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Styrelsens förslag till ny modell för fördelning av SDF-stödet.
Motiv till Styrelsens förslag
Principer och ramar
Styrelsen föreslår att stödet ska vara ett organisationsstöd, dvs ett generellt stöd för att
upprätthålla idrottens regionala demokratiska organisation.
I enlighet med de tidigare inspelen från SDF:en föreslår styrelsen att stödet i så stor utsträckning som
möjligt blir förutsägbart och stabilt. Det ska också vara enkelt att administrera både för SDF:en och
för Stockholms Idrottsförbund. Styrelsen bedömer att stödets totala omfattning inte är tillräckligt
stort för att kunna användas som ett riktat bidrag i form av verksamhetsstöd eller projektstöd.
Styrelsen ser att resurser till idrottens utvecklingsarbete istället kan ske i idrottens övriga stödsystem
exempelvis genom Idrottslyftet.
Styrelsen föreslår att SDF:en delas in i intervaller utifrån sin storlek.
Det är viktigt att stödets fördelning rimmar med dess syfte, med andra ord att stödet inte utgår från
vad SDF:et har presterat året innan, utan istället utgår från nuläget. En förutsägbar modell som kan
hålla under lång tid och därmed också innebära stabilitet. För att skapa en sådan modell för
fördelningen av organisationsstödet anser styrelsen att det krävs att vi frångår att mäta exakta
parametrar och tal utan att vi istället använder intervaller vid beräkningen.
Region Stockholms stöd bygger till stor del på att premiera verksamhet för barn och ungdomar. Vid
beräkning av storleken på idrotten är det därför givet att utgå ifrån parametrar som direkt kan
hänföras till den målgruppen.
Styrelsen ser därför tre parametrar som bör dominera utfallet; LOK-stödet, Aktiv i idrott (7-25 år)
samt Antalet aktiva barn- och ungdomsföreningar. Statistikuppgifterna hämtas från idrottens
administrativa system IdrottOnline. Viktningen mellan dessa tre parametrar beslutas av styrelsen för
att kunna följa upp mot stödets syfte, men som utgångspunkt kommer LOK-stödet ges störst vikt.
Intervallindelningen föreslås ses över vartannat år, och innehålla en lägstanivå som ger alla SDF del
av stödet.
Styrelsen föreslås ansvara för att göra en sammanlagd bedömning av statistikunderlaget, och att
utforma indelningen i intervallerna. Styrelsen anser det rimligt att besluten är tvååriga. Besluten sker
med reservation för förändringar av det totala stödet från Region Stockholm som kan påverka
fördelningsbeloppet till SDF:en.

Modellen med intervaller bör innehålla en lägstanivå, som garanterar samtliga SDF ett årligt
grundbelopp, oavsett SDF:ets storlek. Detta för att ge ekonomisk möjlighet att bibehålla de mest
grundläggande delarna i den demokratiska organisationen, t. ex. arrangemang av årsmöten.
Parasporten bör liksom tidigare ges en särställning i fördelningen av SDF-stödet.
Parasportsförbundet föreslås fortsatt ta del av extra resurser för att bistå övriga idrottsrörelsen med
kompetens kring idrott för funktionsnedsatta samt med anledning av genomförandet av den
nationella handlingsplanen för Paraidrott. Detta särskiljer Parasportsförbundet från övriga idrotter
som inte har liknande uppdrag. Det är inte ett stöd för att förbundet bedriver Paraidrott eftersom
det är många idrotter som gör. Parasportsförbundets kompetensstöd bör årligen följas upp.
Dövidrott och Korpen däremot bör kunna bedömas på samma sätt som övriga SDF, och därmed
föreslås att de tidigare särskilda stöden till dessa två idrotter inte längre ska utgå.
Jämställdhet
Efter beslut på Riksidrottsmötet 2017 ska alla specialförbund i sina stadgar föreskriva att styrelser
och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med
minst 40 % av ledamöterna i styrelsen, med hälften av ledamöterna i valberedningen samt att det i
normalstadgar för SDF föreskrivs att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.
Detta gäller från och med den 1 juni 2021. Sedan tidigare finns inskrivet i SF:s stadgar, att det i
normalstadgar för SDF föreskrivs att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.
Därmed är det rimligt att Stockholms Idrottsförbund från och med 2021 följer upp att SDF:en har
styrelser och valberedningar med både män och kvinnor samt att SDF:en annars riskerar sitt stöd.

Rutiner:
-

-

Med detta förslag till fördelning kan besked om nästa års fördelning meddelas
redan i december. Dock med reservation avseende Region Stockholms
nämndbeslut i februari.
Stockholms Idrottsförbund granskar SDF:ens handlingar innan utbetalning av
stödet kan göras. SDF ansvarar för att sända in sina handlingar.
Idrotter som saknar SDF/regional organisation kan ansöka om utbetalning av SDFstödet via sitt SF (särskild ansökan).
Avstämning med Stockholms Parasportsförbund sker årligen kring uppdraget att
utgöra en kompetens för övriga idrotter.
Preliminärt besked till SDF avseende stöd 2020 och 2021 lämnas under första
veckan i december.

Förslag till beslut
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman
att

besluta ny fördelningsmodell för SDF-stödet med följande:
Principer:
- SDF-stödet fortsätter att vara ett organisationsstöd för att upprätthålla idrottens
regionala demokratiska organisation.
- Stödet ska vara enkelt att förstå, administrera och redovisa.
- Stödet ska vara förutsägbart och stabilt.
Ramar:
- SDF:en delas in i intervaller utifrån omfattning/storlek på målgruppen Barn och
ungdomar.
- Fastställd nivå på tilldelat belopp läggs fast för två år, dvs. för 2020–2021, 20222023 osv.
- Parasporten ges även fortsättningsvis en särställning, med en bidragsnivå som
beslutas i särskild ordning.
- Samtliga SDF har rätt till ett grundläggande stöd som samtidigt utgör den lägsta
nivån för intervallerna.
- Från 2021 kommer Stockholms Idrottsförbund att följa upp respektive SDF att de
har representation av både män och kvinnor i styrelse och valberedning.

att

distriktsstyrelsen ges i uppdrag att besluta om regelverk för den nya
fördelningsmodellen.

att

distriktsstyrelsen ges i uppdrag att besluta om något eller några SDF som till följd av
dessa förändringar erhåller ett betydligt lägre stöd 2020 och 2021 än året innan, ska
erhålla ett något större stöd som en övergångslösning för stödet år 2020, vilket
justeras inom systemet.

Bilaga:
Bakgrund
Nuvarande fördelningsmodell har gällt sedan 2012. En översyn av idrottsrörelsens stödformer har
genomförts inom Riksidrottsförbundet och det är angeläget att distriktets fördelningsmodell är
transparant gentemot idrottens övriga stödsystem. Nuvarande modell innehåller kriterier som inte är
relevanta för syftet med stödet och utgår bland annat från verksamhetsvolymer nådda tidigare år.
Härigenom riskerar vi att styra verksamheten utifrån att öka volymerna istället för en mer långsiktig
planering mot målen. Modellen är också onödigt komplicerad samt att besked till SDF:en om
fördelningsbeloppen inte kan lämnas förrän flera månader in på budgetåret.

Stödets nuvarande utformning
Region Stockholms (Landstingets) verksamhetsstöd
Kulturnämnden i Region Stockholm fastställer årligen ett stöd till idrottsrörelsen i Stockholms län. I
det avtal som reglerar stödet framgår att Stockholms Idrottsförbund ansvarar för fördelning av
verksamhetsstödet från Regionen till samtliga specialdistriktsförbund inom Stockholms län samt den
del av Södermanlands och Upplands Idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms län.
År 2019 uppgår bidraget till 20,9 mkr. Av dessa avgår 1,9 mkr. till Sörmland- och Upplandsdistrikten
enligt per capita-fördelning. Till Stockholms Idrottsförbund avgår 4,6 mkr. för rollen som
stödorganisation, administration och idrottsutveckling. Till SDF:en fördelas 14,4 mkr. dvs den del som
detta förslag till ny fördelning omfattar. Fördelningen 2019 framgår detaljerat under länken nedan.

Nuvarande fördelning av SDF-stödet
Länk till nuvarande fördelning och utfall
Kriterierna beslutades vid förbundets extra stämma den 24 oktober 2011 och har gällt sedan
bidragsfördelningen 2012.
Regelsystemet tillämpas lika för samtliga idrotter. Därutöver erhåller Stockholms Parasportsförbund
samt Dövidrott Östra ett särskilt procentuellt stöd och Länskorpen erhåller ett särskilt procentuellt
folkhälsostöd.
Grundbidrag:

25 000 kronor som fast belopp

Lokalt aktivitetsstöd:
60%
Statistik från de två senast fastställda perioderna, som hämtas automatiskt. Jämnt fördelat mellan
antalet sammankomster och antalet deltagartillfällen.
Utbildning:
40%
Underlaget baseras på föregående års statistik gällande utbildningstimmar.

Processen
Styrelsen beslutade 2017 att genomföra en översyn av fördelningsmodellen för SDF-stödet.
Översynen har genomförts i nära process med specialdistriktsförbunden. Samtliga SDF bjöds in till
diskussion vid två workshops, den 12 oktober samt den 5 december 2017. Däremellan fick alla SDF
svara på en enkät. Utifrån dessa inspel arbetade styrelsen fram förslag till nya principer avseende ny
fördelningsmodell. Detta förslag skickades ut på remiss våren 2018. Slutgiltigt beslut skulle ske vid en

extra distriktsstämma samma år. Flera förbund var under processen positiva till framtagna principer
och utgångspunkter för stödet.
Med anledning av Riksidrottsförbundets översyn av idrottens stödformer beslutade styrelsen att
avvakta beslut till efter Riksidrottsmötet i maj 2019. Skälet var att styrelsen anser det viktigt att SDFstödet är transparant och harmonierar med idrottens övriga stödformer. SDF:en informerades om att
processen bordlades.
Processen återupptogs under hösten 2019. Ett diskussionsunderlag/förslag skickades ut till SDF:en
tillsammans med en inbjudan till två workshops, den 7/11 och 21/11, för tillfälle till frågor och
diskussion.

Inspel under processen
Under processen har det inkommit inspel till vägledande principer. Såsom att stödet bör vara
•
•
•
•
•

Förutsägbart
Enkelt (både till struktur, administration, redovisning och handläggning)
Långsiktigt
Stabilt
Tidigareläggning av besked, gärna före årsskiftet (under förutsättning att Region Stockholm
fattar erforderliga beslut)

Riksidrottsmötets beslut om ekonomiska stödformer med bäring på distriktets stöd
•

•
•
•
•
•
•
•

En huvudprincip är att riksidrottsmötet beslutar om ramar och principer medan Riksidrottsstyrelsen
beslutar om regelverk och fördelningsmodell. RF har ett ansvar gentemot staten att agera i
myndighets ställe. Det är ovanligt att man är både bidragsmottagare och bidragsgivare i en folkrörelse
och det sker mer sällan att bidragsmottagarna själva beslutar om exakta regelverk.
Långsiktighet. Stöden ska beslutas i tvåårsperioder
Minskad administration kring stödet
Syftet och utfallet ska vara enkelt att förstå
Genomföra jämställdhetsanalyser av stödformen
För beräkning av organisationsstödet ska intervall användas istället för exakta tal
Parasportsförbundet ska ges särställning men ska omprövas allteftersom handlingsplanen för
Paraidrott utvecklas
Inga stöd ska utgöra en parameter i annat stöd

