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1. Verksamhetsstöd RF-SISU Inkludering 

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 24 september 2021 fastställt följande regelverk avseende 

verksamhetsstöd för inkludering riktat mot RF-SISU distrikt (distrikt). Riktlinjerna 

gäller fr.o.m. den 1 januari 2022.   

1.1 Stödberättigat förbund 

Distrikt 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 

Syftet med stödet är att ge RF-SISU distrikten förutsättningar att arbeta för en mer 

inkluderande och jämlik idrottsrörelse, med fokus på nyanlända och andra grupper 

som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen. En del av arbetet ska riktas till 

områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar ("idrottssvaga 

områden").  

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 de belopp (x kr och z kr) som utgör 

respektive del av stödet. I beslutet ingår även att besluta om de grundbelopp (w och y 

kr) som samlat utgår till de distrikt som uppfyller villkoren enligt 1.2. RS har möjlighet 

att begränsa antalet distrikt som erhåller stöd för idrottssvaga områden om stödets 

storlek inte anses tillräckligt stort. I dessa fall avgör RS vilka distrikt som bedöms ha 

störst behov av stöd till idrottssvaga områden. 

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 Beräkning av stöd 

Stödet fördelas till distrikt i enlighet med följande två fördelningsmodeller. 

Etablering 

Varje distrikt som uppfyller villkoren enligt 1.2 erhåller ett grundstöd. Distrikt med 

färre än 10 kommuner: (w) kr, 10 – 15 kommuner: (1,5 gånger w) kr, över 15 

kommuner: (2 gånger w) kr. Därutöver erhåller dessa ett rörligt stöd baserat på fyra 

parametrar:   

• Genomsnitt av antal SF-medlemsföreningar1 föregående år och året 

dessförinnan avrundat till närmaste 100-tal. 

• Antal kommuner. 

• antal bosatta i kommun som blivit kommunmottagna2 senaste 24 

månaderna per 31 september ojämna år.  

• antal registrerade medborgare med utländsk bakgrund3 sedan 2010. 

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

B% kommuner, C% kommunmottagna och D% utländsk bakgrund.  

Idrottssvaga områden 

RF-SISU distrikt som uppfyller villkoren enligt 1.2 samt bedöms ha områden med 

socioekonomiska- och föreningsidrottsliga (se 1.5) utmaningar erhåller y kronor i 

grundbelopp. Därutöver erhåller dessa ett rörligt stöd baserat på hur stor andel av 

invånarna (7 - 25 år) i samtliga dessa områden som bor i respektive distrikt.  

Det totala beloppet avseende etablering och idrottssvaga områden utjämnas till 

närmaste 10 000 kr efter beräkning. A, B, C och D beslutas av RS i oktober ojämna år. 

1.5 Kriterier för idrottssvaga områden 

Bedömning om ett område4 är idrottssvagt görs med utgångspunkt ifrån de 

socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar som området bedöms ha.  

 

Kategoriseringen av ett område med socioekonomiska utmaningar utgår ifrån regionala 

statistikområden där delegationen mot segregation (DELMOS) pekat ut vissa områden 

 
1 Föreningar med organisationsnummer tillhörande SF i varje distrikt i IdrottOnline sista december respektive år. 
2 Migrationsverket, månadsstatistik kommunmottagande.  
3 SCB, befolkningsstatistik 31 december jämna år. 
4 Regionala statistikområden (RegSO) 

2022 - 2023 gäller 

w=  350 000 kr 

A= 25 % 

B= 25 % 

C = 25 % 

D= 25% 

2022 - 2023 gäller 

y= 100 000 kr 
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som områdestyp 1 (områden med stora socioekonomiska utmaningar) eller områdestyp 

2 (områden med socioekonomiska utmaningar)5  

Den föreningsidrottsliga utmaningen utgår från samma områden där andelen av 

befolkningen (7 – 25 år) som är aktiva i en idrottsförening är låg i förhållande till 

riksgenomsnittet.  

1.6 Storlek på stödet 

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet. 

1.7 Ansökan 

För etableringsdelen krävs ingen särskild ansökan. Distrikt tilldelas stödet per 

automatik under förutsättning att villkoren är uppfyllda i enlighet med 1.2. För de 

idrottssvaga områdena krävs förutom en plan inlämnade av analys och beskrivning av 

idrottssvaga områden till RF. 

1.8 Utbetalning  

Utbetalning sker fyra gånger per år, en gång i kvartalet. Utbetalning sker till distriktets 

plus- eller bankgirokonto. 

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 distriktet 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 distrikt. 

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 dessa bestämmelser får inte överklagas. 

 
5 https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2021/07/Segregation-i-Sverige.pdf). 
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1.12 Redovisning av erhållet stöd 

Verksamhetsstödet redovisas årligen, senast 1 mars påföljande år.  

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. 


