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Idrottens finansiering - Bakgrund 
Finansiering av idrotten i Sverige utgår från olika håll, såsom statligt stöd, kommunala bidrag och 
övriga bidrag inkl. stipendier.  
Denna policy syftar till att ge information och vägledning till de olika stöd och bidrag som vi inom BRS 
kan använda oss utav. 
 
STATLIGT STÖD 
 
1. Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 
Huvuddelen av det statliga idrottsstödet går till idrottsföreningarna som lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)  
och kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör 
RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja 
föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. 
 
Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen 
fördelade på ålder och kön. Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s 
LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti. Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) ska ha 
inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.  
Fritidsgårdsansvarig inom BRS ansvarar för ansökan. Föreningens firmatecknare ska underteckna 
ansökan vilken ska skickas in i original. Ansökningsblanketter och närvarokort för LOK-bidrag hittas på 
svenskidrott.se. 
 
 
2. Idrottslyftet  
Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Riksidrottsförbundet har det 
övergripande ansvaret för Idrottslyftet, men de har inga medel att dela ut till föreningar. Det sköts av 
respektive specialistförbund. Den del av Idrottslyftet som Ridsportförbundet fördelar heter Idrottslyftets 
föreningsstöd. Förutom föreningsstödet finns det även ett Idrottslyft som Distriktsidrottsförbunden (DF) 
och SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller.  
Under 2016 kommer en översyn av Idrottslyftet att göras för att gå in i en ny period 2017-2019. 
 
Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden beroende på projektinriktning: 
 

1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet – Svenska Ridsportförbundet (SvRF) 
2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet - SvRF Stockholmsdistriktet (i samverkan 

med andra föreningar/organisationer) och SvRF om BRS på egen hand vill arbeta med 
rekryteringsfrågor  

3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” – SISU Stockholmsdistriktet 
4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer - SvRF Stockholmsdistriktet. 

 

För att ansöka om medel från SF, DF och SISU-distrikt används idrottsportalen Idrottonline.se 
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1. Idrottslyftets föreningsstöd 
Genom idrottslyftets föreningsstöd har föreningar möjlighet att söka stöd för att kunna genomföra 
projekt som syftar till att främst utveckla sin barn-och ungdomsverksamhet, så att barn och unga i 
åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
Ansökan sker via föreningens sida på IdrottOnline Klubb. Alla medlemmar i föreningen som har 
inloggningsuppgifter till IdrottOnline Klubb kan skapa en ansökan, men det är endast ordförande, 
kassör eller idrottslyftsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Dessa tre personer måste 
vara registrerade i medlemsregistret med respektive roll. 
Sista ansökningstiden är 5 maj och åter-rapportering av genomfört projekt senast 31 december. 
 
 
2. SISU 
SISU Idrottsutbildarnas distrikt har i Idrottslyftet ett extra ansvar för att hjälpa föreningarna att utveckla 
verksamheten, så att idrotten gör som ”Idrotten Vill”.  
Arbetet inleds med att varje förening utifrån ett specialframtaget verktyg genomför en skattning och 
analys av sin nuvarande verksamhet. Därefter har föreningen möjlighet att få fortsatt stöd för att kunna 
utveckla barn- och ungdomsverksamheten utifrån det som identifierats under processen. Det kan 
handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva eller utvecklingsarbete inom 
områden som värdegrundsarbete, delaktighet, demokrati, säkra anläggningar och transporter mm.  
Blanketter för anmälan av folkbildning och rapportering av studietimmar hämtas från hemsidan 
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/ 
 
Inom BRS ansvarar respektive sektion för rapportering på särskild blankett och inlämnas till 
Fritidsgårdsansvarig som sedan koordinerar och skickar in till SISU.  
 
3. Anläggningsstöd       
Riksidrottsförbundet fördelar bidrag till alla idrottsföreningar och kan beviljas för: 
Uppförande, om- och tillbyggnad av anläggning som ägs eller för minst 10 år disponeras av 
föreningen.  

 
Ansökan om bidrag kan göras vid två tillfällen per år, senast 3 1 maj eller 30 november via 
IdrotttOnline. Ansökningarna handläggs av respektive Distriktidrottsförbund. 
 
 
KOMMUNALA BIDRAG 
 
1. Bidrag till föreningar 
 
Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag för kommande års verksamhet. 
Föreningsbidrag ges i form av grundbidrag, rörligt bidrag och evenemangsbidrag. Ansökan görs 
digitalt via Botkyrka kommuns föreningsportal interbook.botkyrka.se.  
För att täcka upp för det temagårdsbidrag som BRS haft, inrättade Botkyrka kommun även ett 
specialbidrag till BRS som kallas Riktat bidrag till ridskola. 
  
 Grundbidrag (Aktivitetsbidrag el ”kommunalt LOK-stöd”) 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan få ett grundbidrag baserat på aktiviteter i form av 
antal sammankomster och deltagartillfällen. Storleken på bidraget är högre för flickor och ökar ju äldre 
ungdomarna blir. Syftet är att stimulera föreningarna till att rekrytera flickor till idrott och att behålla 
ungdomarna i verksamheten längre upp i tonåren. Bidragsberättigade deltagare är i föreningen aktivt 
deltagande barn och ungdomar mellan 6 och 20 år. Personer med funktionsnedsättning ges samma 
ersättning oavsett ålder och kön.  
Sista inlämningsdag är den 15 februari (aktiviteter för perioden 1/1-30/6 samt redovisning för 
perioden innan) och den 15 augusti (aktiviteter för perioden 1/7-31/12 samt redovisning för perioden 
innan). De obligatoriska handlingarna ska bifogas ansökan senast den 15 augusti varje år. 
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Fritidsgårdsansvarig inom BRS sammanställer antal sammankomster och deltagare, samt fördelning 
mellan ålder och kön. Verksamhetschef ansvarar för att ansökan inskickas.  
  
Rörligt bidrag 
Rörligt bidrag är ett stöd till föreningar som har verksamhet inom Botkyrkas politiskt prioriterade 
områden. Rörligt bidrag kan sökas för följande verksamheter: 
 
- Barn- och ungdomsverksamhet 
- Organiserade spontanaktiviteter 
- Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
- Aktiviteter för pensionärer 
 

       Årlig ansökan görs digitalt via Botkyrka kommuns föreningsportal interbook.botkyrka.se och sista 
ansökningsdag för nästkommande år är 1 oktober. 
 
Evenemangsbidrag 
Bidraget kan sökas i förväg för evenemang som anordnas av föreningen och är öppna för allmänheten 
i Botkyrka kommun. Evenemanget ska marknadsföras offentligt. 
Evenemangsbidrag har löpande ansökningstid.  
 
Riktat bidrag till ridskola 
Räknas ut årligen och utbetalas i december. 
 
2. Anläggningsbidrag 
Föreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka 
kommun kan ansöka om anläggningsbidrag. Idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 
6-20 år prioriteras. Bidrag kan ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. 
Med driftskostnader menas exempelvis el, uppvärmning, vatten och hyra.  

Bidraget söks för perioden 1 januari – 31 december. Ansökningar görs i kommunens digitala 
verksamhetssystem interbook.botkyrka.se och sista ansökningsdatum för nästkommande år är den      
1 oktober.  

 

Planerade förändringar i kommunala bidrag 2016-2017 
- Nästa ansökan (2016) skall vi även söka för 65+ på samma sätt som 6-20 år  
- Grundbidraget ändras 2017 
 - 25 aug/25 febr istället för 15 aug/15 febr (anpassning till RF) 
  - Sänkning till 4 år 
  - ändras till Aktivitetsbidrag 
- Rörligt bidrag försvinner och uppgår i aktivitetsbidraget (2017) 
- Anläggningsbidrag ska ingå i föreningsbidraget 
 
ÖVRIGA BIDRAG/STIPENDIER 
 
http://svenskbidragsformedling.se/lankar 
Länk som ger information om stiftelser och fonder som en förening kan söka bidrag från. 


