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10.5 Motion nr 2: Svenska Mångkampförbundet m.fl.
Parlamentarisk utredning med uppdrag att utveckla
den svenska idrottsmodellen
Motionärernas förslag:
Svenska Mångkampsförbundet, Svenska Fäktförbundet, Svenska Dragkampsförbundet,
Svenska Isseglarförbundet, Svenska Varpaförbundet föreslår
att

RF-stämman ger Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära
att det tillsätts en parlamentarisk idrottsutredning med uppdrag att
utveckla den svenska idrottsmodellen,

att

RF-stämman vid bifall till den första att-satsen inhiberar
Riksidrottsstyrelsens beslut rörande den ekonomiska stödtilldelningen för
2022 och återgår till 2020 års fördelningsnycklar i väntan på
idrottsutredningens arbete.

RS föreslår
att

RF-stämman beslutar att avslå motionen.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande
Det så kallade implicita kontrakt som forskningen pekar på finns mellan idrottsrörelsen
och staten, regioner och kommuner har tjänat idrottsrörelsen väl. En grundpelare för det
är en gemensam tro på att idrotten utvecklas och genomförs bäst när den är fri och
självständig utan detaljstyrning från offentliga aktörer.
Det finns en ömsesidig insikt att bra idrott har ett stort egenvärde för alla de som är med,
aktiva, ledare, förtroendevalda, funktionärer med flera, som känner gemenskap och
glädje i stunden men också engagemang när möjligheten att forma och påverka finns
genom den demokratiska strukturen. Bra idrott bidrar också med samhällsnytta, som hur
den än mäts är mångdubbelt mer än stödet och förutsättningarna som ges.
Viljan att utveckla bra idrott har alla förbund och föreningar. Genom Strategi 2025 har vi
gemensamt identifierat områden som är viktiga att förbättra och förändra för att fortsatt
vara en bred folkrörelse som finns i hela landet och engagerar miljontals människor, från
barn till de allra äldsta.
Att specialidrottsförbunden gemensamt har beslutat om Strategi 2025, ramar och
principer för fördelning av det statliga stödet och kriterier för medlemskap i
Riksidrottsförbundet är ett styrkebesked för den demokratiska strukturen och den
självständighet vi värnar.
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En tydlig trend över tid är att regeringen har minskat detaljstyrningen och
öronmärkningen av statens stöd till idrottsrörelsen. En allt större andel av det statliga
stödet (1 244 MSEK) fördelas till Riksidrottsförbundet i anslagsposten ”verksamhet av
gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och
ungdomsverksamhet” . Lägg där till 525 MSEK till det så kallade Idrottslyftet i
anslagsposten ”särskild satsning på idrott och motion”. Dessa medel omfattar
tillsammans 95,5 procent av det Riksidrottsförbundet kan fördela till
specialidrottsförbund, idrottsföreningar och distriktsidrottsförbund. Även om de har en
tydlig ram så har Riksidrottsförbundet stor frihet att självständigt avgöra hur dessa bäst
fördelas. En frihet som vi ska vårda och värna.
Riksidrottsstyrelsen menar att detta är en utveckling i rätt riktning och styrelsen verkar
för att regeringen genom regleringsbrevet ska addera ytterligare statligt stöd med samma
förtroende och frihet. Då kan idrottsrörelsen i demokratisk ordning besluta hur dessa
medel bäst ska fördelas inom ramen för den reglering regering fastslår.
Därför menar Riksidrottsstyrelsen att motionärens förslag att verka för att regeringen ska
tillsätta en utredning med syfte att bland annat se över den statliga styrningen av de
medel som Riksidrottsförbundet får möjlighet att fördela går emot den svenska
idrottsmodellen som framgångsrikt har byggt det implicita kontraktet med statsmaktens
och idrottsrörelsens ömsesidiga tro att folkrörelsen utvecklas bäst med stor frihet och stor
självständighet, utan detaljstyrning från det offentliga.
Självklart ska Riksidrottsförbundet föra en konstruktiv dialog med regering och
opposition hur staten på ett än bättre sätt kan stödja idrottsrörelsen och ge den goda
möjligheter att utvecklas. Huvuddelen av de områdena finns beskrivna i
Riksidrottsförbundets intressepolitiska program, som revideras och utvecklas när nya
behov uppstår och samhället förändras.
När det gäller den andra att-satsen att inhibera Riksidrottsstyrelsens beslut om
fördelning av det statliga stödet menar Riksidrottsstyrelsen att ett sådant beslut inte ska
vara avhängigt av ett uppdrag att påverka regeringen att tillsätta en parlamentarisk
utredningen för utveckling av den svenska idrottsmodellen. Styrelsen menar att
inhibering av de skäl som motionärerna hänvisar till är ett steg mot en ökad styrning från
regeringen och riksdagen.
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