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1. Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott
1.1

Inledning

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med stöd av förordningen har
Riksidrottsstyrelsen (RS) den 22 oktober 2019 fastställt följande riktlinjer avseende
projektstöd riktat mot idrottsföreningar (IF). Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 1 januari
2020.

1.2

Stödberättigad förening

Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har
möjlighet att erhålla projektstöd i enlighet med vad som anges nedan.

1.3

Förbund som bidragsgivare

RS delegerar beslutsrätten om projektstöd till SF och Distriktsidrottsförbund (DF). De
SF och DF som uppfyller följande villkor ges denna rättighet.
SF
Medlemsförbund (SF) i RF som har fullföljt sina åliggande enligt 11 kap. 4 § RF:s
stadgar under föregående år, följer idrottens värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s stadgar
samt redovisat tidigare beviljade ekonomiska stöd och statistiska uppgifter.
Nytt SF anses ha fullföljt sina åliggande under föregående år.
SF måste ha minst 15 föreningar som bedriver kontinuerlig (+10 sammankomster per
förening) barn- och ungdomsidrottsverksamhet.
Därutöver måste varje SF inkommit med en plan för sin verksamhet
(förbundsutvecklingsplan) senast den 1 september ojämna år.
DF
DF i RF som inför varje nytt verksamhetsår inkommit med en plan för sin verksamhet
senast det datum som RS årligen beslutar om.

1 (4)

Projektsstöd IF Barn- och ungdomsidrott

1.4

Beslutat av RS 2019-10-22,

Beslut

RS fattar ett preliminärt beslut om vilka SF och DF som ges rätten att besluta om
projektstöd i oktober ojämna år. I detta beslut framgår också hur stor summan är för
respektive organisation att besluta om. Beslutet fastställs efterföljande jämnt år i
januari efter att regleringsbrevet för innevarande budgetår blivit känt. Beslutet
innehåller beslutad summa för innevarande år samt preliminär summa för
efterföljande år.

1.5

Syfte och mål med stödet

Att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med
Strategi 2025.
Målsättningen är att
•
•
•

1.6

stärka idrotten i idrottssvaga områden,
få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
att IF har utbildade barn- och ungdomsledare.

Sökbara områden och tid

Tre områden är möjligt att söka stöd inom.
•

Idrottssvaga områden (enbart via DF).

•

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.

•

Utbildade barn- och ungdomsledare i IF.

SF och DF väljer själva hur de lägger upp sin detaljerade bidragsgivning. Detta ska dock
ske utifrån följande regelverk och eventuella riktlinjer för bidragshantering som RF
beslutar om.

1.7

Beräkning av stödet

SF
Stödet står till SF:s förfogande i enlighet med följande fördelningsmodell.
Varje SF som uppfyller villkoren enligt 1.3 erhåller x kr i grundbelopp att fördela.
Därutöver erhåller dessa ett rörligt stöd baserat på tre parametrar:
•

genomsnitt av antal LOK-föreningar föregående år och året dessförinnan,

•

genomsnitt av antal aktiviteter föregående år och året dessförinnan, och

•

genomsnitt av antal aktiv i idrott 7 - 25 år föregående år och året dessförinnan.
För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att:
X= 50 000 kr
A=20%, B=40% och C=40%
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Det återstående beloppet, efter fördelat grundbelopp, fördelas med A% föreningar, B%
aktiviteter och C% aktiv i idrott. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr efter
beräkning. A, B och C beslutas av RS i oktober ojämna år.
DF
Stödet står till DF:s förfogande i enlighet med följande fördelningsmodell.
Varje DF som uppfyller villkoren enligt 1.3 erhåller ett rörligt stöd att fördela baserat på
tre parametrar:
•

genomsnitt av antal LOK-föreningar föregående år och året dessförinnan,

•

genomsnitt av antal aktiviteter föregående år och året dessförinnan, och

•

genomsnitt av antal aktiv i idrott 7 - 25 år föregående år och året dessförinnan.

Beloppet fördelas med A% föreningar, B% aktiviteter och C% aktiv i idrott. Beloppet
utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning. A, B, och C beslutas av RS i oktober
ojämna år.

1.8

Storlek på stödet

För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att :
A=40%, B=20% och C=40%

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet och hur mycket av
dessa som ska gå till SF respektive DF. Den totala summan kan ej minskas med mer än
5 % såtillvida inte statsanslaget till RF minskar med större procentandel.

1.9

Ansökan av IF

Ansökan om projektstöd görs av IF i IdrottOnline under 2020 - 2021. Respektive SF
och DF bestämmer själva när under respektive verksamhetsår ansökan ska ske.

1.10 Utbetalning
För IF som erhåller stöd för projekt sker utbetalningen efter beslut från DF eller SF.
Utbetalning sker till IF:s plus- eller bankgirokonto.

1.11 Återbetalning
Om det efter fördelning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga
uppgifter eller bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för, får RF besluta om
att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.
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1.12 Överklagande
RF:s, SF:s och DF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas.

1.13 Redovisning av erhållet stöd
SF och DF
SF och DF är skyldig att rapportera hanteringen av det utbetalade projektstödet inför
kommande år till RF. Detta görs senast den 1 september varje år stödet ges.
Stödet redovisas också årligen, senast den 1 mars påföljande år. Redovisningen sker
skriftligt i de mallar som RF senast vid årsskiftet skickar ut till respektive SF och DF.
IF
IF måste, senast den 1 mars året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma med en
slutrapport av projektstödet. I slutrapporten, som görs i IdrottOnline, ska en
beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt
eventuella avvikelser från plan redovisas.

1.14 Förvaltningslagen
Enligt 13 § förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet gäller vid handläggning
av ärenden enligt dessa riktlinjer följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900)
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut, och
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går
till.
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