
FRÅGOR och SVAR – Nytt bidragssystem för att nå fler, behålla ungdomar och ge alla samma 
förutsättningar  

Bakgrund 
Vid Riksidrottsmötet 2017 togs beslut om att göra en översyn av samtliga ekonomiska stöd inom 
idrottsrörelsen. Ett förslag om ramar och principer godkändes av stämman 2019. Utifrån dessa nya 
riktlinjer har sedan ett nytt bidragssystem utarbetats och beslutats. Samtliga nya regelverk träder i 
kraft under övergångsperioden 2020-2021. 

Vilken roll har Riksidrottsförbundet när det gäller fördelning av det statliga stödet? 
Statens stöd till idrottsrörelsen bygger, liksom kommunernas, på uppfattningen att idrottsrörelsen 
gör en samhällsnyttig insats. Men också på att idrottens självständighet är en förutsättning för den 
samhällsnyttan. Idrottsrörelsen är ingen leverantör av beställda samhällstjänster, utan består av 
lokala föreningar där människor slutit sig samman för att ägna sig åt ett gemensamt intresse. Det är 
medlemmarna, inte staten eller kommunerna, som bestämmer vad föreningen ska göra. 

Detta har ibland kallats för det implicita kontraktet mellan staten och idrottsrörelsen. Staten sätter 
mål för det statliga stödet ska åstadkomma (samhällsnytta), där definitionen av samhällsnytta har 
varierat över åren.  
 
Men idrottsrörelsen avgör själv hur de målen ska uppnås. I vårt idéprogram Idrotten vill uttrycks det 
så här: Idrottsrörelsen värnar också om sin självständighet – rätten att själv, i en demokratisk process 
bestämma över mål, inriktning och verksamhetsformer. (…) Vi kan dock självklart samarbeta med 
olika samhällsorgan, företag och andra organisationer utifrån gemensamma mål – men bara så 
länge detta samarbete sker med respekt för idrottens suveränitet som folkrörelse och dess egna 
intressen. 

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i 
gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Det samma gäller arbetet att värna 
idrottens värdegrund där RF har förtroendet att med instrument som 
idrottsombudsman och visselblåsartjänst tydligare sätta ramar och leda idrottsrörelsens utveckling. 
Dessutom har uppgiften att hantera och fördela statens stöd till idrotten delegerats till RF. 

Varför behövs förändring?  
Målet med de nya regelverken är att de på ett bättre och mer effektivt sätt ska styra mot målen i 
Strategi 2025 såsom nå fler, få tonåringarna att stanna i idrotten, frigöra resurser för att 
idrottsrörelsen bättre ska nå ut till flickor och kvinnor, socioekonomiskt svaga områden och 
målgrupper som är underrepresenterade i idrottsrörelsen idag.  

Hur följs förändringarna upp så att de verkligen styr mot det som är tänkt?  
Stöden ska genomgå jämställdhetsanalyser under övergångsperioden 2020-2021. Täta dialoger 
kommer att genomföras med samtliga specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund för att följa 
effekterna. Det nya stödsystemet föreslås också få en helt ny uppföljningsplan som 
Riksidrottsstyrelsen ska besluta om på styrelsemöte i november,  

Vilka är de övergripande förändringarna? 
Ett förtydligande är uppdelning i organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd för ett renare 
bidragssystem.  Förändringarna ligger i linje med idrottsrörelsens Strategi 2025.  Utvecklingen av 
ungdomsidrotten får ett särskilt fokus för att fler tonåringar ska stanna längre inom idrottsrörelsen. 
Inom barn- och ungdomsidrotten ska verksamhetsstödet stimulera allsidig träning och 



tävlingsformer som är utvecklande för individen. Dessutom införs ett SF-stöd för vuxenidrott för att 
bidra till målet om ett livslångt idrottande. 

Ett riktat stöd till SF ska även bidra till arbetet med etablering av nyanlända, jämställdhet samt nya 
former för engagemang och demokrati i idrottsföreningen. Det ska leda till nya sätt att sänka 
trösklarna för att fler ska komma in i idrottsrörelsen. 

Blir fördelningen av resurser annorlunda mellan olika idrotter? 
Det kommer ske i en försiktig nedtrappning och omfördelning där framförallt de idrotter som inte 
har tillräckligt många aktiva barn- och ungdomsföreningar får minskade resurser redan från 2020. 
Mindre specialidrottsförbund, med färre än 50 föreningar, kommer stegvis få förminskat stöd. En 
uttalad ambition är att stimulera till större förbund genom sammanslagning.  

Vad händer med Idrottslyftet? 
Ambitionen med Idrottslyftet finns kvar, men det ekonomiska stödet delas upp i ett par olika 
områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. De resurser som tidigare fanns inom 
Idrottslyftet är nu fördelade på ett verksamhetsstöd inom barn- och ungdomsidrott samt paraidrott, 
ett stöd till distriktsidrottsförbund för att kunna ge föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet 
Strategi 2025 och slutligen två olika stöd där idrottsföreningar kan söka medel för arbetet med 
anläggningar, barn- och ungdomsidrott och idrottssvaga områden.  

Blir det förändringar i LOK-stödet? 
Det kommer att ske förändringar med syfte att nå målen i Strategi 2025 även i hur LOK-stödet 
fördelas till idrottsföreningar. Arbetet med att se över detta pågår och ska vara klart under år 2020. 

 


