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Regionalt Specialidrottsstöd
Inledning
Region Skåne ger RF-SISU Skåne i uppdrag att fördela regionalt anslag till idrottsverksamhet
vilket styrs i enlighet med regelverk för Specialidrottsstöd. Regelverk och riktlinjer gäller
fr.o.m. 1 januari 2021.

1 Stödberättigat förbund
SDF med idrottsföreningar i Skåne som inför varje nytt verksamhetsår inkommit med
handlingar (se nedan) för sin verksamhet senast det datum som RF-SISU Skåne årligen
beslutar om.

2 Syfte och förutsättningar för stödet
Att ge SDF förutsättningar att stödja idrottens utvecklingsarbete i enlighet med Strategi
2025. Vidare att ge SDF förutsättningar att utveckla föreningarnas (IF) verksamhet samt att
verka för idrottens utveckling utifrån ett regionalt/delregionalt perspektiv. Målsättningen är
att:
• Merparten av de IF som bedriver verksamhet i RF-SISU distriktet ska ha möjlighet att
ta del av SDF:s ledning och stöd.
SDF åläggs att skicka in följande handlingar för att utbetalning av verksamhetsstöd kan ske;
Årsredovisning, Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse samt Årsmötesprotokoll. SDF
åläggs även att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline.
SDF åläggs utöver detta att skicka in en utvecklingsplan för att utvecklingsstöd ska kunna
beslutas om.

3 Storlek på stödet
Distriktsstyrelsen (DS) beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet. Den
totala summan kan ej minskas med mer än 5 % såtillvida inte anslaget till RF-SISU Skåne
minskar med större procentandel.

4 Beräkning av stöd
Stödet fördelas till SDF i enlighet med följande fördelningsmodell.
4.1 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet är ett rörligt stöd baserat på tre parametrar för respektive SF-idrott i
distriktet:
• Antal IF inom respektive idrott – 20 % av totala verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade deltagartillfällen – 40 % av totala verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade utbildningstimmar – 40 % av totala verksamhetsstödet
Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens
gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till
föreningarnas verksamhet.
Beloppet utjämnas till närmaste 1 000 kr efter beräkning.
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Se mer information om beräkning av verksamhetsstöd i dokumentet riktlinjer för regionalt
specialidrottsstöd.
4.2 Utvecklingsstöd:
Utvecklingsstödet är ett projektstöd som avser att stödja insatser som leder till utveckling i
enlighet med intentionerna med Strategi 2025. För att SDF ska erhålla stöd ska en
utvecklingsplan vara RF-SISU Skåne tillhanda enligt den mall som RF-SISU Skåne tagit
fram. Det ska också ha genomförts minst en (1) utvecklingsdialog/process med RF-SISU
Skåne.

5 Ansökan
Ingen separat ansökan krävs för verksamhetsstödet. SDF tilldelas stödet per automatik under
förutsättning att villkoren är uppfyllda i enlighet med punkt två (2) ovan.
Ansökan till utvecklingsstöd nästkommande år ska vara RF-SISU Skåne tillhanda senast 1/11.
Det ska också ha genomförts minst en (1) utvecklingsdialog/process med den tjänsteperson
hos RF-SISU Skåne som är idrottskontakt. Denna process ska vara genomförd senast
årsskiftet.

6 Beslut
Distriktsstyrelsen (DS) fattar ett beslut om stöd senast i februari varje år. Vid detta möte
fastställs den totala bidragssumman, det verksamhetsstöd samt det utvecklingsstöd som
utgår till varje SDF som uppfyller villkoren för stödet.

7 Utbetalning
Utbetalning av verksamhetsstöd sker fyra gånger per år, en gång i kvartalet. Utbetalning sker
till SDF:s plus-eller bankgirokonto som är registrerat i IdrottOnline. Utbetalning av
utvecklingsstöd sker i samband med den kvartalsutbetalning som ligger närmast beslut.

8 Rättelse och omprövning
Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får RF-SISU Skåne, sedan SDF getts tillfälle att
yttra sig, meddela beslut om rättelse. Finner RF-SISU Skåne att ett beslut som RF-SISU
Skåne har meddelat är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon
annan anledning, ska RF-SISU Skåne ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och
utan att det blir till stor nackdel för SDF.

9 Återbetalning
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga
uppgifter, får RF-SISU Skåne besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd eller
kvitta mot kommande stöd.

10 Överklagande
RF-SISU Skånes beslut enligt dessa bestämmelser kan inte överklagas.
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11 Redovisning av erhållet stöd
Utvecklingsstödet redovisas/återrapporteras av SDF årligen, senast 1 mars påföljande år.
Redovisningen sker skriftligt i de mallar som RF-SISU Skåne senast vid årsskiftet skickar ut
till respektive SDF.
Ekonomiska beslut redovisas av RF-SISU Skåne i verksamhetsberättelse.

