Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd
Fastställda av RS 2016-05-20 (§ 130) med senaste revidering RS 2016-12-14--15 (§ 180)

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 11 oktober och 4
december 2013 fastställt följande föreskrifter avseende statligt lokalt
aktivitetsstöd (LOK-stöd), riktat mot idrottsföreningar. Föreskrifterna gäller
fr.o.m. den 1 januari 2014 med ändringar beslutade, den 24-25 januari 2016
att gälla fr.o.m. den 1 februari 2016, respektive den 20 maj 2016 att gälla
fr.o.m. den 1 juli 2016.
2 § Stödberättigad förening
Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF
har rätt att erhålla LOK-stöd i enlighet med vad som anges nedan. Därutöver
har föreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av RS godkänt
samarbetsavtal med SF samma rättighet.
3 § Stödberättigad verksamhet
LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och
ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé,
vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad
tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett
centralt moment av fysisk aktivitet.
Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott hos barn,
ungdomar och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna
till en allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar.
Verksamheten ska vidare utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och
ungdomsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i idrottsverksamhet i
övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt
engagemang, jämställdhet och integration.
LOK-stöd utgår enbart för verksamhet som bedrivs under den tid föreningen
är medlem i SF.
4 § Kriterier för stöd
För att vara stödberättigad ska verksamhet till minst 75 procent innefatta
utövande av den eller de SF-idrotter föreningen bedriver. Därutöver kan
sådan verksamhet som direkt främjar den eller dessa idrotter vara
stödberättigad.
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5 § Stödberättigad gruppaktivitet
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare
utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare
enligt 6 §. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och
avslutning.
Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF. Ledaren
får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
6 § Ledar- och deltagarstöd (ändrad genom RS-beslut 2016-12-14--15, § 180)
Förening har rätt till LOK-stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd.
När aktiviteten leds av en ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om X
kr/gruppaktivitet. När aktiviteten leds av två eller flera ledare, och föreningen
närvaroregistrerar aktiviteten i idrottens verksamhetsredovisningssystem,
erhåller föreningen ytterligare ett ledarstöd om Y kr/gruppaktivitet.
Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten
genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår
enligt första stycket, utgår inte deltagarstöd. För deltagare med
funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten.
Undantag härifrån gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd
aktivitet i rekryteringssyfte.
För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om Z kr/deltagare. Deltagare får
endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag.
Not: Beloppen X, Y och Z fastställs av RS årligen i samband med beslut om
budget.
7 § Ansökan
Förenings ansökan om LOK-stöd görs via idrottens
verksamhetsredovisningssystem. Varje kalenderår omfattar två
redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 25
augusti samt 1 juli–31 december med sista ansökningsdag den 25 februari.
Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person.
Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens
gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, SF-idrott, aktivitet, plats,
datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön,
eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska undertecknas
eller signeras digitalt av ansvarig ledare. Redovisningen ska på begäran av
RF kunna uppvisas i sin helhet.
8 § För sent gjord ansökan
Ansökan ska skickas in senast den 25 augusti respektive den 25 februari.
Om ansökan kommer in
•

fr.o.m. den 26 augusti t.o.m. den 1 september respektive fr.o.m. den
26 februari t.o.m. den 1 mars ska LOK-stödet reduceras med 25
procent,
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•

fr.o.m. den 2 september t.o.m. den 15 september respektive fr.o.m.
den 2 mars t.o.m. den 15 mars ska LOK-stödet reduceras med 50
procent,

•

fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 30 september respektive fr.o.m.
den 16 mars t.o.m. den 31 mars ska LOK-stödet reduceras med 75
procent, samt

•

fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 15 december respektive fr.o.m. den 1
april t.o.m den 15 juni ska den avslås.

Om ansökan kommer in för sent enligt ovan och föreningen kan visa att
förseningen beror på ursäktande omständigheter, får RF besluta om skälig
reducering eller att fullt stöd ska beviljas.
Ansökan som kommer in efter den 15 december respektive den 15 juni ska
avvisas.
9 § Felaktig ansökan
Om en förening efter att ansökan gjorts upptäcker att ansökan innehåller
felaktig uppgift, är föreningen skyldig att omgående hos RF rätta uppgiften.
10 § Kontroll m.m.
RF har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av RF är
förening skyldig att tillhandahålla redovisning enligt 7 § andra stycket samt
övriga handlingar som RF anser nödvändiga för kontrollen.
Om ansökan innehåller oriktig uppgift får RF besluta att föreningen inte är
berättigad till stöd avseende den redovisningsperiod ansökan avser, för viss
tid eller tills vidare. Sådant beslut kan också fattas om föreningen underlåter
att tillhandahålla handlingar enligt första stycket.
Om en ansökan innehåller smärre avvikelser från vad som föreskrivs, får RF
eller LOK-stödsnämnden, om det föreligger särskilda skäl, besluta om skäligt
stöd.
11 § Betalning och återbetalning
Utbetalning, som sker efter respektive avslutad redovisningsperiod och
kontroll, sker till föreningens plus- eller bankgirokonto.
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på
oriktig uppgift, är föreningen på begäran av RF skyldig att omgående
återbetala mottaget stöd.
12 § Rättelse och omprövning
Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat
liknande förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får RF respektive LOKstödsnämnden, sedan föreningen 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
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föreningen. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte
LOK-stödsnämnden avgjort ärendet.

13 § Överklagande
RF:s beslut enligt dessa föreskrifter får, av den förening som beslutet angår,
överklagas hos LOK-stödsnämnden. Förening som vill överklaga ett beslut
ska göra det skriftligen. I överklagandet ska föreningen ange vilket beslut som
överklagas, den ändring i beslutet som föreningen begär och skälen för den
begärda ändringen. Överklagandet ska ha kommit in till LOK-stödsnämnden
senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats.
Har ansökan kommit in efter den 15 december respektive den 15 juni får RF:s
beslut inte överklagas.
LOK-stödsnämndens beslut får inte överklagas.
14 § LOK-stödsnämndens sammansättning
LOK-stödsnämnden ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter
utsedda av RS. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.
Minst en av nämndens ledamöter ska ha avlagt juristexamen.
15 § Överprövning
Sedan ett beslut vunnit laga kraft får LOK-stödsnämnden genom
överprövning ändra beslutet om det framkommit nya omständigheter eller
bevis, som inte tidigare varit kända.
Begäran om överprövning hos LOK-stödsnämnden får göras av den förening
beslutet angår.
LOK-stödsnämndens beslut enligt förevarande punkt får inte överklagas.
16 § Förvaltningslagen
Enligt 13 § förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet gäller vid
handläggning av ärenden enligt dessa föreskrifter följande bestämmelser i
förvaltningslagen (1986:223)
-

11 och 12 §§ om jäv,

-

16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

-

20 § om motivering av beslut, och

-

21 § om underrättelse av beslut.

17 § Övergångsbestämmelser
För ansökningar om LOK-stöd som avser verksamhet genomförd före den 1
januari 2014 ska av RS tidigare fastställda regler för statligt lokalt
aktivitetsstöd tillämpas.
./.

