Kompensationsstöd IF

Beslutat av RS 2020-04-20

1. Kompensationsstöd IF
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 20 april 2020 fastställt följande regelverk avseende
kompensationsstöd för effekter av coronaviruset riktat mot idrottsföreningar (IF).
Regelverket gäller fr.o.m. den 1 maj 2020 och gäller verksamhet under perioden 12
mars-30 juni 2020.

1.2

Stödberättigad förening

Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har
möjlighet att erhålla kompensationsstöd i enlighet med vad som anges i regelverket.
För att vara stödberättigad ska IF haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade
kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som
myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud
Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden
måste uppgå till minst 15 000 kr tillsammans.

1.3

Syfte med stödet

Syftet med stödet är att ge IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva
idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och
evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

1.4

Beslut

RS fattar ett beslut om stöd under juni 2020.
RS har möjlighet att begränsa antalet IF som erhåller stöd om statsanslagets storlek
inte är tillräckligt stort.

1.5

Beräkning av stöd

Stödet är relaterat till IF:s intäktsbortfall och direkt ökade kostnader jämfört med
budget under perioden 12 mars– 30 juni 2020 med anledning av coronaviruset.
Verksamhet och evenemang ska varit planerade att äga rum under perioden 12 mars-30
juni 2020 för att vara stödberättigade. Följande utgångspunkter används i
bedömningen och beräkningen av IF:s kompensationsstöd:

1 (7)

Kompensationsstöd IF

Beslutat av RS 2020-04-20



Stöd utgår för kompensation för faktiska merkostnader som uppstått under
perioden för IF med anledning av coronaviruset.



Stöd utgår för förlorade intäkter till IF p.g.a. inställd, reducerad eller
uppskjuten verksamhet och evenemang.1



Prioritering görs utifrån IF:s omfattning av intäktsbortfall och direkta
kostnader med anledning av coronaviruset i relation till IF:s omsättning, om
stödets totalsumma inte räcker till.



IF som tappar större andel av sin totala årliga omsättning kompenseras med ett
högre kompensationsstöd relativt till ansökt stöd.



Nivån på IF:s kompensationsstöd fastställs efter avräkning av IF:s sparade
kostnader för samma period samt eventuell kommunal och regional
kompensation eller stöd direkt eller indirekt från myndighet för samma
verksamhet eller evenemang.

Detaljerade riktlinjer för fördelning av stödet beslutas av RF:s generalsekreterare.

1.6

Storlek på stödet

RS beslutar hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet i samband med beslut om
stödet. Då resurserna är ändliga kommer RS att behöva prioritera mellan sökande.

1.7

Ansökan

Ansökan sker via en särskild ansökningsblankett som finns tillgänglig för IF i Idrott
Online - Idrottsmedel. Ansökan sker av IF under perioden 1 - 15 maj 2020. Ansökan
verifieras genom att IF inlämnar de handlingar som efterfrågas i samband med
ansökan.

1.8

Utbetalning

För IF som erhåller kompensationsstöd sker utbetalning i nära anslutning till RS
beslut. Utbetalning sker till IF:s plus- eller bankgirokonto.

1.9

Rättelse och omprövning

Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får RF, sedan IF getts tillfälle att yttra sig,
meddela beslut om rättelse. Finner RF att ett beslut som RF har meddelat är uppenbart
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska RF ändra
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för IF.

1

Ersättning för lön eller arvoden utgår ej utan föreningar hänvisas till ordinarie stödsystem och andra krispaket från
regeringen. På samma sätt ersätts heller inte utebliva intäkter från sponsorer eller mediaavtal p.g.a. utebliven
aktivering.
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1.10 Återbetalning
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga
uppgifter, får RF besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.

1.11 Överklagande
RF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas.

1.12 Redovisning av erhållet stöd
Stödmottagaren är skyldig att rapportera hur pengarna använts i föreningens
verksamhet. Detta görs senast den 1 december 2020 i IdrottOnline i mallar som RF
tillhandahåller senast 1 november.

1.13 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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