Sammanfattning Översyn av stödformer

Sammanfattning
Översynen av stödformer i relation till mål 2025 har genomförts parallellt med
anslutningsutredningen och beslutades om på stämman 2017. Syftet med
översynen är att göra en översyn av samtliga stöd från RF och komma fram till
förslag på ramar och principer för ekonomiskt stöd till IF, distrikt, SF och övriga
organisationer på nationell nivå.
Som en del av RF-stämmans beslut 2015, att ställa sig bakom RS förslag avseende
strategi för svensk idrotts framtid, ingick att analysera nuvarande stödsystem och
beskriva effekter av detsamma. En av utgångspunkterna i detta arbete var, och har
varit, att effektiv styrning mot målen även kräver ekonomisk styrning. De intervjuer
samt arbetet i stort som genomfördes bekräftar den bilden. Inte minst utifrån det
faktum att antalet stöd och stödformer både ökat i antal och i kronor de senaste
åren.
På Riksidrottsforum i Falun 2016 fick 202 representanter från idrottsrörelsen tycka
till om hur angeläget ett mer målstyrt stöd är för svensk idrott i framtiden. På en
tiogradig skala med 0 som inte alls angeläget till 10 som mycket angeläget låg
snittet på 7,2 vilket indikerar att det finns en majoritet för att åtminstone
undersöka saken närmare och se vilka möjligheter som finns. Medskicket var också
att SF som arbetar för att nå målen ska premieras ekonomiskt.

Vad översynen vill uppnå
Ambitionen utifrån översynen är att ramarna och principerna ska vara av
övergripande karaktär och enbart i det direkta stödet till IF vara mer detaljerade.
Översynen anser att de detaljerade besluten om regelverk innehållande specifika
villkor, kriterier och parametrar för stöden ska beslutas av RS. Stämman ska ge
förutsättningarna och sätta ramarna, men RS ska ta ansvar för den ekonomiska
fördelningen fullt ut. Vidare är översynen, med respekt för det pågående
samordningsarbetet av elitstödet med SOK och SPK, restriktiva kring att låsa fast
principer som skulle kunna störa samordningsarbetet.
Översynen har även gjort tolkningen att uppdraget inte stannar vid 2025, utan att
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översynen även tar höjd för det som kommer därefter och ger förslag på ramar och
principer som sträcker sig förbi 2025.
Med utgångspunkt från de frågeställningar som RS direktiv gav och de medskick
som gjorts av SF, RS och anslutningsutredningen har översynen gett förslag på 63
ramar och principer som via beslut på stämman 2019, ska ge RS ledning när ett nytt
ekonomiskt stödsystem ska utformas i detalj och beslutas av RS efter stämman.
Ramarna och principerna ska skapa ett ekonomiskt stödsystem som präglas av,
måluppfyllelse, enkelhet och tydlighet, förutsägbarhet, transparens och flexibilitet
För SF föreslås att det ekonomiska stödet särskiljs från medlemskapet och fördelas
med ett tvåårsperspektiv i enlighet med aktuella verksamhetsinriktningar. Stödet
ges i form av dels ett organisationsstöd som premierar större SF (>50 SF) och knyts
hårdare till stadgeuppfyllelse dels fyra olika verksamhetsstöd (barn och ungdom,
elit, vuxna och paraidrott) med olika villkor, kriterier och parametrar. Därutöver ges
projektstöd i förhållande till strategi 2025 och aktuella verksamhetsinriktningar.
Som grund för bidragen ska en förbundsutvecklingsplan finnas där SF berättar om
sin verksamhet, sina prioriteringar och sitt bidrag till den samlade idrottsrörelsen.
För DF föreslås att det ekonomiska stödet knyts tydligare till DF:s basverksamhet,
öppnar upp möjligheten till regionalt stöd och i övrigt ger distrikten resurser för att
stärka arbetet med Strategi 2025.
För IF föreslås att all dokumenterad barn och ungdomsverksamhet ska kunna ges
stöd. Även den som inte sker exakt i enlighet med nuvarande LOK-stödsregler.
Vidare bör stödet fokuseras på ungdomsidrotten framför barnidrotten och att
särskilt stöd ges till områden där idrotten idag är svag.
Slutligen menar översynen, då de detaljerade bidragsbesluten, framgent ska fattas
av RS att RS måste kontinuerligt tillsammans med SF och DF se över ramar och
principer för det ekonomiska stödet under den kommande 6års-perioden fram till
2025. Detta gäller även om stödet föreslås ha en övergångsperiod på två (20202021) år där SF och DF garanteras visst ekonomiskt stöd i förhållande till tidigare år.
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Läsanvisning
Rapporten Översyn av stödformer är innehållsrik då rapporten bland annat redogör
för hur den statliga bidragsgivningen fungerar, hur det ekonomiska stödet från RF
idag ser ut och vad tidigare utredningar har innehållit. Det innebär att
bakgrundsdelen upptar stora delar av kapitel 2 - 8 och att övriga kapitel utgör själva
resultatdelen.
Till Riksidrottsforum i Ronneby är det framförallt viktigt för läsaren att förstå
intentionerna i de föreslagna ramarna och principerna. Det innebär att läsaren bör
fokusera på i tur och ordning följande kapitel och delar av kapitel:
Kapitel 1 sätter in ramar och principer i ett sammanhang och förklarar i korta
ordalag varför det har varit ett viktigt arbete att göra och varför det är viktigt att
göra förändringar.
Kapitel 9 ger sedan läsaren en möjlighet att följa de slutsatser som översynen gett
och resulterar i föreslagna ramar och principer. Framförallt är det angeläget att läsa
inledningen av kapitel nio kombinerat med de fyra första avsnitten som ger läsaren
en bild av de övergripande ramarna och principerna. Övriga avsnitt läses därefter
med avsnitten om Stöd till SF och till Stöd till IF som extra angelägna då de
innehåller de största förändringarna utifrån gällande former för stödsystemet.
Slutligen listar kapitel 10 alla ramar och principer och Kapitel 11 ger en schematisk
överblick av tänkt modell vilket tillsammans bildar en kortversion av översynens
förslag.
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