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1. Projektstöd IF Återstartsstöd 2021 

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 1 december 2021 fastställt följande regelverk avseende 

projektstöd riktat mot idrottsföreningar (IF). Regelverket gäller fr.o.m. den 1 december 

2021.   

1.2 Stödberättigad förening 

Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF, samt 

följer idrottens värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s stadgar, har möjlighet att erhålla 

projektstöd i enlighet med vad som anges nedan.  

1.3 Förbund som bidragsgivare 

RS delegerar beslutsrätten om projektstöd till RF-SISU distrikt (distrikt). Det 

innefattar samtliga distrikt. 

1.4 Beslut  

RS fattar beslut om vilka distrikt som ges rätten att besluta om projektstöd 1 december 

2021. I detta beslut framgår också hur stor summan är för respektive organisation att 

besluta om. 

1.5 Syfte och mål med stödet 

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för 

särskilt utsatta föreningar. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att 

rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 

 

Föreningar räknas som utsatta om de förlorat en väsentlig andel1 av sin tidigare 

genomförda verksamhet.  

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för de föreningar som förlorat barn- och 

ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

 
1 Som riktlinje anges en minskning på 30 % i verksamhet, ex LOK-stödsaktiviteter, från tiden innan restriktionerna för 

pandemin till under tiden för restriktionerna. 
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1.6 Områden 

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom: 

• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och 

ungdomsidrotten. 

• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med 

funktionsnedsättning 

Därutöver kan visst stöd beviljas för övriga målgrupper. 

Distrikt väljer själva hur de lägger upp sin detaljerade bidragsgivning. Detta ska dock 

ske utifrån följande regelverk och riktlinjer för bidragshantering som RF beslutar om. 

1.7 Beräkning av stödet 

Stödet står till distriktens förfogande i enlighet med följande fördelningsmodell. 

Varje distrikt som uppfyller villkoren enligt 1.3 erhåller x kr i grundbelopp att fördela. 

Därutöver erhåller dessa ett rörligt stöd baserat på två parametrar: 

• antal LOK-föreningar som minskat i deltagartillfällen (-30%) mellan 2019 och 

2020 

• antal minskade deltagartillfällen i LOK-föreningar ovan.  

Det återstående beloppet, efter fördelat grundbelopp, fördelas med A% föreningar och 

B% deltagartillfällen. Beloppet utjämnas till närmaste 10 000 kr efter beräkning. A och 

B beslutas av RS. 

1.8 Ansökan av IF 

Stödet söks inte av IF själva utan respektive distrikt gör en överenskommelse med 

aktuellt IF om hur stödet ska utformas. Utifrån denna överenskommelse beslutar 

respektive distrikt om vilket stöd IF erhåller. Beslutet effektueras i IdrottOnline 

1.9 Utbetalning  

För IF som erhåller stöd för projekt sker utbetalningen efter beslut från distrikt. 

Utbetalning sker till IF:s plus- eller bankgirokonto. 

1.10 Återbetalning 

Om det efter fördelning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga 

uppgifter eller bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för, får RF besluta om 

att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.  

X = 100 000 kr 

A= 70% 

B= 30% 

 

A 
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1.11 Överklagande 

RF:s och distrikts beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas. 

1.12 Redovisning av erhållet stöd 

RF-SISU distrikt 

Distrikten är skyldig att rapportera hanteringen av det utbetalade projektstödet till RF. 

Detta görs vid två tillfällen, dels 1 mars 2022 dels 1 september 2022.  

Stödet redovisas också årligen, senast den 1 mars påföljande år. Redovisningen sker 

skriftligt i de mallar som RF senast vid årsskiftet skickar ut till respektive distrikt. 

IF 

IF måste, senast den 1 mars året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma med en 

slutrapport av projektstödet. I slutrapporten, som görs i IdrottOnline, ska en 

beskrivning av hur stödet har använts. 

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. 

 


