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1. Riktlinjer Projektstöd IF Återstart
1.1

Inledning

Generalsekreteraren för Riksidrottsförbundet har den 6 december 2021 fastställt
riktlinjerna avseende Projektstöd IF Återstart. Riktlinjerna gäller fr.o.m. den 6
december 2021 och bygger på det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om 1
december 2021. Dessa riktlinjer innehåller förtydliganden om hur medlen får
användas utöver vad som framgår av regelverket.

1.2

Sökbara områden

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 andel 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.
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.

1.3

Arbetsprocess

Projektstöd IF Återstart kategoriseras som ett projektstöd då de insatser som
genomförs ska vara tidsbestämda, utgå ifrån ett specifikt behov och återrapporteras i
enligt med genomförd insats. Till skillnad från övriga projektstöd som fördelas till
föreningar och förbund söks dock inte detta stöd direkt av föreningen utan stödet
fördelas av respektive RF-SISU distrikt till berörda föreningar.
Tillvägagångssättet är att distrikten söker upp föreningar som bedöms ha tappat en stor
del av sin verksamhet för att förhöra sig om respektive förenings behov i arbetet med
att återstarta verksamheten. I den dialogen gör distriktet en överenskommelse med
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föreningen om vilka insatser som passar föreningen i det aktuella läget.
Överenskommelsen beskrivs i idrottsmedel och hanteras därefter som ett ordinärt
projektstöd i IdrottOnline Idrottsmedel (så kallat ”manuellt startade ärenden”) med
godkännande, utbetalning och återrapportering.
Varje distrikt, utifrån sina förutsättningar, ska utforma ett enkelt formulär som
idrottskonsulenten kan nyttja i kontakten med föreningen. Formuläret ska innehålla:
•

en kort beskrivning kring hur föreningen drabbats verksamhetsmässigt1,

•

vilken målgrupp som avses,

•

vilka aktiviteter föreningen ska genomföra,

•

under vilken tidsperiod aktiviteterna ska ske samt

•

vilken summa som fördelas.

I övrigt beslutar respektive distrikt om ytterligare delar i formuläret. Detta formulär
laddas upp i ärendet idrottsmedel.

1.4

Avgränsningar och förtydliganden

1.4.1 Utsatta föreningar
Projektstöd IF Återstart ska användas till insatser som ger särskilt utsatta föreningar
möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Det är enbart utsatta
föreningar som kan erhålla stöd.
Utsatta föreningar är de föreningar som kan uppvisa en minskning på 30 % i
verksamhet från tiden innan restriktionerna för pandemin till under tiden för
restriktionerna. Det kan exempelvis vara en minskning i LOK-stödsaktiviteter, antal
deltagare i barn- och ungdomsidrotten, antal aktiviteter för vuxna och/eller antal
engagerade ledare/funktionärer. Det är upp till varje RF-SISU distrikt att göra en
bedömning kring respektive förenings utsatthet. Distrikten ska på ett dokumenterat
sätt kunna redogöra för sin bedömning av att aktuellt IF tappat minst 30%. Distrikten
ska inom ramen för stödet särskilt uppmärksamma föreningar som tappat verksamhet
för personer med funktionsnedsättning.

1.4.2 Stödbelopp
Det är angeläget att många föreningar kan ta del av detta stöd och därför begränsas
stödet till maximalt 50 000 kr per förening. Distrikten har därmed möjlighet att fördela

1

En beskrivning av det utsatta läget
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stöd på 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 eller 50 000 kr per förening. Storleken på
stödet ska motiveras utifrån storleken på insats.
Baserat på LOK-stödsstatistiken bedöms ca 3 500 föreningar vara i detta läge vilket
skulle innebära 10 000 kr i snitt per förening som är möjligt att fördela.

1.5

RF-SISU distrikt som bidragsgivare

1.5.1 Information om Projektstöd IF Återstart
RF-SISU distrikt ska via sin hemsida ha tydlig information om syfte och mål med
stödet samt hur distriktets föreningar kan ta del av stödet och inom vilka områden.

1.5.2 Öppenhet om beslut
RF agerar i myndighets ställe vid fördelning av statsbidrag till SF och IF. RF omfattas
därmed, i tillämpliga delar, av tryckfrihetsförordningen avseende rätten att ta del av
allmänna handlingar hos myndigheter. När RF-SISU distrikt fördelar stöd till IF är
detta ett led i RF:s uppdrag att fördela stöd enligt lag och förordning. RF-SISU
distriktens bidragshantering omfattas således av RF:s skyldighet att följa
tryckfrihetsförordningen i tillämpliga delar. Vid en begäran att få ta del av handlingar
hos RF-SISU distrikt ska begäran hänskjutas till RF:s centrala kansli.

1.5.3 Redovisning av erhållet stöd
RF-SISU distrikt ska lämna in rapporter och övrigt underlag som begärs in av RF på
utsatt tid. Om detta inte sker har RF rätt att besluta om konsekvenser för framtida
medelsfördelning inom ramen för Projektstöd IF Återstart.

1.5.4 Rutiner kring jäv
Oavsett roll i ärendehanteringen får enskild handläggare eller beslutsfattare inte ha
kopplingar som kan påverka RF-SISU distriktens möjlighet att agera sakligt och
opartiskt. För att säkerställa detta ska varje RF-SISU distrikt med ansvar att handlägga
ärenden inom Projektstöd IF Återstart ha en dokumenterad rutin för jäv i enlighet med
16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900).

1.6

Medelshantering

Projektstödet administreras av respektive RF-SISU distrikt i IdrottOnline
(Idrottsmedelapplikationen genom så kallat ”manuellt startade ärenden”).
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1.6.1 Ansökningsperiod
Projektperioden sträcker sig över 2021 och 2022 och respektive RF-SISU distrikt
bestämmer själva när fördelning av stöd ska ske.
Stöd kan beviljas (godkänd för utbetalning) mellan perioden 13 december 2021 till 31
oktober 2022. Eventuella återstående medel efter 31 oktober 2022 kan inte nyttjas.

1.6.2 Flera föreningar i gemensamt projekt
Om flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening erhålla sin del.
Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening och att
ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till andra medverkande
föreningar.

1.6.3 Kontroller innan beviljande av medel
I samtliga ärenden som RF-SISU distrikt godkänner för utbetalning ska följande
information framgå:
•

Start- och slutdatum för projektet.

•

Målgrupp för projektet.

•

Syfte med projektet.

•

Beskrivning av genomförande och tidsplan.

RF-SISU distrikt ska säkerställa att:
•

föreningens stöd avser ett projekt som genomförs inom projektperioden

•

projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord är det inte tillåtet att
godkänna ansökningar där projektet redan är genomfört

•

föreningen inte har uteblivit med redovisning av tidigare projektstöd som RFSISU distriktet beviljat.

1.6.4 Redovisning av erhållet stöd
IF måste, senast den 31 januari året efter projektets slutdatum infallit inkomma med en
återrapport av genomfört projekt.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 januari får ej beviljas nya
medel.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala
erhållet stöd.
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Följande information ska framgå i samtliga återrapporter som RF-SISU distrikt
godkänner:
•

Hur beviljat stöd har använts.

1.6.5 Återbetalning av medel
RF-SISU distrikt ansvarar för att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd om något
av följande framkommer:
•

Att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter

•

Att bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för

•

Att hela det beviljade beloppet inte har använts

•

Att IF inte inkommit med återrapport enligt 1.6.3.

Vid extraordinära händelser (till exempel förskingring av medel där polisanmälan har
gjorts) ska RF-SISU distrikt informera RF om ärendet.
Felaktigt använda eller outnyttjade medel ska betalas tillbaka av föreningen till RF på
bg 411-4088. Vid inbetalning ska Ärende ID anges.
Återbetalda medel som inkommer till RF fram till och med 25 oktober 2022 kommer
respektive RF-SISU distrikt till del och kan fördelas till nya projekt. Se 1.6.1 för
information om ansökningsperiod.

1.7

Periodens årshjul

Nedan beskrivs viktiga händelser och datum för Projektstöd IF Återstart
2021
13 december Idrottsmedelapplikationen öppnas upp för RF-SISU distrikt.
15 december Medel överförs till idrottsmedelapplikationen.
2022
1 mars

Sista dag för RF-SISU distrikt att skicka in delrapport 1 till RF.

1 september Sista dag för RF-SISU distrikt att skicka in delrapport 2 till RF.
31 oktober

Senast detta datum måste samtliga beviljade projekt vara godkända för
utbetalning i Idrottsmedelapplikationen. Återstående medel kan därefter
inte nyttjas.
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2023
31 januari

Sista dag för föreningarna att återrapportera de projekt som slutfördes
under föregående år.

1 mars

Sista dag för RF-SISU distrikt att skicka in slutrapport om föregående år
till RF.

8 (8)

