller några utvalda områden kan distrikt få
ekonomiska möjligheter att anställa specialistkompetens som skall nyttjas av flera
distrikt i regionen eller i distriktens närhet enligt särskilt avtal.

4. Den fortsatta processen med
utgångspunkterna efter RIF
Efter SF:s och distriktens synpunkter på utgångspunkterna under RIF vidtar nästa steg.
Med beaktande av dessa synpunkter fastställer RS bearbetade utgångspunkter inför
kommande år. Detta sker i december 2020. Utgångspunkterna kommer sedan ligga
som grund för att utforma förslag till ändringar i regelverken för de olika stödformerna
i modellen.
Ändringar av regelverken sker sedan succesivt under början av 2021 för att i god tid
innan 2022 - 2023 års fördelning presentera stödsystemet som helhet. Inom ramen för
dessa förändringar kommer även viss omfördelning ske i de ekonomiska potterna
mellan de olika stödformerna. Något som vissa utgångspunkter tar höjd för. Med andra
ord är RS ambition att utifrån utgångspunkterna justera de olika stödformerna för att
få till en så bra och rättvis fördelning inför nästa tvåårsperiod som möjligt.
Parallellt med att regelverken justeras och att RS beslutar om hur mycket pengar som
respektive stöd ska inrymma kan även ett nytt indikativt utfall presenteras som då
bygger på uppdaterade siffror från årsskiftet 2020/2021. I detta sammanhang är det
viktigt att påpeka att det indikativa utfall som är bifogat i detta arbetsmaterial bygger
på tillgängliga siffror från 2018/2019 samt de regelverk som beslutades under hösten
2019.
Efter beslutade justeringar i regelverk och summor är nästa steg beslut om preliminär
fördelning av statligt stöd inför 2022-2023, vilket sker på RS-möte i oktober 2021.
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Indikativt utfall 1 2020-2022 per SF
Indikativt utfall SF 2022 jämfört med 2020
Förbund
Akademisk idrott
Amerikansk fotboll
Badminton
Bandy
Bangolf
Baseboll och Softboll
Basketboll
Biljard
Bilsport
Bordtennis
Boule
Bowling
Boxning
Brottning
Budo och Kampsport
Bågskytte
Casting
Cheerleading
Cricket
Curling
Cykel
Danssport
Dart
Draghund
Dragkamp
Dövidrott
Flygsport
Fotboll
Friidrott
Frisbeesport
Fäktning
Golf
Gymnastik
Gång och vandring
Handboll
Innebandy
Ishockey
Issegling
Judo
Kanot
Karate
Klättring
Konståkning
Korpen
Kälksport
Landhockey
Motorcykel och snöskoter
Mångkamp
Orientering
Parasport
Racerbåt
Ridsport
Rodd
Rugby
Segling
Simning
Skateboard
Skidor
Skidskytte
Skolidrott
Skridsko
Skyttesport
Sportdykning
Squash
Styrkelyft
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Tyngdlyftning
Varpa
Vattenskidor och Wakeboard
Volleyboll

Summa stöd

1

2020 (KSEK)
3 649
3 499
6 523
6 341
2 406
1 949
17 402
1 811
6 935
9 330
1 800
7 825
5 711
6 703
11 533
4 138
1 557
550
1 700
6 345
9 114
4 846
1 636
1 737
1 713
3 900
4 609
72 189
21 816
1 685
3 751
21 797
23 304
1 568
21 852
30 954
25 785
1 159
6 716
6 148
6 739
3 274
7 976
19 800
1 445
1 618
7 075
1 398
12 719
22 067
1 021
35 853
3 323
2 009
9 605
20 723
2 484
22 316
3 987
6 642
2 935
11 212
2 364
1 817
4 143
5 753
15 028
3 389
2 889
1 162
3 049
6 250

626 051

2022 (KSEK)
4 295
2 956
6 933
5 314
2 641
1 100
15 362
820
6 379
10 764
2 369
8 355
5 618
5 670
12 112
3 925
1 626
550
2 157
5 276
8 159
4 300
1 906
2 126
560
1 644
4 099
86 167
26 203
2 244
3 245
19 925
27 658
1 612
18 143
28 514
20 660
1 110
5 992
5 108
7 299
3 401
6 333
17 671
8 785
1 756
11 472
16 329
580
26 991
2 999
2 454
8 891
20 559
3 167
18 452
3 786
10 400
2 835
12 070
2 496
2 259
4 082
5 271
13 994
3 822
3 302
560
3 191
6 166

604 970

De stöd som presenteras i det indikativa utfallet är de ekonomiska stöd som landar hos SF centralt. Stöden är
beräknade utifrån de beslutade regelverken och baseras på de siffror som är inhämtade under 2019 och 2018.
Skälet till att den totala summan, 626 MSEK mot 605 MSEK, skiljer sig åt mellan åren är följande: 10 MSEK är
preliminärt avsatt för projektstöd till IF (samma som 2021), 7 MSEK var ändamålsbestämda medel 2020 för att
hantera övergången mellan bidragsåren, 3 MSEK är inte fördelat avseende elitidrotten och 1 MSEK avser en lägre
uppdragsersättning till Korpen i det indikativa utfallet.
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Indikativt utfall 2 2020-2022 per distrikt

Indikativt utfall distrikt 2022 jämfört med 2020
Förbund
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland/Härjedalen
Norrbotten
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Summa stöd

2

2020 (KSEK)

2022 (KSEK
4 110
6 400
2 970
5 410
5 895
4 130
6 500
17 135
12 650
19 780
9 260
6 870
6 660
6 410
4 940
7 175
22 090
6 240
7 375

162 000

4 233
6 380
2 962
5 412
5 901
4 115
6 503
17 249
12 636
19 767
9 257
6 894
6 664
6 390
5 104
7 171
22 080
6 251
7 830

162 800

De stöd som presenteras i det indikativa utfallet är de ekonomiska stöd som landar hos distrikten centralt. Stöden är
beräknade utifrån de beslutade regelverken. Rörelsesatsningen ingår ej i underlaget då senaste beslutet enbart avsåg
andra halvan av 2020.
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