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Nya regler för statligt aktivitetsstöd
Från och med 1 juli 1991 kommer det statliga aktivitetsstödet att fördelas på annorlunda sätt
än idag.
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) kommer att handha idrottsrörelsens andel medan Statens
Ungdomsråd (SUR) ska sköta stödet till de så kallade övriga ungdomsorganisationerna.
Såväl RF som SUR har utrett och föreslagit nya regler för det statliga stödet. Dessa regler
framgår av bilagda förslag (bilaga 1).
Statens Ungdomsråds förslag bygger på en renodling av statens bidrag till centrala
organisationer. Det centrala stödet bygger dock till stor del på den lokala verksamheten antal aktiviteter och antal föreningar.
Kommunförbundet har i remissvar yttrat sig över förslaget och hade inget att erinra. Främst
berodde detta på att grundreglerna för aktiviteten - fem i grupp, en ledare, en timme o s v inte ändrades.
Förändringarna i Riksidrottsförbundets förslag (bilaga 2) innebär i stort att
- bidrag ska utgå till grupper om tre deltagare mot tidigare fem
- bidrag ges som ett fast belopp per grupp och ett rörligt belopp per deltagare
- ansökningstiderna förändras.
Kommunförbundet har inte fått förslaget på remiss men har i underhandskontakter med RF
och i kontakter med Bostadsdepartementet påpekat att förslaget kommer att innebära ökad
administration för de lokala idrottsföreningarna genom att reglerna i många kommuner
avsevärt kommer att skilja sig från de regler som idrotten kommer att tillämpa. Det kan t ex
komma att krävas skilda blanketter för redovisning till kommuner respektive
distriktsförbund.
Kommunförbundet har också påpekat att det inte finns några skäl som talar för att
kommunernas regler skulle anpassas för att minska dessa problem. Ej heller är det rimligt att
kommunerna ska kompensera de lokala idrottsföreningarna för effekter av åtgärder som
vidtas av deras intresseorganisation.
Även om Kommunförbundet av bl a ovan angivna skäl inte tycker att Riksidrottsförbundets
förslag till nya regler är bra kommer vi självfallet att försöka medverka till att de problem
som uppstår i största möjliga mån kan begränsas.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Hugo Blom
Anders Lundkvist

Bilaga 1
Information om det reformerade bidragssystemet gällande statsbidrag till
statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer (ej idrott)
Statens ungdomsråd beslutar om statsbidrag enligt förordningen (SFS 1988:374) om
statsbidrag till ungdomsorganisationer. Dessa bidrag kan utgå dels till centrala
ungdomsorganisationer, dels till lokal ungdomsverksamhet.
Bidrag till centrala ungdomsorganisationer utgår i form av generellt bidrag och särskilt
bidrag.
Ungdomsorganisationer som uppfyller de förutsättningar som finns beskrivs i 4 §
bidragsförordning, kan efter ansökan hos statens ungdomsråd bli erkända som
statsbidragsberättigad ungdomsorganisation och årligen, efter rekvisition, få uppbära
statsbidrag till sin centrala verksamhet. Statsbidraget till dessa organisationer består av dels
statligt lokalt aktivitetsbidrag och dels generellt bidrag.
Från och med bidragsåret 1991/92 sker det en reformering av statsbidraget till central och
lokal ungdomsverksamhet. Det reformerade bidragssystemet gäller fr o m bidragsåret
1991/92. Reglerna om vilka organisationer som kan komma ifråga för generellt bidrag
behålls oförändrade. Alltså kommer fortfarande de organisationer som efter ansökan blivit
erkända som
statsbidragsberättigade att erhålla generellt bidrag. Detta kommer att närmare regleras i den
nya bidragsförordningen som kommer att gälla fr o m bidragsåret 1991/92.
Det generella bidraget slås samman med det statliga lokala aktivitetsstödet till, vad vi kallar,
det nya generella bidraget och ska ses som ett stöd till organisationen som helhet.
Organisationen får själv bestämma helt fritt över användningen av bidraget och hur det ska
fördelas mellan de olika nivåerna inom organisationen.
Det nya generella bidraget kommer att bestå av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.
Grundbidraget för 1991/92 är 300 000 kr per organisation och år, med undantag för
handikapporganisationerna som får förhöjt bidrag med x 2 och invandrarorganisationerna
som får förhöjt grundbidrag med x 1,5.
Det rörliga bidraget ska till 50 % baseras på föreningens aktiviteter, 25 % på föreningens
antal bidragsgrundande medlemmar och 25 % på föreningens antal aktiva lokalavdelningar.
Handikappsorganisationerna får förhöjt rörligt bidrag med x 2. Det innebär att det rörliga
bidraget för organisationen, bidragsåret 1991/92, baseras på förra årets uppgifter ang antal
medlemmar, lokalavdelningar och aktiviteter. Det vill säga att organisationen fortfarande
måste använda sig av de "gamla" närvarokorten för att kunna styrka föreningens antal
aktiviteter.
När det gäller förutsättningarna för att vara en bidragsgrundande medlem och aktiv
lokalavdelning gäller fortfarande och tills vidare 7 § i statens ungdomsråds föreskrifter (SÖFS 1989:13).
Ingen statsbidragsberättigad ungdomsorganisation kommer för bidragsåret 1991/92 att få en
större sänkning än 15 % av vad de totalt fick i generellt bidrag och statligt lokalt
aktivitetsstöd bidragsåret 1990/91.

Skattekompensationen (14 miljoner) till ungdomsorganisationerna kommer att fördelas
procentuellt så att föreningens andel av det nya generella bidraget blir lika med föreningens
andel av
skattekompensationen. Även de organisationer som uppbär särskilt bidrag som ett generellt
stöd till sin centrala verksamhet ska få del av skattekompensationen.
Det särskilda bidraget ska fördelas lika fritt som tidigare, varvid man ska beakta att nya
ungdomsorganisationer och s k
generationsövergripande organisationer som engagerar många ungdomar i sin verksamhet
bör premieras. De förutsättningar som måste finnas hos en organisation för att de ska
beviljas särskilt bidrag regleras utförligare i den nya bidrgsförordningen.

Bilaga 2
Anvisningar för det statliga lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarna
1. Bidraget utgår till föreningar och klubbar (lokalavdelningar) som är anslutna till Sveriges
Riksidrottsförbund eller till annan idrottsorganisation som erhåller statligt
organisationsstöd.
2. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst
- med minst tre deltagare i åldern 7 - 25 år. Ledare i
bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. För handikappade idrottsutövare eller
handikappad ledare gäller ingen övre åldersgräns. Ledare för grupp ska fylla minst 13 år det
kalenderår aktiviteten pågår.
- som varar minst en timme (60 minuter). Bidragsberättigad sammankomst kan pågå
obegränsat lång tid men ska vara minst en timme (60 minuter). Omklädning får inkluderas i
denna tid.
- som ligger i linje med föreningens verksamhet och idé.
- som genomförs av lokalavdelningen. Bidraget utgår inte till aktivitet som anordnas av
riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
3. Följande villkor krävs också för att en verksamhet ska vara bidragsberättigad:
- En gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt ska ske.
- Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper.
- En gemensam avslutning ska förekomma.
- Varje gruppverksamhet ska vara ledarledd.
4. Vid tävlingar redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening,
under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den
egna föreningens deltagare.
5. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens
längd.
6. Bidrag utgår till sammankomster i idrottsskolor som anordnas av föreningar. De i
idrottsskolan medverkande föreningarna/sektionerna söker bidrag för de sammankomster
som var och en svarar för.

7. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som
exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka
får statsbidrag i annan ordning. Bidrag kan däremot utgå till sammankomster som kommun
till viss del finansierar med medel via statsbidraget till allmän fritidsverksamhet i
kommuner.
8. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande
gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt
vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på
närvarokortet är riktiga.
9. Lokalavdelningen lämnar senast den 1 juni och 1 december en redovisning över antalet
genomförda sammankomster. Denna redovisning sker på särskild ansökningsblankett. I
redovisningen får medtagas aktiviteter som har genomförts de sista 45 dagarna av
föregående redovisningsperiod, om de inte har redovisats tidigare.
10. Ordföranden och revisor eller ordföranden och kassör bestyrker att uppgifterna på
ansökningsblanketten är riktiga.
11. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
12. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter böar medföra att en lokalavdelning
avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas.
Beslut i dessa ärenden fattas av distriktsidrottsförbundets styrelse.
Beslutet kan överklagas hos riksidrottsstyrelsen.
13. Bidraget betalas ut av RF till distriktsidrottsförbunden som därefter fördelar medlen till
föreningarna. Tidpunkten för utbetalningarna från RF respektive distriktsidrottsförbunden
avgörs av RF.
14. Ansökningsblankettens utformning, övriga rutiner m m fastställs av RF.

