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Idrott i förening

”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet”

Så lyder den verksamhetsidé som antagits av Svensk Idrottsrörelse, enad inom 
Riksidrottsförbundet med 72 specialidrottsförbund som medlemmar. Enbart ideella föreningar 
kan anslutas till dessa förbund. 

I Skåne finns drygt 2.200 idrottsföreningar som bedriver verksamhet i 71 specialidrotter.

Idrott i förening ger ett stort mervärde i form av medlemsinflytande och demokratisk skolning 
utöver den fysiska fostran som idrottsutövandet är. 
Idrottsföreningen är öppen för alla och strävan är alltid att hålla kostnaderna för medlemmarna 
på en nivå så att verksamheten blir tillgänglig för alla.

Kommunernas stöd till idrottsföreningarna utgör en väldigt viktigt förutsättning för föreningarnas 
möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Därför vill RF-SISU Skåne uttrycka sin 
uppfattning om hur kommunernas stöd bäst kommer föreningarna och samhället till nytta.

Allmänna synpunkter

RF-SISU Skåne ser positivt på de processer som genomförs mellan offentlig och idéburen 
sektor på såväl regional som lokal nivå¹. De överenskommelser som dessa resulterar i är en 
bra utgångspunkt för samverkan mellan kommun och idrottsförening.

RF-SISU Skåne förespråkar en samsyn från kommunens olika nämnder/förvaltningar för stödet 
till föreningslivet.

Det är viktigt att det finns ett långsiktigt och väl fungerande grund- och verksamhetsstöd till 
föreningarna där krav ställs på en fungerande juridisk person (ideell förening) men inte på 
verksamhetens inriktning (medlemmarnas beslut). Detta för att tillgodose mångfalden av 
föreningar och för att visa respekt för föreningarnas självständighet. 
Stöd ska enbart utgå till föreningen (ej till sektion eller enskild grupp i föreningen).

Idrottsrörelsen har en gemensamt antagen verksamhetsidé och en gemensam värdegrund 
(Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel) samt 
ett idédokument ”Idrotten Vill”² med riktlinjer och anvisningar om hur idrotten skall bedrivas 
utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Anvisningar till värdegrunden finns i ”Idrottsrörelsens 
uppförandekod”³. En förening som är medlem i idrottsrörelsen har skyldighet att organisera sin 
verksamhet utifrån dessa dokument. Kan kommunen och föreningarna
tillsammans säkerställa att detta efterlevs garanterar detta att
verksamheten bedrivs på ett för alla tillfredsställande sätt och inga
ytterligare krav på särskilda policys behöver avkrävas föreningarna. 
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Administration

Enkla ansökningsförfaranden med gemensamma ansökningstider.

Samordning med andra liknande stöd, tex det statliga lokala aktivitetsstödet (gemensamma 
regler, ansökningstider osv).

Förenkla administrationen – låt föreningarna intyga att nödvändiga handlingar finns och begär 
in dessa vid behov (ekonomisk redovisning, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse).

Samtliga idrottsföreningar är anslutna till idrottsrörelsens verksamhetsredovisningssystem 
IdrottOnline varifrån olika rapporter kan skapas, dessa kan även tillgodose kommunens 
önskemål om föreningsuppgifter.

Administrativa stöd underlättar och förhindrar onödiga misstag i föreningarnas skötsel. 
Värdefullt är att föreningarna har ”en väg in” i kommunens organisation.

Samverkan

RF-SISU Skåne utgår ifrån att de ideella idrottsföreningarnas arbete uppskattas av kommunen. 
En utökad samverkan mellan kommun och föreningsliv kan leda till en ökad samhällsnytta. 
Istället för ett traditionellt bidragsgivarförhållande så ökar förståelse och respekt för varandras 
uppdrag i takt med att olika utmaningar antas tillsammans.

Ett sätt att samarbeta i en trygg form är att använda modellen IOP – Idéburet offentligt 
partnerskap⁴ – en modell RF-SISU Skåne rekommenderar som samarbetsform.

Livslångt idrottande

Idrottsrörelsen har enats om att verksamheten ska utformas så att idrotten ska vara tillgänglig 
under hela livet. Detta ställer krav på fler ledare och fler aktivitetsytor men kommer att bidra till 
en förbättrad folkhälsa.
För att lyckas behöver en kontinuerlig dialog föras mellan förening och kommun kring hur 
resurser ska kunna skapas för en utökad verksamhet. Oavsett vem föreningens verksamhet 
vänder sig till ska samma taxa för nyttjande av lokal gälla.
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Stödformer

Utgångspunkten från idrottens sida är att föreningarna välkomnar alla. Därför är ett stöd för 
verksamhetens helhet att föredra.

Kontantstöd – grund
För föreningens existens (föreningar med säte i kommunen).
Stöd så att en korrekt administration av föreningen kan upprätthållas.

Kontantstöd – verksamhet
Aktivitetsstöd baserat på aktiviteter för deltagare i åldern 7-25 år - bestämmelserna ska 
sammanfalla med reglerna för det statliga lokala aktivitetsstödet.

Aktivitetsstöd ska utgå till aktiviteter som genomförs i kommunen, för kommunens egna 
medlemmar, även om förening som genomför aktiviteten har säte i annan kommun. 

Aktivitetsstöd ska utgå även till verksamhet för 65+ personer.

Kontantstöd - utveckling
Utvecklingsstöd individuellt anpassat för varje förening för att skapa största nytta utifrån varje 
förenings nuläge och ambitionsnivå. För att uppnå en långsiktighet och trygghet för 
föreningarna ska beslut om stöd kunna omfatta längre perioder än 1 år. 

I viss utsträckning kan satsningar för särskilda målgrupper vara befogade varför en del resurser 
bör finnas tillgängliga för nyuppkomna situationer och idéer.

Kontantstöd – övrigt
Stöd för tex arrangemang, elitsatsningar mm finns det naturligtvis behov av men dessa kan 
med fördel ingå i utvecklingsstödet. 

Lokal/Anläggningsstöd
Det är viktigt att föreningar kan nyttja anläggningar på jämförbara villkor oavsett om 
verksamheten bedrivs i lokaler av kommunen upplåtna, i föreningsägda, föreningsdrivna eller 
förhyrda lokaler.

Stöd till utbildning
Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar med bildning och utbildning inom idrotten 
för både aktiva, ledare och funktionärer på alla nivåer. Viktigt är att kommunen ger stöd till RF-
SISU Skåne även för den folkbildningsverksamhet som bedrivs.

____________________________________________

¹ Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne
² Idrotten Vill samt Anvisningar för barn- och ungdomsidrott
³ Idrottsrörelsens uppförandekod
⁴ IOP
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http://natverket.org/wp-content/uploads/overenskommelsen_skane.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrotten-vill--idrottsrorelsens-ideprogram.pdf
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf
http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2012/05/iop-faktablad23.pdf

