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Stöd till elitidrott i Linköpings kommun

1

Inledning

Inledning

Elitidrottens roll i samhället är flerdimensionell. Förutom att vara en del av
kommunens identitetsutveckling bidrar den till underhållning och utgör en
tydlig förebild för många barn och ungdomar. Elitidrotten fyller också en tydlig
roll ur ett näringslivs- och destinationsperspektiv. Elitidrottsevenemang bidrar i
hög grad till att stärka kommunens turistekonomiska netto.
Svensk idrott har gemensamt beslutat att via respektive idrott stödja inhemska
elitidrottare. Specialidrottsförbunden kan få ekonomiskt stöd, verksamhetsstöd
samt stöd för elitidrott och utbildning.
Det ekonomiska stödet till specialidrottsförbunden (SF) består av ett
landslagsstöd. Landslagsstödet ges till förbunden för att stärka deras arbete
med sina respektive landslag. Tidigare fanns också ett riktat stöd som gavs till
enskilda lag och individer för att underlätta deras satsning mot den absoluta
världstoppen. Omfattningen av det ekonomiska stödet beror på resultat,
konkurrens och kostnad.
Riksidrottsförbundet (RF) kompletterar det ekonomiska stödet med
verksamhetsstöd. Vid regelbundna dialoger mellan RF och elitansvariga i
förbunden diskuteras de olika idrotternas behov. Verksamhetsstödet finns
framför allt inom de fyra kompetensområdena idrottsfysiologi, idrottsmedicin,
idrottsnutrition och idrottspsykologi.
Det kommunala stödet till elitidrotten sker genom ett kontantstöd och
subventionerade lokaler.

1.1

Elitidrotten i det idrottspolitiska
programmet – Aktiv hela livet
Elitidrotten och dess betydelse har en viktig roll i
kommunens idrottspolitiska program som handlar
om att få så många som möjligt att vara aktiva så
länge som möjligt, oavsett om det handlar om att
träna för motion och hälsa, träna för motion
och tävling eller träna för tävling och
prestationsutveckling (elit). Det är viktigt att det
finns möjligheter att röra sig mellan de olika
nivåerna av träning samt bli aktiv i ett senare skede
i livet. Från en aktiv start med fokus på lek, rörelse
och motorik till träning och tävling på olika nivåer
ska det alltid finnas goda utvecklingsmiljöer med
bland annat tydliga strukturer, en helhetssyn på
den aktiva individen, god fysisk träningsmiljö samt
kompetenta ledare, tränare och lärare.
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Elitstöd i Linköpings kommun

Utifrån ett idrottsperspektiv handlar det om att, istället för att begränsa
verksamheten genom tidig specialisering och tidig selektering, skapa
kompetens genom att lägga en bred grund som inte bara skapar möjligheter till
goda prestationer utan också förutsättningar för ett livslångt idrottande med
målet ”så många som möjligt, så länge som möjligt”.
Forskning har visat att ett flertal faktorer har betydelse för en god idrottslig
utveckling oavsett om du tränar för motion eller elit. Faktorerna är uppdelade i
fem huvudgrupper:






En kultur präglad av tydlig struktur
En helhetssyn på den idrottande individen
En god fysisk träningsmiljö
Tränarens kompetens
Träningsgruppens sammansättning och pedagogiska kompetens

En förenings tränare och ledare har en direkt avgörande betydelse för
utvecklingsmiljön. Deras kompetens och arbetssätt påverkar både kultur,
struktur, organisation, resursanvändning och gruppsammansättning1.
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Elitstöd i Linköpings kommun

2.1
Övergripande kriterier
Linköping har en stark och utbredd elitidrottsverksamhet med flertalet lag och
individuella idrottare som är aktiva på elitnivå.
Elitstödet syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom
kommunen att kunna bedriva elitidrottsverksamhet. Stödet består av tre olika
stödformer. Elitstödet hanteras av kultur- och fritidsnämnden.
Elitstödet fungerar som ett generellt verksamhetsstöd för elitidrottare i
föreningsverksamhet. Varje bidragsberättigad förening kan söka samtliga
bidragsformer.
Bidragsberättigad idrott
Stödberättigad idrott är idrott som ingår i någon av Riksidrottsförbundets
specialidrottsförbund och har minst 30 000 aktiva på nationell nivå2.

Fahlström PG, Mats Glemne och Susanne Linnér Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer – en
studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. FoU-rapport 2016:6
2 Statistiken bygger på uppgifter från Riksidrottsförbundets statistik från Idrottsrörelsen i
siffror. Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens
aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF.
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nyadokumentbanken/idrottsrorelsen-i-siffror/2019-idrotten-i-siffror---rf.pdf?w=900&h=900
1
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Tre olika elitstöd

Bidragsgrundande elitidrottsutövare


Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell seniormästerskapsnivå
och tillhör topp 10 i Sverige.



Lagidrottare som spelar i den högsta nationella seniorserien för damer
eller herrar samt Superettan, Ettan och Elitettan (fotboll).

Oavsett om en individ uppfyller kriterierna för både individuell elitidrottare
och elitlagidrottare beräknas stödet utifrån en medlem.
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Tre olika elitstöd

Följande elitstöd finns att söka i Linköpings kommun:

Grundstöd

Dubbla karriärer

Jämställdhetsbonus

Grundstöd
Grundstödet utgår ifrån antal elitverksamma individer enligt kriterier ovan. Ett
grundstöd utgår per elitaktiv med ett maxbelopp per lag och ett maxbelopp per
förening.
Dubbla karriärer
Följande fördelar har identifierats vad gäller kombinationen elitidrott och
studier:


Att fokusera på mer än en sak i livet mildrar pressen på att prestera och bidrar
till att sätta saker i perspektiv.



Stärker synen på att lärdomar kan överföras mellan idrotten och studierna på
ett ömsesidigt sätt.



Att kombinera en intellektuell och fysisk utmaning hjälper till att behålla
intresse och motivation i sin satsning.



Kombinationen motverkar frustration av att fokusera all energi mot idrotten
utan att uppnå önskad utveckling och prestation.
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Uppföljning



Kombinationen främjar upplevelsen av att livet består av mer än idrott.



Kombinationen ger ökad trygghet på grund av en känsla av att framtiden är
säkrad, oavsett idrottsprestationer, vilket i sin tur leder till bättre
idrottsprestationer.

Linköpings kommun vill stötta de föreningar som möjliggör för deras
medlemmar att kombinera eftergymnasiala studier med elitidrott.
Föreningar som har medlemmar som kombinerar sitt elitidrottande med studier
kan ansöka om ett bidrag per studerande elitaktiv (gäller både lagidrottare och
individuella idrottare). Studierna ska vara på minst halvfart och gäller endast
eftergymnasiala studier. Stöd utgår med ett maxbelopp per förening.
Jämställdhetsbonus
Föreningar vars elitaktiva utgörs av minst 40 % kvinnor kan ansöka om stöd
per elitaktiv kvinna. Jämställdhetsbonus utgår med ett maxbelopp per förening.
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Uppföljning

Regler för Linköping kommuns elitstöd kommer årligen vara föremål för
uppföljning och aktualitetsprövning.

7 (7)

