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Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit fram denna modell för elitidrottsstöd. 
 
 I avvaktan på teknik- och fritidsförvaltningens utredning om nya riktlinjer 
och modell för framtida föreningsstöd föreslås att avtal om elitstöd sluts för 
ett år i taget med utvärdering av stödet efter varje period.  
 
Elitidrott inom både lagidrott och individuella idrotter bidrar till att Säffle 
marknadsförs på ett positivt och tydligt sätt på ett nationellt och 
internationellt plan. 
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1 Elitidrottsstöd 

1.1 Syfte 
Stödet ska fungera som en anpassning till föreningens nya förutsättningar 
med idrottande på elitnivå. Föreningens nätverk upplevs som en värdefull 
kanal för Säffle kommun att stärka sitt varumärke.  Kommunen vill 
uppmärksamma föreningens prestation och möjligheten till lokala förebilder 
som kan skapa mer aktivitet lokalt och öka intresse till idrott och en aktiv 
livsstil. 

1.2 Metod 
Säffle kommun önskar skapa värden hos båda parterna genom att kommunen 
får tillgång till nätverkskanalerna för marknadsföring och föreningen skapar 
verksamhet lokalt som är värdefull för kommuninvånarna. Föreningen får av 
Säffle kommun stöd som ska underlätta deras verksamhet. 

1.3 Avtalsperiod 
Avtal om elitstöd sluts för en period om ett år. 

1.4 Förutsättningar 
Idrottsföreningar förutsätts ha olika stora nätverk och kan därigenom erbjuda 
Säffle kommun olika stora värden. Kommunstyrelsen beslutar om storleken 
på elitidrottsstödet. 

1.5 Definition 
Generellt kan elitidrott definieras enligt följande;  
- Inom lagsport där föreningen har lag representerat i högsta serien nationellt 
och/eller har utövare i svensk A-landslagsklass på seniornivå.  
- Individuella idrottsgrenar där utövaren representerar Sverige i 
internationella tävlingar eller tillhör Sverigeelit inom sin gren på seniornivå.  
- För aktiva på juniornivå kan elitidrottstödet ges i särskilda fall. 
- Idrotten ska ha ett medialt intresse.  

1.6 Målgrupp 
• Förening som är verksam och har sitt säte i Säffle kommun 

• Förening som är ansluten till RF – Riksidrottsförbundets organisation 

• Förening som har lag representerat i högsta serien nationellt och/eller  
utövare i svensk A-landslagsklass på seniornivå alternativt aktiv 
utövare i individuell idrottsgren som representerar Sverige i 
internationella tävlingar eller tillhör Sverigeelit inom sin gren på 
seniornivå. 

• Förening som har en aktiv ungdomsverksamhet. 

1.7 Ansökningsförfarande 
Ansökan görs till Säffle kommun, teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 
Säffle och beslutas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.  
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