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10.23 Motion nr 24: Svenska Triathlonförbundet
10% tak avseende SF-stöd
Motionärernas förslag:
Svenska Triathlonförbundet föreslår
att

RIM beslutar att införa ett 10% tak avseende SF-stöd på central nivå från
och med 2022, gällande såväl organisationsstöd, som inom varje
verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10% fördelas till och
stärker övriga SF:s organisationsstöd.

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att avslå motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
I tidigare bidragssystem beslutat vid RF-stämman 2011 fanns det ett bidragstak ”så att
inget SF erhåller mer än 10 procent av den totala bidragssumman efter avsättning för
stimulansbidraget”. Grunden till det beslutet var ett långvarigt förhållningssätt till SFbidraget där begrepp som ”sammanhållen folkrörelse”, ”gemenskap” och ”solidaritet”
ansågs prägla fördelningen. Historiskt sett, då SF traditionellt sett erhållit ett samlat SFbidrag, har det fungerat så att större och bättre bemedlade SF har avstått bidrag till
förmån för mindre SF med sämre ekonomiska förutsättningar.
Mellan 2012 och 2019, med påverkan även 2020 och 2021 på grund av övergången till
nytt system, har bidragstaket använts för att fördela statens stöd till idrottsrörelsen.
Mellan 2012 och 2019 fungerade taket på så sätt att Svenska Fotbollförbundet, med
marginal enda förbund, slog i bidragstaket avseende SF-stödet och den överskjutande
andelen (ca 23 MSEK per år) portionerades ut på resterande SF. Fördelningen till övriga
SF utgick ifrån hur mycket pengar SF i övrigt hade erhållit och en proportionell
fördelning företogs sedan. SF som fick en högre fördelning av SF-stödet fick också en
större andel av den överskjutande delen. Fördelning av SF-stöd användes även i
fördelningen av Idrottslyftet (pengarna till barn- och ungdomsidrotten) vilket gjorde att
även bidragstaket fick genomslagskraft i den fördelningen. Exempelvis så har
fotbollsföreningarna stått för ca 1/3 av all redovisad barn- och ungdomsverksamhet1 de
senaste åren, men i fördelningen av Idrottslyftsmedel har Fotbollförbundet sammantaget
erhållit ca 18 %. Utan tak hade Fotbollsförbundet erhållit 22 % och ytterligare ca 12 MSEK
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enbart i fördelning av idrottslyftmedel. Så även utan bidragstak, beroende på
parametersättning, fanns det inslag av tydlig solidaritet och utjämnade fördelningar.
RS kan konstatera att nyckelbegrepp från tidigare år är relevanta kopplat till idrotten som
folkrörelse, men anser samtidigt att det gamla bidragstaket inte på ett rimligt sätt levde
upp till dåvarande förhållningssätt. Bidragstaket drabbade ett förbund, användes för två
olika stöd och gynnade företrädelsevis de näst största idrotterna som fick störst påslag
utan att redovisa större volym. Utöver att RS ansåg att ett bidragstak inte var rättvist
fanns det ytterligare ett tungt vägande skäl för att ta bort taket, idrottens attraktivitet. Det
handlar om att ge alla SF rättigheten att få ta del av resurser motsvarande idrottens
storlek och därigenom kunna bidra fullt ut till Strategi 2025. Det ställer samtidigt krav på
att förbund som tar del av större stöd också bidrar i högre grad till strategin. De största
förbunden behöver visa vägen för att idrottsrörelsen samlat ska nå sina mål. Kan
exempelvis Fotbollförbundet nå ut till alla sina 3 200 föreningar i Sveriges alla 290
kommuner banar det även väg för idrottsrörelsen i stort. Av dessa skäl valde RS till
stämman 2019 att i det nya beslutade bidragssystemet inte föreslå ett platt tak utan
istället inrikta sig på att stöd ej skulle bygga på stöd och finna relevanta parametrar för
respektive stöd.
Förbund med många föreningar och utövare skulle erhålla stort organisationsstöd,
förbund med god elitverksamhet högt elitstöd och så vidare. RS ansåg att bidragssystemet
i större utsträckning skulle spegla de olika förbundens storlek och verksamhet. När det
handlar om det statliga stödet till SF är stödet i huvudsak ämnat för att ge förbundets
föreningar så bra stöttning som möjligt och att stödet bör vara tämligen proportionellt i
förhållande till den lokala nivåns prestationer. Undantag finns exempelvis avseende
stödet till elitidrotten som drivs på förbundsnivå och särskilda projektstöd där både större
och mindre SF kan få samma resurser för att göra strategiska förflyttningar. RS har även
tolkat stämman 2019 som att principer som per automatik reglerar storleken på enskilt
förbunds ekonomiska stöd inte bör finnas då det i slutändan slår mot förbundets
föreningar.
RS menar dock att det ska finnas en viss solidaritet och utjämningseffekt i systemet, men
att den utjämningen redan finns i nuvarande ekonomiska system på följande sätt:
•

Sammantaget högre grundbelopp om SF passerar 50 föreningar vilket är positivt
för flera mindre SF. Fler större SF får ”dela med sig” och inte enbart ett enskilt.

•

Fördelning mellan olika verksamhetsstöd, d v s att fler stödformer medger
fördelningen mellan stöden, ger en viss utjämningseffekt då olika förbund har
olika styrkor.

•

Viss viktning i parametersättning för att bättre spegla idrotternas storlek,
exempelvis genom en nedtrappning av hur stort värde varje förening har i
organisationsstödet.

Om motionären får sin vilja igenom är det återigen bara ett förbund som skulle drabbas
kraftigt av ett bidragstak vilket får anses både oskäligt och icke överensstämmande med
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andemeningen i det nya bidragssystemet. Framförallt då vissa begränsningar och
spridning redan finns inbyggt i systemet idag.
Snarare är det så att om en rak solidaritetsparameter skulle införas skulle den påminna
om viss övrig statliga bidragsgivning, d v s att de som tar emot störst bidrag är de som har
lägst intäkter i övrigt. RS ser dock ingen anledning att föreslå ett sådant system och
utvärdera respektive SF:s egenfinansiering då det är angeläget för Strategi 2025 att de SF
som klarar av att få många individer att idrotta också ska ha stort statligt stöd och inte i
onödan begränsas av ett bidragstak.
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Svenska Triathlonförbundet yrkar:
Att RIM beslutar att införa ett 10% tak avseende SF-stöd på central nivå från och med 2022, gällande
såväl organisationsstöd, som inom varje verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10 %
fördelas till och stärker övriga SF:s organisationsstöd.
Motivering:
I tidigare SF-stödsystem fanns en regel innebärande att inget SF skall erhålla mer än 10 % av det
sammanlagda SF-stödet. I samband med att ett det nya stödsystemet infördes, avskaffades denna
begränsning, vilket innebär att när nya ramar och principer, samt alla beräkningskriterier tillämpas fullt ut,
kan ett enskilt SF erhålla ett oproportionerligt högt centralt stöd sett till aktuell total fördelningssumma.
Det är viktigt att hålla isär centralt- och lokalt stöd. Denna motion rör inte det stöd som enskilda föreningar
erhåller oavsett idrott, utan endast det centrala stöd som ges till alla SF för administration och
verksamhetsutveckling avseende sin idrott, inom ramen för våra gemensamma idrottsliga utvecklingsresor
och mål definierade i Strategi 2025 – Svensk Idrott Världens Bästa.
10 % regeln begränsade tidigare enbart SF-bidraget (totalt 330 miljoner 2019), ej idrottslyftet (195 miljoner
central nivå 2019) som var riktat till barn- och ungdomsidrott.
Vårt nya stödsystem bygger i huvudsak på ett organisationsstöd, samt verksamhetsstöd avseende områdena
barn och ungdom, vuxna, elit och para, och torde syfta till att vi på bästa sätt som helhet gemensamt skall nå
våra gemensamma höga mål.
Vår bedömning är mycket kortfattat att den centrala nivån är en svag länk i svensk idrotts utveckling. För att
nå våra gemensamma mål inom strategi 2025 behöver vi SF ställa mycket höga krav på oss själva och vår
förmåga att utveckla våra respektive idrotter. Att göra oss attraktiva, tänka nytt och organisera oss på ett sätt
så att vi är ett relevant alternativ i framtiden. Och för att efterleva dessa krav krävs resurser för att på central
nivå kunna säkerställa motsvarande ledning, styrning och utveckling.
Det är alltid smärtsamt att anse att någon part inom familjen skall få mindre resurser, men samtidigt så är vår
uppfattning att rörelsen på detta sätt som helhet presterar bättre med högre krav och reella förutsättningar att
leverera givet de samlade resurserna som finns att fördela.
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