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10.22 Motion nr 23: Svenska Ishockeyförbundet
m.fl.
Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden med
idrotten i fokus
Motionärernas förslag:
Svenska Ishockeyförbundet m.fl. föreslår
att

den ekonomiska ramen för det samlade stödet till
specialidrottsförbunden(”SF-stödet”) – idag benämnt organisations-,
verksamhets- och projektstöd samt uppdragsersättning – kraftigt stärks,

att

lägga fast principen att det är respektive specialidrottsförbund som är mest
lämpat att avgöra vilka prioriteringar, satsningar och initiativ som bäst
behövs inom sin respektive idrott och att stämman därmed uttalar att SFstödet i stor utsträckning ska vara av typen organisationsstöd,

att

SF-stödets andel av det statliga stödet till idrotten från och med 2023
utökas med minst fem (5) procentenheter jämfört med nuvarande nivå
(alltså från 33 till minst 38 procent av det statliga stödet), samt

att

ökningen av SF-stödet inte finansieras genom minskat stöd till
idrottsföreningarna.

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att komplettera ramar och principer för RF:s
bidragssystem i enlighet med bilaga 1.

att

RF-stämman beslutar att avslå att-sats 3.

att

RF-stämman beslutar att motionen i övrigt anses besvarad med hänvisning
till den strategi för att möta idrottsrörelsens utmaningar och resursbehov
som redovisas i RS utlåtande över motionen.
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Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Idrottens utmaningar måste mötas genom att öka resurserna till i första hand SF. RS
delar därför fullt ut motionärernas uppfattning om att stödet till SF och IF ska öka och
utgöra en växande andel av statsanslaget. SF och IF måste få bättre möjligheter att leva
upp till Strategi 2025. Det innebär att RS, med utgångspunkt i 2020 års statsanslag,
föreslår att RF-stämman beslutar att införa följande ramar och principer (se bilaga 1) att
gälla till och med 2025.
•

Stöd till SF ska minst öka med 60 mkr under perioden fram till nästa
riksidrottsmöte. Ambitionen är att förverkliga ökningen av SF-stödet så tidigt
som möjligt. Ökningen ska ske kontinuerligt under perioden med målet på 30
mkr 2022 och 30 mkr 2023.

•

RS ska föreslå ytterligare ökningar vid stämman 2023 avseende 2024 och 2025
där målet är ytterligare 40 mkr uppdelat på 20 mkr per år. Totalt ska 100 mkr för
perioden 2022 till 2025 överföras till SF.

•

Stöd till SF ska i så stor utsträckning som möjligt vara fritt från styrande riktlinjer
och ge förutsättningar för en förenklad administration och rapportering. Det är
en prioriterad uppgift för RS.

•

Det direkta stödet till idrottsföreningar ska inte minskas till och med 2025.

För att åstadkomma detta kommer RS arbeta med rationaliseringar av RF:s kansli samt
RF-SISU distrikten vilket inkluderar omfördelning av statsanslag från RF och distrikt till
förbund. Under perioden ska även ett brett program av strukturella förändringar prövas
såsom förändrad distriktsindelning, regionalisering av uppdrag och lösningar för att
minska RF:s anslag till Bosön. Det är angeläget att pröva alla nationella strukturer och
åtaganden för att minska kostnaderna – ingen verksamhet är på förhand undantagen.
Sammantaget ska dessa åtgärder ge 100 mkr att fördela till SF.
Därutöver, vid sidan av kostnadsminskningar, har RS den bestämda ambitionen att få ett
totalt ökat statsanslag samt ökade externa intäkter. Det är svårt att bedöma nivån på de
tillkommande anslagen – statliga och externa. Det är RF:s förhoppning och bestämda
ambition att, i samarbete med SF i en idrottspolitisk offensiv, nå ökade anslag på upp
emot 100 mkr fram till 2025. För RS är det angeläget att här lyfta fram anslagen dels för
att en ökning är viktig i sig, dels för att det tydligt ska framgå att ökade anslag ska riktas
gentemot SF och IF. RS har ett viktigt påverkansarbete att, i dialog med regeringen, öka
frihetsgraden i anslagen, exempelvis genom att låta idrotten bestämma vilken idrottslig
organisation som ska genomföra en verksamhet, eftersom anslagsposterna utgör ramar
för RF:s stöd till förbunden.
Sammanfattningsvis ska arbetet med att öka SF-stödet ske utifrån fyra pelare –
effektiviseringar, strukturella förändringar, ökade statsanslag och externa intäkter.
I arbetet med att höja stödet till SF avser RS att under perioden arbeta med ett råd med
SF-företrädare för att bidra i det strategiska arbetet att öka SF-stödet och det
gemensamma ansvaret att genomföra Strategi 2025.
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Om RS gör bedömningen att de aktuella rationaliseringarna eller strukturella
förändringarna väsentligt förändrar RF:s eller RF-SISU distriktens uppdrag kommer RS
återkomma till kommande stämma (eller utlysa extrastämma) med förslag till
förändringar i uppdrag och arbetssätt.
Utmaningar för idrottsrörelsen
RS bedömning och utgångspunkt är att IF men framförallt SF ska tilldelas de resurser
som på olika sätt kan mobiliseras fram till och med 2025. Motivet är enkelt –
idrottsrörelsen står inför ett antal utmaningar de kommande åren som i huvudsak måste
hanteras av föreningar och förbund. RS vill lyfta fram tre utmaningar som i särskilt hög
grad påverkar förutsättningarna för idrottsrörelsen.
För det första – Strategi 2025 förpliktar och kräver ökade resurser för att Sverige som
idrottsnation både ska lyckas bibehålla och öka antalet som idrottar parallellt med att
upprätthålla och förstärka kapaciteten för att vinna medaljer på den internationella
scenen. Inte minst för att erbjuda fler ungdomar i tonåren möjligheter till ett idrottsligt
engagemang i en idrottsförening. Till det kommer en nödvändig satsning på paraidrott
som är angelägen inte minst för att strategins mål om en idrott tillgänglig för alla ska
kunna förverkligas.
För det andra – de negativa effekterna av coronapandemin gör det nödvändigt att
stödsystemet som helhet kan bidra till den återstart som idrotten behöver. Tydliga
signaler från SF och IF samt tillgänglig statistik talar sitt tydliga språk; barn, ungdomar
och vuxna idrottar idag betydligt mindre än före pandemin och framförallt gäller det
personer med funktionsnedsättning som ofta tillhör en riskgrupp. Rätten till idrott och
möjligheten att göra en återstart måste prioriteras och för det behövs resurser.
För det tredje – det är en idrottsrörelse som efter pandemin är sargad. Det gäller i hög
grad föreningars och förbunds möjligheter att ekonomiskt kunna svara upp mot och göra
de satsningar som krävs för att nå de strategiska målen. En viktig uppgift är att perioden
fram till och med 2025 används till ett långsiktigt rekonstruktionsarbete.
Förutsättningarna att framgångsrikt möta dessa utmaningar har förbättrats med det nya
stödsystemet där RS ambition varit att säkerställa att SF får en fortsatt stor och växande
tilldelning av det totala statsanslaget. För 2020 fördelades strax över 650 mkr till SF
vilket är en ökning med 200 mkr på fem år. Noteras bör att ca 100 mkr av dessa medel
har genom s k omvandling förts över från föreningsstöd till förbundsstöd. RS ser framför
sig en inriktning som tar sikte på en kontinuerlig ökning de kommande åren. Målbilden
är minst 200 mkr ytterligare i årligt stöd till SF. Vägen dit är inte enkel. Den kommer att
kräva flera år av ett gemensamt och uthålligt arbete inom idrottsrörelsen för att nå den
önskade målnivån.
Vi måste gemensamt, vilket det ekonomiska stödsystemet är ett uttryck för, medverka till
att nå målen i Strategi 2025. Utan den målinriktningen, och de krav vi ställer på varandra
för att nå målen, kommer resan mot ökade anslag att försvåras.
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RS avser att öka stödet till SF utan att det sker på bekostnad av stödet till IF vilket även
motionärerna har som en utgångspunkt. Detta har även deklarerats på SF-dialoger hösten
2020 och våren 2021. En strategi för en utveckling där resurserna över tid ökar redovisas
längre fram i detta utlåtande. RS delar alltså fullt ut motionärernas uppfattning. Däremot
har RS synpunkter på hur vägen dit ska se ut.
Statens stöd till idrotten
För 2020 erhöll SF stöd utifrån flera olika anslagsposter (1, 3, 7 och 9) i statsbudgeten där
det enbart är anslagspost 9 som inte är detaljreglerat avseende ändamål. Anslagspost 9 är
dock inte helt fritt från riktlinjer då regleringsbrevet uttryckligen skriver att medel ska
användas för barn- och ungdomsidrott, kompetenscenter för internationella evenemang,
OS och Paralympics samt insatser för äldres idrottande. Därutöver ska medel användas
för RF:s egna förvaltningskostnader. I klartext ska RF säkerställa att dessa områden ges
stöd, men att RF i förhållande till förordningen bestämmer inriktning och storlek på
stödet.
Politikens viktigaste mål med statsanslaget till RF är att stärka folkhälsan
medan idrottsrörelsens mål är att utveckla idrottsverksamheten. Politiken och
idrottsrörelsen utgår från olika mål och perspektiv men RS menar att det inte är
vattentäta skott mellan perspektiven. Vi måste dock vara medvetna om att politiken vill
lösa samhällsproblem genom att ge statligt stöd till idrottsrörelsen. För idrottsrörelsen
blir det då, och har alltid varit, mycket viktigt att slå vakt om sin självständighet genom
att konsekvent hävda förhållningssättet att det är själva idrottsverksamheten som är
målet och att exempelvis förbättrad folkhälsa är en bieffekt. Detta förhållningssätt gäller
alla verksamheter som genomförs med särskilda anslag från regering och riksdag. Det
gäller till exempel de särskilda satsningar som regeringen avsatt medel för de senaste
åren – idrott för nyanlända, rörelse i skolan och idrott för äldre.
RS hållning är att enbart accepera och nyttja offentliga medel för verksamhet som går i
linje med idrottens verksamhetsidé, utvecklar idrotten och genomförs i förbund och
föreningar. Det kan vara viktigt för idrotten att medverka i särskilda situationer där hela
samhället måste mobiliseras. Se vidare styrelsens förslag ”Uppdrag och arbetssätt
RF/SISU – SF”
Stöd till SF
Motionärerna önskar ett system där stödet fördelas ut till SF, utan någon direkt styrande
koppling till Strategi 2025. SF ska enligt en sådan modell sedan göra en egen förbundsvis
bedömning av var pengarna ger mest nytta. En sådan modell skulle i dess mer renodlade
form innebära ett strategiskt dilemma för idrottsrörelsen. Å ena sidan har idrottsrörelsen
genom att anta Strategi 2025 gemensamt bestämt att arbeta med vissa områden och till
dem kopplade strategier. Å andra sidan kan ett renodlat organisationsstöd, vilket det i
praktiken är frågan om, som baseras på antalet medlemmar och föreningar ge
motsvarande resurser till förbundet utan krav på en verksamhet i enlighet med den
gemensamt antagna strategin. Möjligen går den strategiska frågeställningen att
sammanfatta i att det är ett val mellan att förbunden tar ett gemensamt ansvar för hela
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idrottsrörelsen eller ett förbundsvist ansvar för sin idrott. I realiteten är det sällan frågan
om några till sin spets drivna alternativ som står emot varandra. Ofta är det en fråga om
att, som i idrottens fall, hitta balanspunkten mellan det gemensamma ansvaret och det
förbundsvisa ansvaret för sin idrott. En första utmaning är att försöka ge varje förbund
resurser utifrån sin nuvarande position på idrottskartan. En annan utmaning som måste
vägas in är regeringens och riksdagens mål med stödet till idrotten. Om det visar sig att
idrotten inte klarar att uppnå dessa med hänvisning till att andra prioriteringar gjorts så
skulle det i sin förlängning innebära att stödet sannolikt stagnerar eller minskar. Men än
viktigare är att väga in ambitionerna vad gäller Strategi 2025 och det gemensamma
ansvaret för hela idrottsrörelsens utveckling.
RS bedömning, vilket även SF bekräftat under 2020 års dialoger om utgångspunkter för
det ekonomiska stödsystemet, är att vi ska ha en kombination av olika stödformer –
generella och riktade – kopplade till strategin. Med det sagt avser RS att föreslå en ökning
av organisationsstödet vilket innebär att det ska utgöra en större andel än tidigare (2020)
av det ekonomiska stödet.
Utveckling av idrottsanslaget
RF driver frågan om att statsanslaget i högre utsträckning än idag ska vara fria medel, det
ska alltså inte öronmärkas till olika ändamål. I de årliga budgetäskanden från RF som
görs till regeringen framhålls att medel för de olika särskilda satsningarna bör överföras
till anslagspost 9 och därmed möjliggöra en friare användning. De senaste årens
överföring av medel till anslagspost 9, nu senast idrott för äldre samt delar av anslaget för
nyanländas etablering, visar att det är en framkomlig och framgångsrik väg, om än
tidskrävande.
Genom det senaste årets intensiva diskussioner med staten kring ekonomisk
kompensation till följd av pandemin anser RS att idrottsrörelsen stärkt sin ställning inför
det ordinarie budgetarbetet. Idrottsrörelsen har kunnat visa på ett sammanhållet och
starkt samhällsansvar där bekämpningen av pandemin stått högst upp på agendan.
Resultatet är att RS bedömer att idrotten har goda utsikter om fortsatta positiva samtal
för att dels stärka det nödvändiga återstartsarbetet ytterligare, dels diskutera
statsanslaget för 2022 och framåt. Detta utifrån en gemensam linje – en idrottspolitisk
offensiv – där barn- och ungdomsidrotten, som med sina mycket positiva samhälleliga
effekter har stor betydelse för hur Sverige ska stärkas, ska stå i centrum.
Längre tidshorisont
RS anser inte att det finns någon möjlighet att fullt ut bejaka motionärernas krav på en
ökning med 5 procentenheter givet den teknik som föreslås, till förmån för SF, till 2023.
Metoden skulle innebära att 100 mkr skulle överföras från annan verksamhet till utökat
SF-stöd inom loppet av drygt ett år. Om förutsättningarna i övrigt är oförändrade
avseende statens stöd till idrotten (storlek och reglering) är det ett för kraftigt beting som
endast kan uppnås till priset av stor negativ påverkan på förbund och föreningar. Risken
är att detta framför allt drabbar de mindre och mellanstora förbunden som inte har egna
resurser och därmed möjlighet att bedriva viss verksamhet och ta ansvar för vissa frågor.
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Även de större förbunden behöver bygga upp viss egen kompetens där det är mest
rationellt att samla denna gemensamt. Vid större inskränkningar är det sannolikt att RF
behöver välja bort alternativt kraftigt reducera grundläggande uppgifter såsom
möjligheten att stödja idrottslig utveckling, samordning av värdegrundsfrågor och
insatser kopplade till företrädarrollen. De förändringar som blir nödvändiga måste
genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Om det blir aktuellt att reducera de ekonomiska
resurserna i en omfattning som i grunden ändrar förutsättningarna för en viss
verksamhet som är principiellt viktig kan den behöva prövas av RF-stämman.
Skälet till att RS ser svårigheter med tidplanen är att ca 100 mkr ska tas utav de 500 mkr
som rubricerats som gemensam verksamhet. För verksamhetsåret 2020 var ca 270 mkr
av dessa anslag villkorade till särskilda ändamål såsom antidopingverksamhet, RIGbidrag, bidrag till idrottsforskning, verksamhetsstöd till distrikten och etableringsstöd.
Av det statsanslag som återstår var strax under 80 mkr destinerade bidrag till OS,
Paralympics och till Bosön. Återstoden, 150 mkr, som kan betraktas som fria medel
används till organisationsstöd till distrikten samt finansierar RF:s centrala kostnader. Om
RS utifrån befintliga ramar skulle tillgodose motionärernas önskan fullt ut innebär det i
praktiken att det blir omöjligt att leva upp till regleringsbrevets krav. Detta samtidigt som
det skulle innebära kraftiga nedskärningar i central verksamhet på kort tid vilket skulle
påverka RF:s och RF-SISU distriktens möjligheter att leva upp till det uppdrag som
medlemmarna beslutat. Det är värt att poängtera att RF-SISU distrikten, i likhet med SF,
lever i väldigt olika ekonomiska förhållanden. Distriktens finansiering av verksamheten
varierar mellan 20 % egenfinansiering/övriga bidrag upp till 80 % och inskränkningar av
statsanslaget kommer därmed slå olika.
Av de skälen ser RS att ytterligare tid behövs för att realisera den föreslagna målbilden.
RS gör bedömningen att detta arbete kan ske inom strategiperioden, men inte redan till
2023.
Sammanhållen strategi
RS bedömning är att idrotten behöver agera samlat för att uppnå ett lyckat resultat. Som
en första åtgärd avser RS att inrätta ett råd bestående av förtroendevalda SF-företrädare
för att bidra i det strategiska arbetet att öka SF-stödet. Det är baserat på de goda
erfarenheterna från arbetet mot corona där en referensgrupp med SF arbetat nära RS för
att bidra till processen att ta fram principer och på dem baserade beslutsunderlag för
kompensationsstöd och återstartsstöd.
För åren som följer behöver RF tillsammans med SF jobba med en sammanhållen strategi
för att uppnå ett stärkt stöd till SF. Förutsättningarna att nå en önskad nivå om ett ökat
SF-stöd om 200 mkr, jämfört med 2020, kräver att minst tre förutsättningar är uppfyllda.
För det första måste det ges tillräckligt med tid. Möjligheterna till strukturella
förändringar som ger påtagliga kostnadsbesparingar tar tid. För det andra måste arbetet
ske brett och omfatta såväl lägre kostnader som högre intäkter/anslag. För det tredje
måste det ske i ett nära samarbete med SF för att få önskad omställningskraft inåt i
organisationen och en opinionsbildande kraft utåt mot samhället för ökade resurser.
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En viktig utgångspunkt är också inriktningen på att få fram resurserna så tidigt som
möjligt.
Strategin handlar om ett sammanhållet arbete utifrån fyra pelare:
1. Rationalisering/effektivisering av RF och RF-SISU distriktens
verksamhet.
Det vi kontrollerar själva måste komma först. Ett flerårigt program för att minska
kostnaderna för den nationella och den regionala verksamheten inleds. Ett första
steg tas under 2021 med en förväntad årseffekt 2022 om 30 mkr vilket inkluderar
omfördelning av bidrag från RF-SISU distrikt till SF. Stöd till SF ska minst öka
med 60 mkr under perioden fram till nästa riksidrottsmöte. Ambitionen är att
förverkliga ökningen av SF-stödet så tidigt som möjligt. Ökningen ska ske
kontinuerligt under perioden med målet på 30 mkr 2022 och 30 mkr 2023.
RS ska föreslå ytterligare ökningar vid stämman 2023 avseende 2024 och 2025
där målet är ytterligare 40 mkr uppdelat på 20 mkr per år. Totalt ska 100 mkr för
perioden 2022 till 2025 överföras till SF. Dessa 100 mkr ska hämtas från pelare 1
och pelare 2. Stöd till SF ska i så stor utsträckning som möjligt vara fritt från
styrande riktlinjer och ge förutsättningar för en förenklad administration och
rapportering. Det är en prioriterad uppgift för RS.

2. Strukturella förändringar.
Strukturella förändringar är till sin natur mer komplexa och tar därför mer tid att
genomföra jämfört med rationaliseringar. Som exempel på tämligen komplexa
strukturella förändringar kan följande områden nämnas för att illustrera dels
komplexiteten, dels ambitionen att pröva samtliga verksamheter utifrån
möjligheterna att frigöra resurser för ökade SF-anslag: Förändrade
distriktsstrukturer där flera SF under de senaste åren tagit nya kliv; en
sammanläggning av arbetsuppgifter bland distrikten som kostnadseffektivt kan
genomföras regionalt samt insatser för att öka Bosöns kommersiella intäkter som
gör att RF kan sänka sitt bidrag till verksamheten.
De strukturella förändringar som indikeras ska inte ses som ställningstaganden
för en utveckling i en viss riktning, utan mer som ett uttryck för bredden i
anslaget att hitta möjliga kostnadsminskningar till förmån för ökat SF och IFstöd. Ingen verksamhet som ingår i de nationella strukturerna och inget åtagande
kan på förhand exkluderas.
3. Ökat statsanslag.
Möjligheterna att framgångsrikt åstadkomma en höjning av anslaget till
idrottsrörelsen, och då i första hand av anslaget till verksamhet av gemensam
natur, bygger på att det är ett gemensamt ansvar för hela idrottsrörelsen. Den
politiska kraften som idrottsrörelsen kan uppbringa måste inriktas på att nå
framgång i det här hänseendet. Och då inte som en enskild kampanjinsats utan
som ett långsiktigt gemensamt påverkansarbete. Även här är det svårt att ange en
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rimlig nivå på vad som är möjligt att uppnå. Om RS skulle göra en konservativ
bedömning av tillkommande statsanslag utifrån en försiktighetsprincip för att
uppnå en realistisk kalkyl, finns risken att den nivån används som ett tak. RS
menar att det är svårt att göra en bedömning av tillkommande anslag men
anslagsfrågorna måste finnas med i en strategi av två skäl. Dels därför att det i
sak är viktigt att idrottssverige går samman för ökade statsanslag, dels för att
anslagen i allt väsentligt ska tillfalla SF och IF. Indikativt är målbilden avseende
pelare 3 och 4 100 mkr.
4. Ökat inflöde av externa intäkter till RF.
RF har idag ett samarbete med Svenska Spel. Det är inte omöjligt att det finns fler
samarbeten att söka som över tid kan ge viktiga intäkter till RF som kan användas
för att föra över till SF alternativt finansiera verksamhet som frigör resurser att
föra över till SF. Det är i grunden en fråga om att hitta ett sätt att översätta
idrottsrörelsens gemensamma ideella och kommersiella värde till anslag utan att
konkurrera med SF:s nuvarande och kommande samarbetspartners. Givet en stor
försiktighet och respekt för SF:s högst legitima behov av att ha företräde till
kommersiella intäkter så är förhoppningen att det ska kunna öppnas möjligheter
till inte helt oviktiga bidrag.
Sammantaget ska arbetet med de fyra pelarna göra det möjligt att nå målet om 200 mkr.
RS föreslår därför att stämman beslutar att lägga till fyra ramar och principer för det
ekonomiska stödsystemet fram till 2025. Principerna är återgivna och beskrivna i bilaga 1.
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10.22 Motion nr 23 Svenska Ishockeyförbundet m.fl.: Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden med idrotten
i fokus

BILAGA 1 Ramar och principer
•

Stöd till SF ska minst öka med 60 mkr under perioden fram till nästa
riksidrottsmöte. Ambitionen är att förverkliga ökningen av SF-stödet så tidigt
som möjligt. Ökningen ska ske kontinuerligt under perioden med målet på 30
mkr 2022 och 30 mkr 2023.
Innebär t ex att RF genom rationaliseringsåtgärder centralt samt förändrad styrning av
vissa stöd från distrikt till SF, men också genom strukturella förändringar, sammantaget
ska uppnå en effekt på 60 mkr till fördelning 2023. Den ekonomiska planen i
verksamhetsinriktningen bygger på detta.

•

RS ska föreslå ytterligare ökningar vid stämman 2023 avseende 2024 och 2025
där målet är ytterligare 40 mkr uppdelat på 20 mkr per år.
Innebär att RS inför kommande verksamhetsperiod har målet att föreslå ytterligare
höjningar av anslaget till SF. Viktigt att detta får fastställas i den ekonomiska planen för
2024 – 2025 som stämman beslutar om 2023. Inte minst eftersom det är först 2023 som
förutsättningarna för ytterligare höjningar klargörs och det finns möjlighet för
stämman att fullt ut överblicka den ekonomiska spelplanen. De beslut som tas måste tas
med reservation för eventuella förändringar i regleringsbrevet.

•

Stöd till SF ska i så stor utsträckning som möjligt vara fritt från styrande riktlinjer
och ge förutsättningar för en förenklad administration och rapportering.
Innebär att ambitionen är att det ekonomiska stöd som utbetalas till SF ska vara
tämligen fritt att disponera. Frihetsgraden avgörs dock av vilken styrning som
respektive anslagspost i regleringsbrevet ger idrottsrörelsen. Därutöver behöver även
idrottens övergripande målsättningar beaktas då stödet fördelas. Exempelvis gäller
detta projektstöd som i enlighet med tidigare beslut om ramar och principer gör gällande
att ”SF ska ha möjlighet att söka projektstöd med tvåårsintervaller där RS med ett
tvåårsperspektiv beslutar om vilka inriktningar som ska premieras i förhållande till
Strategi 2025 och aktuella verksamhetsinriktningar.”

•

Det direkta stödet till idrottsföreningar ska inte minskas till och med 2025.
Innebär att det ekonomiska stödet i form av LOK-stöd samt projektstöd (ex anläggning)
inte ska understiga 2020 års nivå på 800 mkr.
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Motion till Riksidrottsmötet och RF/SISU-stämman 2021

Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden med idrotten i fokus

Motionärerna föreslår att RF/SISU-stämman beslutar
•

att den ekonomiska ramen för det samlade stödet till specialidrottsförbunden
(”SF-stödet”) – idag benämnt organisations-, verksamhets- och projektstöd
samt uppdragsersättning – kraftigt stärks,

•

att lägga fast principen att det är respektive specialidrottsförbund som är mest
lämpat att avgöra vilka prioriteringar, satsningar och initiativ som bäst behövs
inom sin respektive idrott och att stämman därmed uttalar att SF-stödet i stor
utsträckning ska vara av typen organisationsstöd,

•

att SF-stödets andel av det statliga stödet till idrotten från och med 2023 utökas
med minst fem (5) procentenheter jämfört med nuvarande nivå (alltså från 33 till
minst 38 procent av det statliga stödet), samt

•

att ökningen av SF-stödet inte finansieras genom minskat stöd till idrottsföreningarna.

Frågan om idrottens betydelse för folkhälsan och samhället har kanske aldrig känts så aktuell
och central som nu under Coronapandemin. När vi tillsammans tagit oss igenom och ur
krisen kommer av allt att döma ett ”nya normala” finnas inom många områden i samhället
och rimligen även hos oss inom idrotten. Att rekrytera och behålla aktiva och ledare, att få
publiken tillbaka till våra arenor och tävlingar samt att fortsätta utveckla och ge rätt
förutsättningar för våra över 3 miljoner medlemmar och 20 000 föreningar kommer att bli än
mer centralt i den samlade idrottsrörelsens fortsatta arbete. För det krävs resurser och
möjlighet till olika initiativ och satsningar i de olika specialförbunden.
Till RF/SISU-stämman 2019 motionerade över en handfull medlemsförbund på temat
RF/SISU:s arbetssätt och roll samt hur den gemensamma organisationen kan effektiviseras
och på så sätt kunna tillföra mer resurser till specialidrottsförbunden där idrotten bedrivs.
Det kunde då bland annat noteras att kostnaderna för löner, ersättningar och sociala avgifter
inom RF centralt näst intill fördubblats mellan åren 2008 och 2018. Förslaget från RF/SISUstyrelsen, som senare bifölls av stämman 2019, var att inte parkera denna angelägna fråga i
en långdragen utredning utan istället inleda arbetet omgående och börja vidta åtgärder i den
uttalade inriktningen.

Inför och under Riksidrottsforum (RIF) i november 2020 redovisade RF/SISU-styrelsen sitt
arbete med anledning av stämmobeslutet i frågan. En lovvärd distriktsutredning har
initierats. Men inget konkret har hänt i verksamheten. Vidare presenterade styrelsen vid RIF
även sin inriktning för fördelningen av det statliga stödet till specialidrottsförbunden och
RF/SISU-distrikten de kommande åren. Sammanfattningsvis kunde vi medlemmar då vid RIF
notera att den ekonomiska ramen för det totala organisations- och verksamhetsstödet till
oss specialidrottsförbund minskas medan resurserna till den centrala och regionala
överbyggnaden och verksamheten inom RF/SISU förefaller fortsätta på oförändrad nivå. Vid
de efterföljande SF-dialogerna i november och december meddelade styrelsen emellertid att
den ekonomiska ramen för ”SF-stödet” justeras upp till samma nivå igen. En justering
tillbaka till samma ursprungliga nivå men sammantaget ingen rörelse i den riktning som
följer intentionerna i de motioner som ställdes till RF/SISU-stämman 2019. Samtidigt kan
noteras att antalet anställda i RF-delen inom RF/SISU-distrikten under den senaste
femårsperioden ökat med hela 68 procent. Därtill har som sagt var de centrala
personalkostnaderna inom RF i princip fördubblats den senaste tioårsperioden.
I syfte att skapa tydlighet och en stark gemensam plattform för fördelningen av det statliga
stödet menar vi därför att vi medlemmar nu vid stämman 2021 tillsammans ska lägga fast
inriktningen och huvudramarna för de olika stöden och därmed indirekt för kostnadsnivån
för den gemensamma verksamheten och den gemensamma överbyggnaden centralt och
regionalt.
Nuvarande läge (2020)

Motionärernas förslag (från 2023)

I sammanhanget vill vi verkligen lyfta fram betydelsen av en stark sammanhållen
idrottsrörelse där vi är överens om att idrotten bedrivs och leds i föreningar samlade i olika
specialidrottsförbund. Den gemensamma RF/SISU-organisationen spelar en viktig roll i att
samordna, stödja, utveckla, företräda, bilda och utbilda den samlade idrottsrörelsen. Därtill
har den gemensamma organisationen en viktig uppgift att – i myndighets ställe – fördela det
statliga stödet. En modell som bygger på tillit och ”armlängds avstånd” mellan staten och oss
i idrottsrörelsen. Med samma förhållningssätt och logik bör sedan stödet fördelas till de olika

idrotterna, nämligen med utgångspunkten att respektive specialidrottsförbund i stor
utsträckning vet bäst vilka prioriteringar som behöver göras och vilka projekt som behöver
initieras i sina respektive idrotter.
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi motionärer därför
•

att den ekonomiska ramen för det samlade stödet till specialidrottsförbunden (”SFstöd”) – idag benämnt organisations-, verksamhets- och projektstöd samt
uppdragsersättning – kraftigt stärks,

•

att lägga fast principen att det är respektive specialidrottsförbund som är mest
lämpat att avgöra vilka prioriteringar, satsningar och initiativ som bäst behövs inom
sin respektive idrott och att stämman därmed uttalar att stödet till specialidrottsförbunden i stor utsträckning ska vara av typen organisationsstöd,

•

att SF-stödets andel av det statliga stödet till idrotten från och med 2023 utökas med
minst fem (5) procentenheter jämfört med nuvarande nivå (alltså från 33 till minst 38
procent av det statliga stödet). Idag uppgår SF-stödet till 652 miljoner kronor och en
ökning med fem (5) procentenheter handlar om en ökning på i storleksordningen 100
miljoner kronor med nuvarande nivå på det statliga stödet till idrotten, samt

•

att ökningen av stödet till specialidrottsförbunden inte finansieras genom minskat
stöd till idrottsföreningarna. Avsikten är givetvis heller inte att det ökade SF-stödet
ska finansieras genom minskat stöd till svenskt deltagande i olympiska eller
paralympiska spel. Istället behöver finansieringen ske genom en minskad
överbyggnad och ett smalare och mer preciserat basuppdrag till RF/SISU-distrikten
tillsammans med ett – förhoppningsvis – väsentligen stärkt ordinarie statligt stöd till
den samlade idrottsrörelsen.

I ett längre perspektiv menar vi motionärer vidare att en övergripande fördelningsmodell
bör läggas fast som bygger på att högst 1/5 av det statliga stödet stannar kvar och används
till den gemensamma organisationen och att därmed minst 4/5 i lika stora delar kan
användas till SF-stöd respektive stöd till landets så betydelsefulla idrottsföreningar.
Förhoppningsvis kan en sådan fördelningsmodell under kommande år sjösättas och bli
verklighet i kombination med ett utökat statligt stöd till den samlade idrottsrörelsen.

Framtida läge (förhoppningsvis
kombinerat med ett utökat
statligt stöd)
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