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1. Verksamhetsstöd DF Strategi 2025
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
verksamhetsstöd för Strategi 2025 riktat mot distriktsidrottsförbund (DF). Riktlinjerna
gäller fr.o.m. den 1 januari 2020.

1.1

Stödberättigat förbund

DF i RF som inför varje nytt verksamhetsår inkommit med en plan för sin verksamhet
senast det datum som RS årligen beslutar om.

1.2

Syfte med stödet

Att ge DF förutsättningar att stödja specialidrottsförbunds (SF) utvecklingsarbete i
enlighet med strategi 2025 med tonvikt på barn- och ungdomsidrott. Vidare att ge DF
förutsättningar att leda och stödja föreningarnas (IF) verksamhet samt att verka för
idrottens utveckling utifrån ett regionalt/lokalt perspektiv.
Målsättningen är att
•

70 % av SF upplever att DF:s arbete utvecklar deras IF i linje med förbundets
utvecklingsplan.

•

50 % av de IF som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har tagit del av DF:s
ledning och stöd.

1.3

Beslut

RS fattar ett preliminärt beslut om stöd i oktober ojämna år. Vid detta möte fastställs
även den totala bidragssumman (y kr) samt det grundbelopp (x kr) som utgår till varje
SF som uppfyller villkoren enligt 1.2.
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.
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1.4

Beslutat av RS 2019-10-22,

Beräkning av stöd

Stödet fördelas till DF i enlighet med följande fördelningsmodell.
Varje DF som uppfyller villkoren enligt 1.2 erhåller x kr i grundbelopp. Därutöver
erhåller dessa ett rörligt stöd baserat på tre parametrar:
•

genomsnitt av antal LOK-föreningar1 föregående år och året dessförinnan

•

genomsnitt av antal aktiviteter2 föregående år och året dessförinnan, och

•

genomsnitt av antal aktiv i idrott 7 - 25 år3 föregående år och året
dessförinnan, och

Det återstående beloppet, efter fördelat grundbelopp, fördelas med A% föreningar, B%
aktiviteter och C% aktiv i idrott. Från 2022 kompletteras dessa parametrar med
bedömning av DF:s regionala utmaningar. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr
efter beräkning. A, B, och C beslutas av RS i oktober ojämna år.
För fördelning 2020-2021 har RS beslutat att:
x=400 000 kr
A=40%, B=20% och C=40%

1.5

Storlek på stödet

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet. Den totala
summan kan ej minskas med mer än 5 % såtillvida inte statsanslaget till RF minskar
med större procentandel.
För 2020 - 2021 gäller särskilda övergångsregler. DF som uppfyller villkoren för
verksamhetsstöd ska erhålla minst 90 % av sitt nuvarande beräknande utvecklingsstöd
inom ramen för Idrottslyftet 2020 samt minst 80 % 2021.

1.6

Ansökan

Ingen separat ansökan krävs för detta stöd. DF tilldelas stödet per automatik under
förutsättning att villkoren är uppfyllda i enlighet med 1.2.

1.7

Utbetalning

Utbetalning sker fyra gånger per år, en gång i kvartalet. Utbetalning sker till DF:s pluseller bankgirokonto.

Föreningar som sökt och erhållit LOK-stöd och därutöver har mer än 100 deltagartillfällen registrerade.
Beviljade aktiviteter i LOK-stödet.
3 Registrerade deltagare 7-25 år i föreningarnas verksamhet i IdrottOnline sista december respektive år.
1

2
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1.8

Beslutat av RS 2019-10-22,

Rättelse och omprövning

Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får RF, sedan DF 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 DF.

1.9

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.

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

1.11 Redovisning av erhållet stöd
Verksamhetsstödet redovisas årligen, senast 1 mars påföljande år. Redovisningen sker
skriftligt i de mallar som RF senast vid årsskiftet skickar ut till respektive SF.

1.12 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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