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1. Uppdragsersättning Svenska
Parasportförbundet
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 regelverk
avseende uppdragsersättning för att utgöra kompetenscenter för fysisk aktivitet och
idrott för personer med funktionsnedsättning (paraidrott) för idrottsrörelsen, att
utbetalas till Svenska Parasportförbundet. Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 1 januari
2020.

1.2

Ersättningsberättigad organisation

Svenska Parasportförbundet, under förutsättning att de fullföljt sina åligganden 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, ersättningar och
statistiska uppgifter.
Ersättning för uppdraget i enlighet med gällande verksamhetsinriktning kan utgå efter
inlämnat äskande (enligt nedan) efter beslut av RS.

1.3

Syfte med ersättningen

Att stödja och stimulera utveckling av paraidrott genom att möjliggöra för att den
kompetens som idag finns, och kan utvecklas, inom Svenska Parasportförbundet görs
tillgänglig för hela idrottsrörelsen. Kompetenscentret ska genom Svenska
Parasportförbundet:
1. i nära dialog med SF och RF, definiera de kompetenser som ett idrottsövergripande
kompetenscenter för idrott och fysisk aktivitet ska besitta,
2. tillse att den gemensamma kompetensen ständigt vidareutvecklas och kommer
samtliga SF till del,
3. medverka i arbetet med att kompetenscentret, som är en angelägenhet för den
samlade idrottsrörelsen, framgent organiseras på ett sådant sätt som gör det enkelt
för alla SF att erhålla stöd till sin verksamhet,
4. genomföra insatser för ökad rekrytering och samarbeten för att i större
utsträckning nå målgruppen,
5. stärka förutsättningarna för att driva och delta i multisportevenemang både i
marknadsföringssyfte och i syfte att ge målgruppen möjlighet att testa andra
idrotter och mätas över idrottsgränser, och
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6. bidra till att kunskapen om förutsättningarna för paraidrott hos idrottens
påverkansorgan stärks, till nytta för idrottens intressepolitiska arbete.

1.4

Beslut

RS fattar ett preliminärt beslut om uppdragsersättningen i oktober ojämna år.
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.

För 2020-2021 utgår 2 MSEK per år

1.5

Beräkning av uppdragsersättningen

Uppdragsersättningen beräknas utifrån det äskande som Svenska Parasportförbundet
inkommer med senast den 1 september ojämna år.

1.6

Storlek på uppdragsersättningen

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för uppdraget.

1.7

Ansökan

Ansökan utgörs av det äskande som Svenska Parasportförbundet ska inkomma med
senast den 1 september ojämna år.

1.8

Utbetalning

Utbetalning sker fyra gånger per år, en gång i kvartalet. Utbetalning sker till Svenska
Parasportförbundets 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 Svenska Parasportförbundet
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 Svenska Parasportförbundet.

1.10 Återbetalning
Om det efter utbetalning av uppdragsersättning framkommer att utbetalningen
grundats på oriktiga uppgifter, får RF besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka
utbetald uppdragsersättning.
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1.11 Överklagande
RF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas.

1.12 Redovisning av erhållen uppdragsersättning
Uppdragsersättningen redovisas årligen, senast den 1 mars påföljande år.
Redovisningen sker skriftligt i de mallar som RF senast vid årsskiftet skickar ut till
Svenska Parasportförbundet.

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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