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Motion till RIM 2021: Sänkt LOK-stödsålder till sex år 
Inför RIM 2013 genomfördes en större utredning kring LOK-stödet1 på uppdrag av stämman 
2011. I utredningen framgår även vilka frågor i relation till LOK-stödet som har hanterats 
tidigare och på vilka RIM (sid 13 och framåt). Sammanställningen visar att LOK-stödsfrågan 
engagerar och att många förslag har hanterats genom åren. Ytterligare en bra historisk 
sammanställning finns i SOU 1998:76.  

Förskoleklassen, dvs skola för sexåringar är sedan 2018 obligatorisk enligt skollagen och idag 
är således skolplikten 10-årig. Det är därför naturligt att idrottsrörelsens LOK-stöd nu ändrar 
regelverket utifrån lagändring och realitet.  

Grunden för vilka som omfattas av definitionen barn- och ungdom regleras ytterst i 
förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet (1999:1177). Där framgår att 
åldersintervallet idag är mellan 7 och 25 år. RIM 2013 beslutade i enlighet med RS förslag att 
det ekonomiska stödet riktat till barn- och ungdomsidrotten ska ligga inom det definierade 
åldersintervallet.  

Vidare konstaterade 2013 års utredning att ”Utredningen upplever även en övertygande majoritet 
i det vettiga i att sänka åldersintervallet till 6 år. Utredningen föreslår dock att en sådan förändring, 
som kräver en ändring i förordningen bör genomföras i 2 steg. Denna rekommendation framställs till 
Regeringen. De flesta breddidrotter arrangerar redan idag aktiviteter i denna ålderskategori och andra 
bör stimuleras att göra detta. Skulle Regeringen införa 10-årig skolplikt, inklusive 6-årsklasser, bör 
denna förändring också genomföras.” (sid 28) 

Det är Gymnastikförbundets uppfattning att slutsatsen i ovan citat från 2013 inte har 
ändrats. De flesta breddidrotter arrangerar redan idag aktiviteter för denna åldersgrupp. 
Vidare har forskningsrapporter tillkommit som visar på vikten av att även yngre barn rör på 
sig och får tillgång till olika sociala sammanhang. Gymnastikförbundet tror inte att en 
ändring av LOK-stödsåldern från sex år medför att föreningar inom olika idrotter kommer 
intensifiera träningen för denna åldersgrupp eller att en sänkning av LOK-stödsåldern kan 
komma att bidra till ökad specialisering. Vi, som idrottsrörelse, har kommit längre än så i vår 
kunskap om sunt och hållbart idrottande.  

Däremot ser Gymnastikförbundet en stor vinst i att de föreningar som redan idag har 
verksamhet för denna åldersgrupp, och därmed bidrar stort till barn grundmotoriska 
utveckling, ska få LOK-stöd för dessa aktiviteter. Gymnastikförbundet tror inte att 
ytterligare utredningar eller undersökningar behövs för att få detta bekräftat. 

  

 
1 https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rim/dokument/2013/rf-stamman-
2013/remiss_om_framtida_lok-stod.pdf?w=900&h=900 
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Gymnastikförbundet yrkar för att det är hög tid att göra en framställan till regeringen om en 
sänkt LOK-stödsålder så att förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet ändras till 
att omfatta sexåringar. 

Gymnastikförbundet föreslår stämman 2021: 

att ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att göra en framställan om ändring i 
förordningen för att sedan sänka lägsta ålder för LOK-stöd till sex år från 
nuvarande sju år. 
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Pelle Malmborg 
Generalsekreterare / e.u. 
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