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10.26 Motion nr 27: Svenska Motorsportförbundet
(Svemo)
Olycksfallsförsäkring för alla idrottande barn och
ungdomar i ålder 7–25 år
Motionärens förslag:
Svenska Motorsportförbundet (Svemo) föreslår
att

Riksidrottsmötet beslutar att uppdra åt RF att snarast upphandla,
administrera och ta kostnaden för en olycksfallsförsäkring som skyddar
alla idrottsutövande barn och unga i åldern 7–25 år och som utjämnar
skillnader i kostnader för idrottande barn, unga och unga vuxna

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i RS utlåtande över motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Vid RF-stämman 2019 behandlades en motion från SVEMO avseende att kollektivt
upphandla en nationell olycksfallsförsäkring för samtliga barn och unga mellan 7–25 år
inom idrottsrörelsen. Stämman avslog motionen men RS fick i uppdrag av stämman att
utreda möjligheterna för en kollektiv försäkring, hur en möjlig finansiering av detta skulle
lösas samt intresset hos SF för en sådan lösning.
RS beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 om en övergripande processplan
för utredningen gällande en eventuell gemensam olycksfallsförsäkring. Arbetet har under
2019/2020 genomförts av en mindre arbetsgrupp på kansliet.
Den första fasen utifrån den övergripande planen för utredningen hade fokus på att ta
fram prospekt/förfrågningsunderlag och förslag på möjlig finansiering. Den andra fasen
hade fokus på att stämma av förslag och resultat från förfrågan mot branschen med SF.
Följande moment har genomförts inom ramen för utredningen:

•

Genomfört en juridisk analys av statsstödsreglerna och möjligheten att nyttja
statsbidrag för att köpa en gemensam försäkring.

•

Genomfört fyra workshops med ett urval av SF fördelade på individuella idrotter
samt lagidrotter.
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•

Sänt ut enkät till samtliga SF för att få en bild av deras befintliga
försäkringsskydd för målgruppen samt kostnader för detsamma.

•

Skickat ut ett förfrågningsunderlag till två försäkringsförmedlare för att köpa
konsulttimmar i två olika faser av processen. Dels för att ge synpunkter på
förfrågningsunderlaget, dels för att vara behjälpliga med att analysera inkomna
svar från bolagen.

•

Gått ut till branschen med förfrågningsunderlag.

•

Sammanställt inkomna svar på förfrågan.

•

Haft dialoger med försäkringsbolag och SF.

•

Genomfört ett arbetspass på RIF i november med 55 deltagare från SF och
distrikt omfattande 47 SF.

Utredningen visade bl.a. efter att ha gått ut med förfrågningsunderlaget, att det finns ett
intresse för branschen att teckna den efterfrågade försäkringen. Det kan dock konstateras
att det är relativt få bolag som upplever sig ha erfarenhet och kunskaper inom området
och då det är stora volymer har flera bolag uttryckt tvekan. Detta beror främst på, enligt
utredningens uppfattning, att de saknar skadestatistik inom området idrott.
Förfrågningsunderlaget skickades ut till försäkringsbolagen under maj månad och i juni
2020 fick RF in tre svar. Dessa svar analyserades av försäkringsmäklarna på Nordiska
Sport och Eventförsäkringar, som återkom med en skriftlig rapport samt hade ett möte
med arbetsgruppen under augusti 2020.
Svaren på förfrågningsunderlaget visar att det finns två mycket intressanta bolag som
bedöms ha kapacitet och kompetens för att hantera en olycksfallsförsäkring för de
aktuella målgrupperna oaktat om valet skulle falla på målgruppen 0–12 år eller 7–25 år.
Försäkringsvillkoren är enligt försäkringsmäklarna likvärdiga och priset för
försäkringarna ligger i spannet mellan 1,1 – 2,3 MSEK (0–12 år) och 32 – 42 MSEK (7–25
år).

Synpunkter från RIF
I samband med Riksidrottsforum svarade 39 av deltagarna på frågan om vilken av de tre
modellerna som de anser att RF bör gå vidare med. Utfallet på denna temperaturmätning
visade att medlemmarna är jämnt fördelade på de som stödjer att införa en
olycksfallsförsäkring för åldern 7–25 år och de som inte vill gå vidare i frågan om
gemensam olycksfallsförsäkring.
Generellt sett kan konstateras att det bland mindre och medelstora SF finns ett större
intresse för en gemensam olycksfallsförsäkring bland medlemmarna. Dessa SF ser vinster
med att detta skulle kunna hanteras centralt och att de därmed slipper processen med
upphandling och administration av en olycksfallsförsäkring på vart och ett av förbunden.
Ett flertal SF, främst de större, uttrycker dock en oro för risken att förlora kommersiella
intäkter i form av marknads-/sponsoravtal med de försäkringsbolag som de har sin
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försäkring hos, om en gemensam olycksfallsförsäkring genomförs. Av
enkätundersökningen framgår att det är hela 19 SF som idag har ett marknadsavtal med
det försäkringsbolag som de köper olycksfallsförsäkring av.
Utredningen har även belyst möjligheten att starta med en barnidrottsförsäkring (0–12
år). De tveksamheter som framförts gällande detta alternativ är främst att den inte bör
börja vid 0 år utan snarare vid 5 år samt att den inte täcker den mera skadebenägna
åldersgruppen från 13 år och uppåt. De anser heller inte att denna målgrupp på
aggregerad nivå kommer att ge några större kostnadsbesparingar för idrottsrörelsen totalt
sett då det är en billig målgrupp att försäkra. De fördelar som lyfts fram för denna
målgrupp är bl.a. att vid en barnförsäkring kan SF ha kvar sin modell med licenser som
oftast startar vid 13–15 års ålder.
SF:s negativa synpunkter på att låta det vara som det är idag är främst att det är
osolidariskt. Alla SF kan inte teckna en försäkring och det är därmed ett svaghetstecken
att vi inte kan erbjuda alla som idrottar i förening en gemensam försäkringslösning.
Fördelarna som lyfts fram med att låta det vara som det är idag är att SF:en får en
försäkringslösning som är väl anpassad till den egna idrotten samt möjligheter till
kommersiella avtal.
Utifrån beskriven utredning och ovan redovisade avstämning som gjordes med SF och
distrikt under RIF 2020 har RS behandlat frågan på sitt möte i januari 2020 där GS fick i
uppdrag att, med ledning av den förda diskussionen, återkomma till styrelsemötet i
februari 2020 med förslag till beslut i ärendet.

Styrelsens behandling av utredningen
I enlighet med direktiven för utredningen som RF fick i uppdrag att genomföra från RFstämman 2019 har RS tagit beslut om hur RF ska gå vidare i frågan. RS beslutade vid sitt
sammanträde den 23–24 februari 2021 att ge GS i uppdrag att undersöka intresset hos SF
för en självfinansierad gemensam olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar (7–25 år).
Utifrån den tudelning i frågan som SF avgivit inom ramen för utredningen ansåg RS att
RF, i detta läge, inte ska upphandla en gemensam kollektiv olycksfallsförsäkring, gällande
för samtliga medlemmar. Syftet med RS:s beslut är att ge möjlighet för de SF som är
intresserade att vara med i en självfinansierad, gemensam upphandling av en
olycksfallsförsäkring för målgruppen. Initialt kommer SF:s intresse för en sådan lösning
att undersökas och om intresset är tillräckligt stort kommer beslut därefter fattas om
upphandling. I händelse av att det finns ett tillräckligt stort intresse så kommer RF att
ansvara för upphandling och samordning av denna försäkring.
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Motion till Riksidrottsmötet 2021 angående olycksfallsförsäkring för alla
idrottande barn och ungdomar i ålder 7 – 25 år.
Till Riksidrottsmötet 2019 motionerade Svemo om en olycksfallsförsäkring för barn med i
stort sett en liknande ordalydelse som nedan. Motionen drogs under RIM tillbaka av
Svemo, efter löfte från RS att utreda frågan. Utredningen har sedan genomförts men då
inget resultat av undersökningen presenterats innan motionstiden går ut, känner sig
Svemo tvingade att åter motionera i frågan.
Svemo föreslår även detta RIM att RF använder en del av de statliga medlen för att
upphandla och administrera en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och unga som
deltar i idrottsverksamhet i förening knuten till ett specialidrottsförbund anslutet till RF.
Bakgrund:
Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. En av dessa
principer är ”Allas rätt att vara med”. Här har idrottsrörelsen en viktig uppgift framför
allt i socioekonomiskt svaga områden samt för att kunna attrahera barn och ungdomar
från familjer som är i en ekonomiskt utsatt situation. Samtidigt finns många idrotter där
kostnader för att utöva idrotten är relativt hög och där en stor del av kostnaden för den
enskilde utövaren utgörs av försäkringskostnad via licens.
Skäl till motionen:
De flesta SF administrerar och betalar idag för en olycksfallsförsäkring. Kostnaderna för
dessa försäkringar tas oftast ut i form av en licensavgift av den enskilde utövaren.
Beroende på idrott, kan detta indirekt skapa mycket höga försäkringskostnader för
idrottsutövaren, vilket är speciellt känsligt för barn, unga och unga vuxna. I vissa fall
bygger till och med de unga idrottsutövarnas försäkringsskydd på att föräldrarna själva
skaffar en olycksfallsförsäkring, något som inte alltid sker och som i vissa idrotter är
omöjligt då idrotterna anses vara förknippat med risk.
Svemo har ett flertal exempel på personer i ung ålder som av kostnadsskäl valt att ställa
sig utanför den organiserade idrotten av ekonomiska skäl. Detta urholkar idrottens
verksamhetsidé om idrott i förening. På ett personligt plan har detta ibland lett till
ekonomisk katastrof för unga som saknat tillräckligt försäkringsskydd vid olyckor.
Förutom att detta skapar en orättvisa gentemot enskilda utövare, så skapar det en
onödig och orättvis konkurrenssituation mellan olika idrotter. Svemo menar att det idag
råder otillbörligt stora skillnader mellan olycksfallsförsäkringen för idrottande barn och
unga beroende på respektive SFs möjligheter att teckna försäkring. Små och mindre SFs
medlemmar utgör ibland en alldeles för liten grupp för att försäkringsgivare ska vilja
teckna avtal över huvud taget.
De ovanstående skälen ger de barn och unga som deltar i vissa idrotter ett väsentligt
sämre försäkringsskydd än de som deltar i andra aktiviteter.

2(2)
Svemo menar att det är ett ansvar för hela idrottsrörelsen att se till att samtliga barn och
unga inom idrottsrörelsen har ett likvärdigt försäkringsskydd. Ett gemensamt
ansvarstagande inom den organiserad svenska idrottsrörelsen visar också på en tydlig
skillnad mellan RF-anslutna idrotter och de kommersiella idrottsaktörerna där detta
ansvar inte tas. Svemo anser vidare att ett utnyttjande av statliga medel för detta är helt
i linje med regeringens önskemål för hur medlen ska utnyttjas.
En central upphandling för hela idrottsrörelsen skulle enligt uppgift hamna på runt 30
MSEK årligen. Detta belopp anser vi är en billig kostnad för ett försäkringsskydd för barn
och unga. I tillägg medför givetvis en central upphandling stordriftsfördelar, det vill säga
att den totala kostnaden blir mindre än summan av alla upphandlingar som varje SF
själva gör idag.
Slutligen anser Svemo att det är underligt att RF försäkrar idrottsrörelsens
funktionärer – till stor del vuxna – men inte idrottande barn och unga. Vi kan inte
undgå att ställa oss frågan vilka signaler detta skickar till allmänhet, media,
myndigheter och politiker.
Sammanfattning:
•

•

•
•

En nationell olycksfallsförsäkring upp till 25 års ålder inom idrottsrörelsen skulle
sänka kostnaderna för utövande av idrott för i stort sett alla barn, unga och unga
vuxna.
En nationell olycksfallsförsäkring upp till 25 års ålder inom idrottsrörelsen skulle
ge små, medelstora och riskfyllda idrotter möjlighet att skapa ett fullgott
försäkringsskydd för sina unga utövare.
En nationell olycksfallsförsäkring upp till 25 års ålder inom idrottsrörelsen skulle
utjämna skillnader mellan olika förbund vad gäller kostnad för utövande.
En nationell olycksfallsförsäkring upp till 25 års ålder inom idrottsrörelsen
uppfyller i mycket hög grad syftet med tilldelningen av statliga medel och
Regeringens önskemål om hur detta ska användas.

Svemo föreslår:
-

att Riksidrottsmötet beslutar att uppdra åt RF att snarast upphandla,
administrera och ta kostnaden för en olycksfallsförsäkring som skyddar alla
idrottsutövande barn och unga i åldern 7–25 år och som utjämnar skillnader i
kostnader för idrottande barn, unga och unga vuxna.

För Svenska Motorsportförbundet (Svemo)

Håkan Leeman
Ordförande

