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1. Återstartsstöd SF 2022 - 2023 

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 12 maj 2022 fastställt följande regelverk avseende 

återstartsstöd riktat mot Specialidrottsförbund (SF). Regelverket gäller fr.o.m. den 12 

maj 2022 och gäller verksamhet som bedrivs från 12 maj 2022 och framåt. 

1.2 Stödberättigat förbund 

Medlemsförbund (SF) i RF som har fullföljt sina åliggande 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 och uppgifter. 

Stödberättigat SF måste inkomma med en återstartsplan innan utbetalning sker. 

1.3 Syfte med stödet 

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter 

coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet 

att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 

Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott1, 

hållbara föreningar, ett starkt ledarskap2 och en framgångsrik elitidrott i enlighet med 

Strategi 2025. 

SF ska minst fördela 30 % av sitt ekonomiska stöd direkt till IF. 

Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan 

stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. 

1.4 Beslut 

RS fattar beslut om stöd vid två olika tillfällen, dels i maj 2022 dels under hösten 2022. 

Det första beslutet innefattar minst 300 mkr. 

RS har möjlighet att begränsa antalet SF som erhåller återstartsstöd om statsanslagets 

storlek inte är tillräckligt stort.  

 
1 Inkluderar arbete med att sänka trösklarna för deltagande 
2 Inbegriper arbete med att stärka mångfalden i ledarskapet 
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1.5 Beräkning av stöd 

Beräkning av stöd görs vid varje fördelningstillfälle utifrån aktuell beräkningsmodell. I 

samband med beslutet om storlek på stödet fattar RS beslut om vilken modell som 

nyttjas.  

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 SF. 

1.7 Ansökan 

Ingen separat ansökan krävs för detta stöd. SF som är medlemmar i RF tilldelas stödet 

per automatik under förutsättning att villkoren är uppfyllda. 

1.8 Utbetalning 

Utbetalning sker till SF:s plus- eller bankgirokonto. 

Utbetalning sker efter att SF presenterat en återstartsplan enligt de riktlinjer som RF:s 

generalsekreterare beslutar om. I återstartsplanen anger SF hur stor andel av stödet 

som ska användas för fördelning till IF. 

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 SF 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 SF. 

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 detta regelverk får inte överklagas. 
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1.12 Redovisning av erhållet stöd 

Stödmottagaren är skyldig att delrapportera hur pengarna använts i SF eller IF:s 

verksamhet. Detta görs senast den 1 mars 2023 i mallar som RF tillhandahåller senast 

den 31 december 2022. Redovisningen ska utgå ifrån SF:s återstartsplan. 

Slutredovisning sker senast 1 mars 2024 i mallar som RF tillhandahåller senast den 31 

december 2023. Redovisningen ska utgå ifrån SF:s återstartsplan. 

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. 

 


