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Vill du veta  
mer om  
anläggningsstödet?
Information om idrottsföreningars möjligheter  
att söka stöd till anläggningar och idrottsmiljöer
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Det är ingen nyhet att en av de absolut viktigaste frågorna inom idrotten i Stock-
holmsdistriktet är bristen på idrottsanläggningar och idrottsmiljöer – ytor och 
platser där det pågår träning och tävling. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, 
idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Eller mark, väg, luft eller 
vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är. 

Vårt distrikt har växt betydligt de senaste decennierna både genom förtätning av våra 
stadsdelar och även genom nybyggnation. Följden är att allt fler barn och unga måste 
trängas på de idrottsytor som finns. En av grundpelarna i den svenska idrottsrörelsens 
gemensamma värdegrund är allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med förutsätter 
att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för 
alla som vill idrotta. Det kan exempelvis handla om att anläggningar utformas på ett 
tillgängligt och attraktivt sätt med ändamålsenliga ytor för träning och tävling, eller ett  
eget utrymme för dusch, ombyte och förråd. 

Vi på RF-SISU Stockholm kan hjälpa idrottsföreningar i distriktet som är anslutna  
till Riksidrottsförbundet med olika typer av stöd och medel. På följande sidor kan du 
läsa om fem exempel där vi varit delaktiga till att föreningarna, på olika sätt,  kunnat 
förbättra sin idrottsmiljö. I slutet av broschyren finns en sammanställning av de olika 
stödformerna och vad som gäller om din förening vill veta mer om vilka möjligheter 
som finns till stöd. 

Tillsammans kan vi skapa 
bättre idrottsmiljöer!
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I Sundbyberg ligger ett hus kallat Milot, för inte så länge en uppställningsplats för 
stridsvagnar. Nu är det ett aktivitetshus som börjar fyllas med idrott och kultur. 
Flera av föreningarna har kunnat söka anläggningsstöd från oss på RF-SISU Stock-
holm och därmed bidra till att avhjälpa en del av anläggningsbristen i vårt distrikt. 

Från stridsvagnsuppställning  
till aktivitetshus

PROJEKT MILOT, SUNDBYBERG

Rachel Wilson, mångfaldig SM-guldmedaljör och 
vinnare av flera tunga internationella tävlingar i 
taekwondo, är involverad i Milot både som 
projektledare för Sundbybergs stad och som 
föreningsmänniska.   

– Vi har ett antal föreningar involverade i Milot 
och fler är på väg in. Planer har skapats och de är 
till 100% baserade på att föreningarna har ett 
delat ”ägarskap”. De föreningar som har Milot 
som bas är med i husrådet och det ingår i kon-
traktet för att få vara här. Vi har bollsporter, 
taekwondo och parkour som har verksamhet. 
Målet med Milot är att bidra till att ge människor 
alternativ. Istället för att gå till Mall of Scandinavia 
och hänga kan du komma hit och göra något, 
säger Rachel Wilson.

Spontanidrott i Uterum inne
Föreningen som var först in i huset var Street 
Mentality, en parkourförening som har vuxit. Så 
småningom har Sundbyberg inrett lokalerna i 
Milot och nu finns en sporthall, ett rum avsett för 
kampsport och nu är även något som man kallar 
för ett ”uterum inne” på gång.

– Det är ett uterum med möjlighet för många 
olika aktiviteter. De föreningar som åtar sig att 
organisera spontanidrott där får nolltaxa för tider 
de kan ha sin ordinarie träning.  Uterum inne 
kommer att göra Milot unikt. Det blir en plats där vi 

kan kombinera idrott, kultur och annan verksam-
het och göra det tillgängligt för alla. En barnfamilj 
från Rissne eller Ursvik kan komma och hitta saker 
att göra för hela familjen, säger Rachel.

Tanken är Uterum inne ska erbjuda kostnadsfri 
idrott utan krav på medlemskap och avgifter samt 
en introduktion till andra idrotter och en möjlighet 
att träffa nya människor.

– Den förening som har ansvaret för till 
exempel en lördag kan ha prova på-verksamhet 
för sin egen idrott. På sikt ska många föreningar 
ha aktiviteter och skapar ytterligare prova 
på-aktiviteter som ger barn och unga i Sundby-
berg ett stort utbud, säger Rachel Wilson.

Föreningarna skapade något roligt och hållbart
Sundbybergs invånarantal växer, så kommunen 
behöver utnyttja alla ytor man har för att det ska 
finnas plats och möjlighet för idrott. Milot ligger 
nära Ursvikskogen där det finns friluftsspår och 
planer på att få igång skidspår med konstsnö på 
vintern. Milot kan bidra till att skapa ett aktivitets- 
centrum i Sundbyberg.

– Anläggningsstödet från RF-SISU Stockholm 
har varit viktigt. Dels rent ekonomiskt, men också 
för att få fler föreningar att känna att det finns en 
möjlighet att påverka sin verksamhet på ett 
positivt sätt, att tillsammans med andra skapa 
något roligt och hållbart, säger Rachel Wilson. 

PROJEKT MILOT, SUNDBYBERG
Street Mentality/ Duvbo IK 
Sundbybergs IK/High Five IK

Stödform:  Stöd för nya aktivitetsytor, 
 mindre projekt
Beviljat stöd: 1 600 000 kronor totalt
Totalkostnad: 3 690 000 kronor

Projektet genomfördes i samarbete  
med Sundbybergs  kommun
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Jonas Morin, ordförande i Huddinge Basket, hade en vision om en streetbasket-
plan. En utomhusplan som skulle ligga på ett bra ställe och ge människor som ville 
spela basket en spontan mötesplats. En utomhusplan som också kan brukas av 
Huddinge Baskets medlemmar när andan faller på.

Streetbasket och spontana  
möten i Skogås

STREETBASKETPLAN VID ÖSTRA GYMNASIET, SKOGÅS

Med stöd från en sponsor och projekt anlägg-
ningsstöd via Idrottslyftet från RF-SISU Stockholm 
ligger det nu just en sådan plan vid Östra grund-
skolan i Skogås i Huddinge.

– Planen är klockren, det har blivit hur bra 
som helst. Det är ett vattenhål för folk som vill 
spela, det är bara att gå dit, dela upp sig med de 
som är där och sedan spela. För det mesta är det 
unga som spelar, men fler vuxna kommer dit 
också. Häromkvällen när jag var där var det sex 
medelålders gentlemän från Mongoliet där och 
spelade, säger Jonas Morin. 

Streetbasketplaner ger en naturlig integration
Jonas Morin spelade själv på elitnivå och har 
vunnit både SM-guld och representerat det 
svenska landslaget. Han har varit djupt engage-
rad i street basket, den disciplin inom basketen 
som kallas 3x3 mera officellt och blir försöksgren 
i OS i Tokyo 2021. Han har också blivit utsedd till 
Årets eldsjäl i kategorin integration på Eldsjäls-
galan 2017.

Han är alltså inte nöjd med en plan.
– Vi har definitivt som mål att få upp en plan till 

i Huddinge och jag vet att det är flera kommuner 
och klubbar som har samma mål. Det finns väldigt 
många korgar på väldigt många platser i Sverige, 
det är sådant man ser om man är passionerad. 
Men jag vill ha ännu fler som ligger på rätt plats 
och är i bra skick, som är attraktiva och folk vill 
spela på. Ligger de på rätt ställe kan det bli fler 
som kan se hu roligt det är att spela basket och 

att man kan göra det med människor man inte 
känner när man börjar spela. Det är fler som vill bli 
nya medlemmar i Huddinge Basket nu när de fått 
se basket spelas på utomhusplanen. Det är nack- 
delen med att vara inomhus, att sporten inte är 
lika synlig för många människor, säger Jonas.

Utomhusträningar, spontanidrott och  
prova på-aktiviteter
Huddinge Basket har haft prova på-aktiviteter på 
planen i Skogås och under Coronapandemin har 
den blivit ännu mer använd än vanligt. 

– Den ligger vid en skola, så även i vanliga fall 
används den mycket av eleverna, men när det har 
varit mindre lyckat att ha träningar inomhus har 
fler och fler upptäckt att det går bra att spela 
utomhus också. Finns det ett juste underlag och 
justa korgar och en bra instruktör går det hur bra 
som helst att träna här, säger Jonas.

Det blir svårare att spela basket utomhus  
om det är minusgrader och snön ligger, men så 
länge vädret medger ser Jonas Morin street 
basket som något som har många funktioner 
och många värden.

– Det blir en bra mötesplats, det känns inte så 
pretentiöst och så länge som man har en boll kan 
man träna på planen tills det kommer någon man 
kan spela med. Vi behöver en plan till här i när- 
heten och jag räknar med att vi kan samarbeta 
med kommunen i den frågan. Jag tror dessutom 
att den här typen av idrottsplatser funkar även för 
andra idrotter, avslutar Jonas. 

STREETBASKETPLAN
Skogås Basket

Stödform:  Stöd för nya aktivitetsytor, 
 mindre projekt
Beviljat stöd: 300 000 kronor
Totalkostnad: 600 000 kronor

Projektet genomfördes i samarbete med  
Stiftelsen Edrington och Huddinge  kommun
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– Utan anläggningsstödet hade vår förening inte funnits i dag. Patrik Wennerland, 
Åkersberga Judos ordförande, säger detta i föreningens nya lokal. Man håller till  
på en nybyggd övervåning i en industrilokal. Det gjordes möjligt tack vare en inno-
vativ fastighetsägare och att föreningen tog emot 100 000 kronor från Idrottslyf-
tets anläggningsstöd.

Industrilokalen blev en väl 
fungerande träningsyta

ANPASSNING AV INDUSTRILOKAL, ÅKERSBERGA

Tidigare höll föreningen till i ett skyddsrum på 
Söraskolan, men blev uppsagda därifrån. Under 
en period hyrde man i en annan lokal som så 
småningom hyrdes ut till gymkedjan Sats. 

– Då bollade vi frågan med kommunen, men 
hittade ingen lösning den vägen. Så till sist löste vi 
det själva via en kille som tränat med oss ibland 
och hade den här lokalen, säger Patrik.

Men hur lösa finansieringen?
– Vi kände till anläggningsstödet, men det 

räckte inte. Så småningom fick vi hjälp av kommu-
nen. Då kunde vi få lokalen i ordning och så får vi 
lite subventionerad hyra, säger Patrik Wennerland.

Spiraltrappa till 2:a våningen
Man får gå upp till lokalen via en spiraltrappa. Där 
kommer man in i en lokal, med rätt lågt i tak, men 
ändå med tillräcklig yta för att lägga ut en färg-
glad matta. Judon kräver lite mjukare mattor än 
många andra kampsporter då det ingår att man 
faller eller råkar ut för kast.

Utöver själva lokalen där man tränar finns också 
två rätt små omklädningsrum, ett förrådsrum och 
ett rum där man skulle kunna skapa något som lik- 
nar en gymavdelning. Det finns plats i träningsloka-
len för några stolar där man kan sitta och se 
träningen och inte minst hänga före eller efter 
träningen.

Funderingar på att utveckla ett 
kampsportscenter
Föreningen har ett avtal som löper nästan tio år 
till och ser tydliga möjligheter för utveckling. 

– Vi har ett par andra föreningar som hyr in sig 

här och vi skulle kunna utvidga. Nu börjar kom-
munen fundera på om man skulle kunna bygga ut 
lokalen och utveckla det till ett kampsportscenter 
där även andra föreningar i kommunen får plats.

Det skulle kräva att man bygger ut övervåning-
en på resten av lokalen vilket skulle ge cirka 200 
procent ny yta.

– Fördelen är att vi skulle ha en mötesplats för 
all kampsport i kommunen och ge ungarna en 
chans att enkelt prova flera idrotter. Unga måste få 
prova tills de hittar sin grej och sen ha en möjlighet 
att utvecklas när de väl gjort det, säger Patrik.

Föreningen vill få unga att växa
Föreningen är också tydlig med vad man håller 
på med. I ett blad man tryckt upp är man tydlig 
med att man är medlem i en ideell förening och 
inte kund hos ett företag. 

– Föreningen är dess medlemmar och vi har 
barn, unga och vuxna som tränar här. Att vi har 
fått den här lokalen ger oss en bra möjlighet att 
utveckla en starkare klubbkänsla och gemenskap 
över åldersgränserna. Framför allt vill vi få de 
unga att känna att det här är deras klubb, att de 
kan påverka, känna sig hemma och utvecklas här. 
I dag är vi cirka 100 medlemmar och vill gärna bli 
fler, men då behöver vi bli fler ledare.

Klubben satsar på utbildning för både ledarna 
och de aktiva. Man har också ett aktivt utbyte 
med andra klubbar i norrort och har nu en hem- 
vist där man inte bara kan träna utan också 
arrangera en och annan tävling.

– Vi ska jobba för att det här ska bli ännu 
bättre, säger Patrik Wennerland.

ANPASSNING AV INDUSTRILOKAL
Åkersberga Judo

Stödform:  Stöd för nya aktivitetsytor, 
 mindre projekt
Beviljat stöd: 100 000 kronor
Totalkostnad: 242 000 kronor
Hyresvärd: Bolaget Runö 7:177 AB

Föreningen tog resten från egna medel.
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Stödform:  Stöd för nya aktivitetsytor, 
 större projekt
Beviljat stöd: 2 000 000 kronor
Totalkostnad: 4 500 000 kronor

Projektet genomfördes i samarbete  
med Sundbybergs kommun.  
X2 Architechts utformade Rosa Parken 
tillsammans med ungdomar från området.

Sundbybergs kommun ville göra Rissne IP och området runt omkring tryggare, mer 
attraktivt och inte minst få dit fler tjejer. Efter ett gediget arbete av kommunens 
fältarbetare, Rissneambassadörer och personal på fritidsgårdarna med att göra 
barn och unga i området delaktiga satsade kommunen på utegym och parkour. 
Parkourföreningen Street Mentality sökte två miljoner kronor i stöd från Idrotts 
anläggningslyft och kunde bidra till att skapa en parkourpark som blivit en succé.

Utegym och parkourpark  
blev en succé

ROSA PARKEN, SUNDBYBERG

– Sundbybergs kommun gjorde det mesta rätt. 
Det var superviktigt att skapa delaktighet och det 
var bra att kommunen var tydlig med vilken 
budget man hade och vad den kunde användas 
till. Det som var riktigt bra var också att man 
genom att involvera Street Mentality fick loss 
extra pengar från anläggningsstödet så byggde 
man något bättre. Sundbyberg använde de 
pengarna för att göra projektet och anläggningen 
bättre, säger Jesper Eriksson i Street Mentality.

Parkour är en idrottsgren organiserad inom 
Svenska gymnastikförbundet. Idrotten växte fram 
via utövarna som prövade olika metoder att ta sig 
fram i stadsmiljö. Så småningom började det 
byggas anläggningar, parkouren kom in i gym-
nastikförbundet och har bidragit till att gymnasti-
ken växer snabbt i Sverige. 

Ungdomarna var delaktiga i projektet
– Det började med att Mikael Eljenmyr (idrottschef i 
Sundbyberg) kontaktade oss. De hade gjort ett ge- 
diget arbete och haft work shops med ungdomarna 
och fått reda på vad som var efterfrågat. Ungdo-
marna ville ha parkour, ett utegym, en läktare att 
hänga på och att området skulle vara belyst och 
tryggt. Sedan fick kommunen feedback från oss 
hur parken skulle kunna byggas. En framgångsfak-
tor till var att man byggt planen Rosa Pantern året 
och den var väldigt lyckad, säger Jesper Eriksson.

Rosa basketplaner och oväntade möten
Rosa Pantern är en plan som används bland 
annat till Rosa Pantern cup i basket. Förebilden 
fanns i New York när man ville locka tjejer till en 
plan där bara killar spelade basket. Den planen 
målades rosa och det lockade dit fler tjejer. 

Samma sak har hänt i Rissne i och med Rosa 
Pantern och Rosa Parken.

– Parkour började som spontanidrott, men 
Street Mentality som förening har framför allt varit 
vid Rosa Parken på loven och haft lägeraktiviteter. 
Då kan vi hjälpa de som vill prova parkour in i 
sporten. Det har varit superbra, på det här sättet 
har vi träffat människor vi sannolikt aldrig mött 
annars. Det har bidragit till att vi gått från noll till 
nästan tusen medlemmar på mindre än fem år, 
säger Jesper Eriksson.

Skollovsaktiviteter hjälper barn och unga att 
hitta in till idrotten
Framför allt på loven har Street Mentality satsat 
på att ha läger och aktiviteter i Rosa Parken. 
Street Mentalitys uttalade mål har varit att hjälpa 
barn och ungdomar i området att få något att 
göra en och plats att göra det på. Det har innebur-
it att skapa aktiviteter över längre tid och med så 
hög kvalitet att man lockar deltagarna att komma 
tillbaka och bidra till en vi-känsla.

– Det är lätt att hamna i en negativ spiral när 
det gäller bristen på idrottsanläggningar i Stock-
holmsområdet. Men vi har testat allt enligt en 
allmän parkourfilosofi; ett problem innebär nya 
möjligheter. Det ingår i parkouren att hitta ett sätt 
att ta sig från en plats till en annan. En metod här 
har varit att förstå at om vi vill ha hjälp av kommu-
nen måste vi ge något tillbaka. Så vi har jobbat på 
att visa kommunen att vi är en pålitlig och trovär-
dig samarbetspartner, säger Jesper Eriksson.

I teorin kan nästa steg bli att utveckla området 
runt Rissne IP ännu mer. Då kan Street Mentality 
fortsätta erbjuda och bidra till en kvalitativ 
verksamhet för fler. 

ROSA PARKEN, SUNDBYBERG
Street Mentality
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Värmdö kommun skulle bygga ett nytt föreningshus vid Ingarö IP. Budgeten 
räckte dock inte riktigt till att bygga huset färdigt med den utbildnings- och sam-
lingslokal man planerat.

Bättre klubbkänsla med  
en naturlig mötesplats

FÖRENINGSHUS, INGARÖ IDROTTSPLATS

Ingarö IF sökte då anläggningsstöd från oss  
på RF-SISU Stockholm och efter att ansökan 
beviljats kunde huset byggas på det önskvärda 
sättet. 

Ingarö IF har bordtennis, fotboll, friidrott och 
innebandy på programmet. Vid Ingarö IP som har 
en konstgräsplan, en naturgräsplan och en 
friidrottsanläggning står nu ett föreningshus med 
omklädningsrum, kanslilokaler för just Ingarö IF, 
café och Värmdös näst största samlingslokal. En 
samlingslokal som har betytt väldigt mycket för 
Ingarö IF och föreningens verksamhet.

Plats för utbildningar och fredagsdisco
– För det första så är samlingsrummet ett ställe 
då många av våra barn och unga kommer och 
hänger efter skolan innan träningen. Skolan 
ligger på andra sidan vägen, så för många blir 
det naturligt att komma hit. För det andra kan vi 
ha så många aktiviteter där som betyder jätte-
mycket för klubben, säger Ingarö IF:s kanslichef 
Peter Hartzell. 

Exempel på sådana aktiviteter är fredagsdisco, 
möjligheten för lag att övernatta i samlingslokalen 
och inte minst en plats där killar och tjejer i alla 
åldrar får en möjlighet att träffas och lära känna 

varandra även utanför det lag man är med i.
– Det är klart att klubbkänslan blir bättre när 

det finns en naturlig mötesplats för alla som är 
involverade i klubben. Sedan är det en fantastisk 
utbildningslokal, både för oss och många andra, 
säger Peter Hartzell.

Stockholms Fotbollförbund och Svenska 
Fotbollförbund är bland de organisationer som 
hyrt in sig där för att hålla utbildningar och möten, 
inte minst domarutbildningar.

Flera användningsområden
Värmdö kommun ser också med tillfredsställelse 
hur lyckat det har blivit.

– Viktigast är förstås att det blivit bra för en av 
våra stora föreningar som har mycket och bra 
verksamhet i flera idrotter. Ingarö IP är strategiskt 
viktigt för kommunen och bidrar med väldigt 
mycket bra för kommunens invånare. Dessutom 
kunde vi använda samlingslokalen som röst-
ningslokal i samband med valet 2018, säger 
Thomas Johansson på Värmdö kommun.  

– Vi har redan upptäckt fler användningsområ-
den för lokalen än vi tänkt oss från början, jag är 
säker på att vi kommer att komma på ännu fler, 
säger Peter Hartzell.

FÖRENINGSHUS
Ingarö Idrottsförening

Stödform:  Stöd för nya aktivitetsytor, 
 större projekt
Beviljat stöd: 1 000 000 kronor
Totalkostnad: 14 000 000 kronor

Projektet genomfördes i samarbete 
med Värmdö kommun
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Som Riksidrottsförbundets förlängda arm har vi på RF-SISU Stockholm i uppgift att 
hantera och fördela statens stöd till idrotten i Stockholmsdistriktet.Eftersom Sverige 
saknar idrottsdepartement eller särskild idrottsmyndighet har uppgiften delegerats  
till Riksidrottsförbundet på nationell nivå och därmed oss på distriktsnivå. 
Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet kan söka anläggningsstöd.

Våra olika former 
av anläggningsstöd

KORT OM

Tanken bakom Riksidrottsförbundets stöd till 
anläggningar och idrottsmiljöer är att bidra till 
tillgängliga och välkomnande idrottsytor och 
anläggningar. Den primära målgruppen är barn 
och ungdomar i åldrarna 7 till 25 år.

Vi i den svenska idrottsrörelsen vill att så 
många som möjligt ska kunna vara med och 
idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksam-
het som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas 
utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonven-
tionen). Det är därför viktigt att barn och unga är 
delaktiga i projekt som rör deras idrottsanlägg-
ning eller idrottsmiljö. 

Idrottsföreningar som är anslutna till Rik-
sidrottsförbundet kan söka stöd. Man kan söka 
maximalt 50% av totalinvesteringen, men kraven 
på var de övriga 50% av finansieringen kommer 
ifrån är generösa. En förening kan till exempel 
samverka med sin kommun, söka stöd från 
Allmänna Arvsfonden, ta hjälp av sponsorer eller 
andra fonder samt ta av egna medel.

Det finns sju olika stödformer:

•  Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt  
 (upp till 400 000 kr i stöd)

•  Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt  
 (över 400 000 kr i stöd)

•  Stöd till energi- och miljöprojekt

•  Stöd till renoveringsprojekt

•  Stöd till säkerhetsprojekt

•  Stöd till utrustning för parasport

•  Stöd till speciella anläggningssatsningar

Klicka här så kan du läsa mer om   
regelverket och få en introduktion  
till de olika stödformerna.

Kontakta  
henrik.scholdstrom@rfsisu.se 
 om du vill veta mer.

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/
mailto:henrik.skoldstrom%40rfsisu.se%20?subject=
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