Solna 2018-09-12

Remissunderlag till SDF:en om en ny fördelning av SDF-stödet
Bakgrund
Landstingets verksamhetsstöd
Landstingets kulturnämnd fastställer årligen ett verksamhetsstöd till idrottsrörelsen i Stockholms län.
I det avtal som reglerar stödet framgår att Stockholms Idrottsförbund ansvarar för fördelning av
verksamhetsstödet från landstinget till samtliga specialdistriktsförbund inom Stockholms län samt
den del av Södermanlands och Upplands Idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms
län.

Nuvarande fördelningsmodell 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
Handikappidrottsförbund 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.

Behov av översyn
Inom ramen för svensk idrotts nya strategiska inriktning behöver även de organisatoriska och
ekonomiska stödsystemen ses över, på alla nivåer. Således behöver även SDF-stödet i
Stockholmsdistriktet genomgå en förändring för att bättre motsvara SDF:ens behov. Nuvarande
modell innehåller kriterier som inte är relevanta för syftet med stödet och utgår från volymer från
tidigare år, vilket riskerar att verksamheten styrs utifrån att öka volymerna istället för en mer
långsiktig planering. Den är också onödigt komplicerad och besked till SDF:en om
fördelningsbeloppen kan inte lämnas förrän flera månader in på budgetåret.

Riksidrottsförbundets översyn
För tillfället genomförs en ”Översyn av stödformer i relation till mål 2025” inom Riksidrottsförbundet
för beslut vid Riksidrottsmötet i maj 2019. Styrelsen följer denna översyn.

Processen
Styrelsen för Stockholms Idrottsförbund beslutade att genomföra en översyn av fördelningsmodellen
för SDF-stödet. Processen har skett genom dialog med specialdistriktsförbunden. Vi bjöd in till
diskussion och samtal med SDF:en vid två tillfällen under hösten 2017. Första tillfället, den 12
oktober avslutades med en workshop och som därefter följdes upp av en enkät som skickades ut
efter mötet.
Vid en sammanställning av enkäterna samt diskussionerna vid de två mötesplatserna, så har dessa
inspel kring den framtida fördelningsmodellen tydligt framkommit:
•
•
•
•
•

Förutsägbar
Enkel (både till struktur, administration, redovisning och handläggning)
Långsiktig
Stabil
Önskemål om tidigt besked, gärna före årsskiftet (”under förutsättning att landstinget fattar
erforderliga beslut”)

Diskussionen har även innefattat synen kring vad stödet avser att vara, organisationsstöd,
verksamhetsstöd eller projektstöd. Nedan följer en beskrivning av dessa bidragstyper:
Organisationsstöd som är ett generellt stöd till en idrottsorganisation, där stödet inte avgränsas till särskilda
verksamheter och har i syfte att stödja den demokratiska organisationen. Bidraget kan också användas till
kanslikostnader och bidra till att uppfylla Riksidrottsförbundets stadgar.
Verksamhetsstöd är ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som idrottsorganisationen
bedriver och kan ha flera olika slags syften och mål beroende på ändamål.
Projektstöd är ett riktat stöd till ett projekt, dvs. till en i tiden avgränsad verksamhet och kan ge
idrottsorganisationer möjlighet att arbeta med utveckling eller förnyelse av verksamheter eller aktiviteter.

Styrelsens förslag
Principer
I enlighet med inspelen från SDF:en önskar 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 även 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.
Styrelsen föreslår därför att stödet ska vara ett organisationsstöd, dvs ett generellt stöd för att
upprätthålla idrottens regionala demokratiska organisation.

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 och behoven framåt i tiden. 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 årligen, och att vi istället hittar en jämförbarhet mellan SDF:en. Styrelsen
ser att SDF som är lika varandra storleksmässigt sannolikt har ungefär samma arbete och utmaningar
framför sig, och därför bör tilldelas ett SDF-stöd i samma storleksordning.
Styrelsen föreslår att SDF:en delas in i kluster utifrån sin storlek. Respektive kluster berättigar till
fastställd nivå på stödet.
Verksamhet för barn och ungdomar är givet utifrån att Landstingets stöd till stor del bygger på att
premiera verksamhet för denna målgrupp. Det är därför naturligt att storleken till stor del utgår från
statistiken i det statliga lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, men också parametern ”Aktiv i idrott”,
där statistikuppgifter kan hämtas från idrottens administrativa system IdrottOnline, bör kunna
användas för att spegla SDF:ens storlek. Genom att sammanväga dessa parametrar kan
storleksbedömningen göras ur ett bredare perspektiv. Både den specifika barn- och ungdomsidrotten
för åldrarna 7-25 år och det totala antalet aktiva per idrott, oavsett ålder, får betydelse.
Klusterindelningen föreslås ses över vart tredje år, och innehålla en lägstanivå som ger alla SDF del
av stödet.
Stockholms Idrottsförbund föreslås att ansvara för att göra en sammanlagd bedömning av
statistikunderlaget, och att utforma klusterindelningen. Styrelsen anser att det är rimligt att
klusterindelningen gäller i tre år. Därefter görs en genomgång med syfte att identifiera eventuella
förändringar i statistikunderlagen, som kan motivera förflyttningar av SDF mellan kluster.
Bidragsnivåerna blir på så sätt förutsägbara/stabila i treårscykler, med reservation för förändringar av
det totala landstingsstödet och andra yttre faktorer som kan påverka fördelningsbeloppet till SDF:en.
Klustermodellen bör förslagsvis 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.
Detta utifrån Landstingets prioriteringar samt allteftersom handlingsplanen för Paraidrott utvecklas.
Dövidrott och Korpen däremot bör kunna bedömas på samma sätt som övriga SDF, särskilt med
tanke på det bredare statistikunderlaget, och därmed föreslås att de tidigare särskilda stöden till
dessa två idrotter inte längre ska utgå.

Sammanfattning av förslaget
Principer:
- SDF-stödet fortsätter att vara ett organisationsstöd för att upprätthålla idrottens regionala
demokratiska organisation.
- Stödet blir enkelt att förstå, administrera och redovisa.
- Stödet blir förutsägbart och stabilt.

Fördelningsmodell:
- SDF:en delas in i kluster (utifrån omfattning/storlek där varje kluster motsvarar en
bidragsnivå).
- Klusterindelningen omprövas vart tredje år, då en genomgång av senast fastställda
statistikunderlag görs.
- Parasporten ges även fortsättningsvis en särställning, med en bidragsnivå som inte vilar på
statistiska underlag.
- Klusterindelningen innehåller en lägstanivå som ger samtliga SDF rätt till ett grundläggande
stöd.
Övrigt
- Med detta förslag till fördelning kan besked om nästa års fördelning meddelas redan i
november. Dock med reservation avseende landstingets årliga beslut i februari.
Oförändrade rutiner/regler:
- 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 SDF-stödet via
sitt SF (särskild ansökan).
- Ej utbetalda SDF-stöd inom föreskriven tid återförs till fördelningsbeloppet nästkommande
år.

Tidplan:
•
•
•
•

Denna remiss skickas ut till SDF:en vecka 38 och besvaras senast den 29 oktober (vecka 44).
Remissvaren sammanställs
Styrelsen skickar ut underlaget till den extra distriktsidrottsstämman, inklusive det slutgiltiga
förslaget, till SDF:en i slutet av vecka 45.
Beslut sker på den extra distriktsidrottsstämman den 28 november (Clarion Skanstull)

Remissvaret skickas till ekonomi@stockholmsidrotten.se
Vid frågor och inspel kan ni kontakta:
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef cinnika.beiming@stockholmsidrotten.se 08-627 40 16
Karin Surtmann, ekonomiansvarig karin.surtmann@stockholmsidrotten.se 08-627 40 72
Doris Högne Rydheim, styrelseledamot tillika vice ordförande dorishr@spray.se 070-819 39 01
(kvällstid och sms)

