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1. Riktlinjer Projektstöd IF Barn- och 
ungdomsidrott 

1.1 Inledning 

Generalsekreteraren för Riksidrottsförbundet har den 24 september 2021 fastställt 

riktlinjerna avseende Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna gäller 

fr.o.m. den 1 november 2021 och bygger på det regelverk som Riksidrottsstyrelsen 

fattat beslut om 24 september 2021.  Dessa riktlinjer innehåller förtydliganden om hur 

medlen får användas utöver vad som framgår av regelverket.  

1.2 Sökbara områden 

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 

(Strategi 2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera 

verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.  

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och 

ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. 

För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—

2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt 

kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:  

• Inkludering av underrepresenterade grupper 

• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 

1.2.1 Inkludering av underrepresenterade grupper 

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet 

vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska 

användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att 

skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. 

Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser 

för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag 

inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas 

till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga 

områden”).  
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Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp 

av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur 

idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har 

inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns 

det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet. 

Inriktning 

Inriktningar som beviljas av SF  

Projekt får beviljas för 

• att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av 

barn och ungdomar 

• att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper. 

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt  

Projekt får beviljas för 

• att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av 

barn och ungdomar 

• att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar 

(”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars 

behov1. 

1.2.2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla 

barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av 

positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som 

behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer 

som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.  

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning 

med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Respektive SF bör dock identifiera 

sina utmaningar med att behålla barn och ungdomar i en specifik åldersgrupp.  

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och 

ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande 

snarare än på kortsiktiga resultat. 

 
1 Här finns en större flexibilitet för RF-SISU distrikt som har möjlighet att ge projektstöd till ordinarie verksamhet i IF 

om det förväntas leda till ökad inkludering av underrepresenterade grupper (jämför 1.3.1). 
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Inriktning 

Inriktningar som beviljas av SF  

Projekt får beviljas för 

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar 

• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för 

målgruppen 

• att köpa in material eller anpassa idrottsytor2 efter målgrupp med syfte att 

förändra den idrottsliga verksamheten 

• idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s 

egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till 

aktivitetsledare.   

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt  

Projekt får beviljas för 

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar 

• att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten 

som involverar flera idrotter  

• idrottsövergripande utbildningar – Idrottsövergripande utbildningar som RF-

SISU distrikten är anordnare av – såsom den nationellt idrottsövergripande 

tränar- eller föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker 

kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller 

sociala utveckling. 

 

1.3 Avgränsningar och förtydliganden 

1.3.1 Avgränsningar 

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger 

långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett 

stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.  

  

 
2 Ej att förväxla med RF:s anläggningsstöd utan insatser i detta projektstöd handlar om mindre ingrepp där exempelvis 

inköp av sarger/hinder/koner eller liknande kan göra att ytan där idrotten utövas blir mer ändamålsenlig. 
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Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:  

• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får 

således inte beviljas för att bekosta läger.   

• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie 

verksamhet.   

• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka 

individers medlems- eller träningsavgifter.  

1.3.2 Föreningar vars SF inte uppfyller villkor för 

projektstöd IF 

RF ansvarar för att fördela projektmedel till föreningar vars SF inte uppfyller villkoren 

att för att fördela Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott.  

1.4 SF och RF-SISU distrikt som bidragsgivare 

1.4.1 Information om Projektstöd IF  

SF och RF-SISU distrikt ska via sin hemsida ha tydlig information om syfte och mål 

med stödet samt hur förbundets föreningar kan söka stöd och inom vilka områden.  

1.4.2 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.  

SF som fördelar stöd till IF omfattas dock inte direkt då förbunden inte fördelar stöd 

utifrån den lag och förordning som RF omfattas av vid sin bidragsgivning, utan utifrån 

de regelverk som RS beslutar om. Innebörden är att SF exempelvis inte är skyldiga att 

dela med sig av bidragsbeslut eller bidragsansökningar till allmänheten. Däremot 

menar RF att det för idrottens trovärdighet är centralt att respektive SF gentemot 

utomstående intressenter kan ge information om de beslut som fattas och att öppenhet 

präglar SF:s agerande. 
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1.4.3 Redovisning av erhållet stöd 

SF och 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 Barn- och ungdomsidrott.  

1.4.4 Rutiner kring jäv  

Oavsett roll i ärendehanteringen får enskild handläggare eller beslutsfattare inte ha 

kopplingar som kan påverka SF och RF-SISU distriktens möjlighet att agera sakligt och 

opartiskt. För att säkerställa detta ska varje SF och RF-SISU distrikt med ansvar att 

handlägga ärenden inom Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ha en dokumenterad 

rutin för jäv i enlighet med 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900). 

1.5 Medelshantering 

Projektstödet administreras av respektive SF och RF-SISU distrikt i IdrottOnline 

(Idrottsmedelapplikationen).  

1.5.1 Ansökningsperiod 

Projektperioden sträcker sig över 2022-2023 och respektive SF och RF-SISU distrikt 

bestämmer själva när ansökningsperioden ska vara öppen. 

Ansökningar kan beviljas (godkänd för utbetalning) mellan perioden 1 januari 20223 

till 31 oktober 2023. Eventuella återstående medel efter 31 oktober 2023 kan inte 

nyttjas.  

1.5.2 Flera föreningar i gemensamt projekt 

När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin 

del i projektet. 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. 

  

 
3 SF och RF-SISU distrikt som har kvarvarande medel från Projektstöd IF 2020/2021 kan bevilja dessa inom ramen för 

Projektstöd IF 2022/2023 från och med 1 november 2021. 
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Kontroller innan beviljande av medel 

I samtliga ärenden som SF och 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. 

SF och RF-SISU distrikt ska säkerställa att  

• föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och 

ungdomsverksamhet 

• föreningens ansökan 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 SF 

eller RF-SISU distriktet beviljat. 

1.5.3 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. 

Följande information ska framgå i samtliga återrapporter som SF och RF-SISU distrikt 

godkänner: 

• Hur beviljat stöd har använts. 

• Antal aktivitetstillfällen samt antal unika individer som deltagit i projektet 

fördelat på kön och åldersgrupperna 0-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år, 21-25 år 

och 26+ år.  

o Om projektet är ett renodlat utbildningsprojekt ska i stället 

utbildningsdeltagare redovisas fördelat på kön och åldersgrupperna 7-12 

år, 13-25 år och 26+ år.  
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1.5.4 Återbetalning av medel 

SF och 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 1.5.4.  

Vid extraordinära händelser (till exempel förskingring av medel där polisanmälan har 

gjorts) ska SF och RF-SISU distrikt informera RF om ärendet.  

Återbetalda medel som inkommer till RF fram till och med 25 oktober 2023 kommer 

respektive SF och RF-SISU distrikt till del och kan fördelas till nya projekt. Se 1.5.1 för 

information om ansökningsperiod. 

1.6 Periodens årshjul 

Nedan beskrivs viktiga händelser och datum för Projektstöd IF Barn- och 

ungdomsidrott. 

2021 

1 november  Idrottsmedelapplikationen öppnas upp för SF och RF-SISU distrikt. 

Eventuella kvarvarande medel från Projektstöd IF 2020/2021 förs över 

till Projektstöd IF 2022/2023 och SF och RF-SISU distrikt kan börja 

fördela dessa medel. 

2022 

Januari I anslutning till RS styrelsemöte (beslut) i januari månad överförs medel 

till idrottsmedelapplikationen. 

1 september  Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in delrapport om 

innevarande år till RF.  

2023 

Januari I anslutning till RS styrelsemöte (beslut) i januari månad överförs medel 

till idrottsmedelapplikationen. 

31 januari  Sista dag för föreningarna att återrapportera de projekt som slutfördes 

under föregående år.  
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1 mars  Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in slutrapport om 

föregående år till RF. 

1 september  Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in delrapport om 

innevarande år till RF.  

31 oktober  Senast detta datum måste samtliga beviljade projekt vara godkända för 

utbetalning i Idrottsmedelapplikationen. Återstående medel kan därefter 

inte nyttjas. 

1 december Senast denna dag ska RF ha förberett Idrottsmedelapplikationen så att 

det är möjligt för SF och RF-SISU distrikt att öppna upp inför 2024.   

2024  

31 januari  Sista dag för föreningarna att återrapportera de projekt som beviljats 

under perioden 2022/2023.   

1 mars  Sista dag för SF och RF-SISU distrikt att skicka in slutrapport om 

Projektstöd IF 2022/2023 till RF.  


