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Bakgrund
Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade 2019 om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. I
det nya stödsystemet finns ett projektstöd till föreningar (IF) inom barn- och ungdomsidrott
som specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt ges möjlighet att fördela. Styrningen av
projektstödet utgår från de ramar och principer som beslutades av Riksidrottsmötet den 25
maj 2019 samt tillhörande regelverk som RS beslutade om den 22 oktober 2019.
De riktlinjer som detta dokument innehåller är beslutade av Riksidrottsförbundets
generalsekreterare den 29 november 2019 och innebär ett förtydligande om hur medlen får
fördelas och användas utöver vad som framgår av ovan nämnda styrdokument.

1. Riktlinjer projektstöd IF Barn- och
ungdomsidrott
1.1 Inledning
Generalsekreteraren för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har den 29
november 2019 fastställt riktlinjerna avseende projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott.
Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 1 januari 2020.

1.2 Sökbara områden
RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi
2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i
riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott
i enlighet med Strategi 2025. RS har identifierat tre övergripande områden som behöver
prioriteras under 2020—2021 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025.
Följande områden är sökbara; idrottssvaga områden, få fler ungdomar att stanna kvar i den
organiserade idrotten, och utbildade barn- och ungdomsledare i IF.

1.2.1 Idrottssvaga områden (ansöks enbart via RF-SISU
distrikt)
Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar, och olika grad av närvaro, i olika delar av landet. I
idrottsrörelsens strategiska plan för år 2018–2021 beskrivs bland annat ett önskat läge år
2025 där alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till
idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige.
Möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens
ekonomiska förutsättningar eller var man bor.
Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Forskning
visar att socioekonomiska och demografiska, såväl som geografiska, faktorer påverkar barn
och ungdomars möjligheter att idrotta. På landsbygden kan IF mötas av utmaningar som
utflyttning, långa avstånd och svårigheter att få ihop tillräckligt stora träningsgrupper. I
städerna är det ofta brist på idrottsytor och anläggningar vilket kan skapa köer till
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verksamhet och därmed en konkurrens mellan individer. Statistik visar också att stadsdelar
med relativt svag socioekonomisk profil och hög andel invånare med utländsk bakgrund
också har betydligt färre IF-medlemmar än andra stadsdelar.
Målgrupp
Målgruppen ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.
Definition av idrottssvagt område
Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av
idrottsförenings-deltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för
idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. RF-SISU distrikten avgör
med beaktande av detta vilka områden som ska anses vara idrottssvaga i respektive distrikt.
Inriktning
Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva
förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.
Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är
verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

1.2.2 Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade
idrotten
Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är
någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller
aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad
gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i
ungdomsåren.
Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa
orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens
struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur
attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.
Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt
mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och
tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad
verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer.
För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar
utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så
att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön,
prestationsnivå eller andra förutsättningar.
Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.
Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få
målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.
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Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund
Projekt ska beviljas för att:
• utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter
idrotta
• utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande
och inkluderande.
Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt ska beviljas för att:
• utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande
och inkluderande
• möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar
flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

1.2.3 Utbildade barn- och ungdomsledare i IF
Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar
närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den
idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras
upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de
får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.
Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det
är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser
som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och
riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.
Definition av aktivitetsledare
En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.
Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.
Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala
och idrottsspecifika utveckling.
Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund
Projekt ska beviljas för:
• idrottsspecifika utbildningar,
vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen
utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med
utbildningar riktade till aktivitetsledare.
Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt ska beviljas för:
• idrottsövergripande utbildningar,
vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som
SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar
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kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala
utveckling.

1.2.4 Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med
anledning av Coronapandemi
Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället
påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är såklart inget undantag. Inom många sektorer
försöker man snabbt ställa om utifrån det svåra läget och hitta innovativa lösningar för att
hålla verksamheten igång. Detta behöver även idrotten göra och därför utvidgas nu
möjligheten för IF att söka projektstöd.
I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och
beslutsfattare som påverkar idrotten och i många fall gör det svårt att bedriva verksamhet
som vanligt. Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de
rekommendationer som finns, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten. Med andra
ord att anpassa idrottsverksamhet till rådande omständigheter.
Målgrupp
Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.
Inriktning
Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så
mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som
påverkar idrottsrörelsen gäller.
Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan
inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Både SF och distrikt
har möjlighet att bevilja stöd för denna typ av insats.
Området är aktuellt till och med 31 december 2020.
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1.3 Avgränsningar och förtydliganden
Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger
långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd
till ordinarie eller löpande verksamhet.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga tre av fyra sökbara områden;
•

Läger
Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas
för att bekosta läger.

•

Material
Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga
verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte
beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

•

Individuella kostnader
Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller
träningsavgifter.

Under coronarestriktionerna, längst t o m 31 december 2020, undantas området ”bibehållen
verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemi”. Inom det
området kan medel beviljas till ordinarie och löpande verksamhet vilket inkluderar läger och
material. Individuella kostnader ersätts ej.

1.4 SF och RF-SISU distrikt som bidragsgivare
1.4.1 RF-SISU distrikt med ansvar för SF fördelning till IF
RF-SISU distrikt ansvarar för att fördela projektmedel till föreningar vars SF inte uppfyller
villkoren att fördela projektstöd IF barn- och ungdomsidrott.
Beräknat stöd fördelas på de RF-SISU distrikt där SF föreningar som har rapporterad LOKstödsverksamhet har sin hemvist. Fördelningen utgår från antalet föreningar inom SF i
respektive RF-SISU distrikt.
RF-SISU distrikt har ansvar att fördela dessa medel till SF:s föreningar utifrån samma
projektområden och riktlinjer som beskrivs i detta dokument.

1.4.2 Information om projektstöd IF
SF och RF-SISU distrikt ska via sin hemsida ha tydlig information om syfte och mål med
stödet samt hur förbundets föreningar kan söka stöd och inom vilka områden.

1.4.3 Öppenhet om beslut
När frågan ställs ska SF och RF-SISU distrikt i största möjliga utsträckning ge intressenter
information om beslut kring Projektstöd IF barn och ungdomsidrott.
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1.4.3 Redovisning av erhållet stöd
SF och RF-SISU distrikt ska lämna in rapporter och övrigt underlag som begärs in av RF på
utsatt tid. Om detta inte sker har RF rätt att besluta om konsekvenser för framtida
medelsfördelning inom ramen för projektstöd IF barn- och ungdomsidrott.

1.4.4 Rutiner kring jäv
Oavsett roll i ärendehanteringen får enskild handläggare eller beslutsfattare inte ha
kopplingar som kan påverka SF och RF-SISU distriktens möjlighet att agera sakligt och
opartiskt. För att säkerställa detta ska varje SF och RF-SISU distrikt med ansvar att
handlägga ärenden inom Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ha en dokumenterad rutin
för jäv i enlighet med 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900).

1.5 Medelshantering
1.5.1 Ansökningsperiod
Ansökan om projektstöd ska göras av IF i IdrottOnline. Projektperioden sträcker sig över två
(2) år och respektive SF och RF-SISU distrikt bestämmer själva när ansökningsperioden ska
vara öppen.
Ansökningar kan beviljas (godkänd för utbetalning) mellan perioden 1 januari 2020 till 31
oktober 2021. Eventuella återstående medel kan efter 31 oktober 2021 inte nyttjas.

1.5.3 Flera föreningar i gemensam satsning
När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin del i
projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening och
att ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till övriga medverkande
föreningar.

1.5.4 Kontroller innan beviljande av medel
I samtliga ärenden som SF och RF-SISU distrikt godkänner för utbetalning ska följande
information framgå:
• syfte med projektet
• beskrivning av genomförande och tidsplan
• målgrupp för projektet
• vilket sökbart projektområde som ärendet avser.
SF och RF-SISU distrikt ska säkerställa att:
• föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
• föreningens ansökan avser en satsning som genomförs inom projektperioden
• projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord är det inte tillåtet att
godkänna ansökningar där satsningen redan är genomförd.

1.5.5 Redovisning av erhållet stöd
IF måste, senast den 30 januari året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma med en
återrapport av genomfört projekt.
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•
•

Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas
nya medel.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala
erhållet stöd.

Följande information ska framgå i samtliga återrapporter, med undantag för området ”
bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin”,
som SF och RF-SISU distrikt godkänner:
Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten samt Idrottssvaga
områden
• Antal unika individer som deltagit i projektet.
• Antal aktivitetstillfällen.
Utbildade barn- och ungdomsledare IF
• Antal aktivitetsledare som utbildats.

1.5.6 Återbetalning av medel
SF och RF-SISU distrikt ansvarar för att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd om det
framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter eller bidraget inte använts för
det ändamål det beviljats för.
Vid extraordinära händelser (t ex förskingring av medel där polisanmälan har gjorts) ska SF
och RF-SISU distrikt informera RF om ärendet.
Återbetalda medel som inkommer till RF fram till och med 30 september 2021 kommer
respektive SF och RF-SISU distrikt till del och kan fördelas till nya projekt. Se 1.5.1 för
information om ansökningsperiod.

1.6 Periodens årshjul
Nedan beskrivs viktiga händelser och datum för Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott.
2019
16 december senast detta datum öppnas idrottsmedelapplikationen upp för SF och RF-SISU
distrikt.
2020
januari

I anslutning till RS styrelsemöte (beslut) i januari månad överförs medel till
idrottsmedelapplikationen.
1 september Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in delrapport om innevarande
år till RF.
2021
januari
30 januari

I anslutning till RS styrelsemöte (beslut) i januari månad överförs medel till
idrottsmedelapplikationen.
Sista dag för föreningarna att återrapportera de satsningar som beviljades
under föregående år.
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1 mars

Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in slutrapport om föregående år
till RF.
1 september Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in delrapport om innevarande
år till RF.
31 oktober Senast detta datum måste samtliga beviljade projekt vara godkända för
utbetalning i Idrottsmedelapplikationen. Återstående medel kan därefter inte
nyttjas.
1 december Senast denna dag ska RF ha förberett Idrottsmedelapplikationen så att det är
möjligt för SF och RF-SISU distrikt att öppna upp inför 2022.

