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Riksidrottsförbundets Anläggningsstöd  
  
Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna 

bedriva idrottslig verksamhet. För att öka tillgång och tillgängligheten till 

anläggningar och idrottsmiljöer avsätter RF årligen medel till ett anläggningsstöd. 

Det är viktigt att barnen och ungdomarna är delaktiga i projekt som rör deras 

idrottsanläggning eller idrottsmiljö. 

Det är RF-SISU distrikt som handlägger RFs anläggningsstöd och de är till stor hjälp 

vid ansökningsförfarandet. 

För föreningar finns det sex olika stöd att söka, se information om varje nedan.  

Stöd till idrottsytor – Mindre projekt  
 
Syftet med stödet till idrottsytor, mindre projekt, är att skapa nya och utveckla befintliga 
idrottsmiljöer för barn och ungdomar 

• Stöd får beviljas för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler 
eller utökade aktivitetsytor. Utöver aktivitetsytorna kan även stöd beviljas för sociala 
ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor. Med 
sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor eller utbildningslokaler. 

• Stöd får även beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av 
aktivitetsytan. 

• Stöd kan även beviljas till förvaringsutrymme för idrottsutrustning 
• Max 400 000 kr per projekt och max 50% av investeringskostnaden 

För att läsa mer om stödet se länk till RF 
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Stöd till nya aktivitetsytor – Större Projekt  
 
Syftet med stödet till idrottsytor, större projekt, är att skapa nya och utveckla befintliga 
idrottsmiljöer för barn och ungdomar 

• Stöd får beviljas för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler 
eller utökade aktivitetsytor. Utöver aktivitetsytorna kan även stöd beviljas för sociala 
ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor. Med 
sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor eller utbildningslokaler. 

• Stöd får även beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av 
aktivitetsytan. 

• Nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, 
multifunktioner och aktivitetsytor för spontanidrott samt projekt som har ett tydligt 
fokus på jämställdhet och jämlikhet beaktas särskilt vid ansökan. 

• Som lägst 400 000 kr per projekt och max 30% av investeringskostnaden  

För att läsa mer om stödet se länk till RF 

Stöd till energi – och miljöprojekt  
  
Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till 
att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader 

• Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra 
miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar 
och ska alltid föregås av en energi- och miljörådgivning. 

• Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljörådgivning, antingen på 
en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation. 

• Max 400 000 kr per projekt och max 75% av den investeringskostnaden 
• Max 40 000 kr för energi- och miljörådgivning max 90% av investeringskostnaden 

För att läsa mer om stödet se länk till RF 

Stöd till renoveringsprojekt  
 
Syftet med stödet till renovering är att föreningen ska kunna bibehålla eller utöka sina 
idrottsaktiviteter för barn och unga genom att rusta upp slitna idrottslokaler. 

 

• Stöd till renovering får beviljas till upprustning av aktivitetsytor, sociala ytor och 
hygienutrymmen. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor eller 
utbildningslokaler. 

• Stöd får beviljas för renovering av viss fast eller större utrustning som är en del av 
aktivitetsytan. 

• För att kunna få stöd till renovering av utrustning krävs det att 

investeringskostnaden uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. 
• Stöd kan inte beviljas för renovering av anläggning som under de senaste 10 åren 

renoverats eller uppförts med medel från RF 

• Max 200 000 kr per projekt och max 50% av investeringskostnaden 

För att läsa mer om stödet, se länk till RF  

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillidrottsytorstorreprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillenergi-ochmiljoprojekt/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillrenoveringsprojekt/


 
Säkerhetsprojekt  

 
Syftet med stödet till säkerhetsprojekt är att öka säkerheten för barn och unga utövare 

genom att göra anpassningar av aktivitetsytan.  

• Stöd till säkerhetsprojekt får beviljas till projekt som syftar till att göra anpassningar 
av aktivitetsytan så att den blir säkrare för barn och unga utövare eller till inköp av 
fordon som krävs för att säkerställa den unga utövarens säkerhet. 

• Max 400 000 kr per projekt och max 50% av investeringskostnaden. 

För att läsa mer om stödet, se länk till RF.  

 
 

Stöd till utrustning för Parasport  
 
Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning.  

• Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. 
• Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning 

att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. 
• Max 400 000 kr per projekt och max 75% av investeringskostnaden 

För att läsa mer om stödet, se länk till RF.  
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