
Stöd till investeringar i fritid- och idrottsanläggningar på landsbygden 
 

Urvalskriterier 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 

ansökningar.  

 

Nationella och regionala urvalskriterier 

 

Urvalskriterier-idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler  

 

Hur poängen för din ansökan beräknas 

Poängen avgör hur en ansökan prioriteras. 

 

Poängsättning 

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken framför 

poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra.  

Om det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls.  

Det totala antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng  

över 5 inte räknas. 

 

Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning 

1. Investeringen bidrar till att 

uppfylla nationella miljö- och 

klimatmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett 

nationellt miljömål. 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning.  

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen. 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken. 

 

10 

2. Investeringen bidrar till 

införandet av nya produkter, 

tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation). 

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver 

spridas mer. 

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de 

första inom området.  

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning. 

 

15 

3. Den som söker har kunskap, 

kompetens och genomförande-

kapacitet för investeringen. 

2 poäng: Den som söker stöd har god erfarenhet och kunskap.  

4 poäng: Den som söker stöd har mycket god erfarenhet och har visat 

goda resultat från liknande verksamhet. 

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. 

20 

4. Det finns ett identifierat 

regionalt behov av investeringen. 

+3 poäng: Barnkonsekvensanalys är gjord enligt 

Riksidrottsförbundets checklista. 

+2 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft.   

+2 poäng: Insatsen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden. 

+2 poäng: Investeringen har kommunlat stöd. 

+1 poäng: Investeringen gynnar prioriterade områden.    

40 

 

5. Investeringen har tydliga och 

mätbara mål. 

3 poäng: Den som söker stöd har en relevant målbeskrivning där 

tydliga och mätbara mål med investeringen (tid, mängd, kvalité etc.) 

finns angivna. 

5 poäng ges till sökande som utöver en relevant målbeskrivning och 

tydliga mätbara mål också har effektmål beskrivna. 

15 

Summa nationell viktning  100 



Viktning 

När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till 

att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska 

prioriteras. 
 

Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras 

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. För att en 

ansökan ska prioriteras krävs följande: 

• Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst 200 poäng för att gå vidare i 

ansökningsprocessen. 

• Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  

 

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i stödet. 

 

 

Bedömningsgrunder för stöd till investeringar i fritid- och idrottsanläggningar på 
landsbygden 

Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål. 

+ 2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål  

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt prioriteras. Två poäng ges till 

investeringar som bidrar till att uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara viktigt vid bedömningar av 

ansökningarna i insatsområdet. Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och 

preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som 

regeringen beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, 

www.miljomal.se.  

God bebyggd miljö 

– en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 

byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling 

av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,  

– städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 

sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 

frågor,  

– kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns 

attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,  

– det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas, 

– den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 

+ 1 poäng: Investeringen har en energieffektiv lösning  

Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar som bidrar till energieffektiv drift 

ett extra poäng. 

http://www.miljomal.se/


+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till kulturmiljömålen 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att nå kulturmiljömålen. Se 

bilagan för miljö- och klimatmål för mer information och vägledning.  Lär mer om 

kulturmiljömål på http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301 

+ 1 poäng: Investeringen bidrar tydligt till målen för friluftspolitiken 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för friluftslivspolitiken. Se bilagan för 

miljö- och klimatmål för mer information och vägledning.  Läs mer om mål för frilufsliv på 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ 

Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder 

(innovation).  

1 poäng: Investeringen har en innovativ inriktning och behöver spridas mer 

Poängen ges till de investeringar som förbättrar servicen i området och samtidigt har en 

innovativ inriktning som behöver spridas. Det kan vara servicelösningar som har innovativa 

funktioner, tillexempel provtagningsverksamheter eller servicelösningar för posthantering.   

 

3 poäng: Investeringen har tydlig innovativ inriktning och är bland de första i området  

Fyra poäng ges till nya lösningar för hur man kombinerar olika typer av service. 

+1 poäng: Nya servicepunkter eller samlingslokaler skapas 

Poängen ges till de ansökningar som visar att det på platsen kommer tillhandahållas service. 

Det kan till exempel vara dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 

+1 poäng: Investeringen är en del i en helhetslösning 

En poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala investeringar går mot samma 

mål. Det kan vara till exempel företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag 

eller organisationer. 

Den som söker har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet för 

investeringen. 

+ 1 poäng: Lämplig kompetens finns inom organisationen för det område investeringen avser 

En poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom organisationen som gäller för den investering 

som organisationen ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen 

inte kommer att ge förväntat resultat. 

+ 2 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens för att genomföra investeringen 

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för 

att kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har 

kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar 

på den produktion som eventuellt finns därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att 

genomföra investeringen. 

+ 1 poäng: Organisatören har en tydlig och relevant målbild 

En poäng ges om organisationen har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. 

http://www.regeringen.se/sb/d/16921/a/213301
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/


Målbilden ska ge underlag för din bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på 

ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Organisationens kvaliteter och drivkrafter 

har här stor betydelse.   

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar 

organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och 

bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen   

+3 poäng: Barnkonsekvensanalys är gjord enligt Riksidrottsförbundets checklista. 

Investeringen bidrar till ungdomssatsningar som främjar både pojkars och flickors 

aktiviteter. För att bedöma ansökan kommer sökanden få redovisa antal sektioner inom 

föreningen/föreningarna, medlemstal könsuppdelat samt antalet genomföra aktiviteter 

(under det senaste året) och planerade aktiviteter (kommande år). 

+2 poäng: Investeringen gynnar bygdens attraktionskraft.   

Investeringen ska leda till stor allmän nytta (ha en hög nyttjandegrad) och väntas bidra 

till ökad attraktionskraft och lokal utveckling för orten/området i stort. Den sökande ska 

kunna påvisa att det finns en bred och djup uppslutning bland boende, företag och 

föreningar kring investeringen/insatsen. Det kan ske genom en lokal utvecklingsplan 

(LUP) som presenteras eller motsvarande dokument som tydligt beskriver behoven av 

att investeringen/insatsen genomförs.    

+2 poäng: Insatsen ökar aktivitetsutbudet på landsbygden.  

Investeringen ska leda till att fler aktiviteter kan erbjudas som breddar och ökar 

människors utbud av aktiviteter (aktiviteten ska inte ha varit tillgänglig tidigare).  

+2 poäng: Investeringen har kommunlat stöd. 

Till ansökan finns ett yttrande från kommunen om att planerade investeringar och/eller 

insatser är viktiga för ortens attraktionskraft samt om ortens strategiska betydelse som 

landsbygdsort i kommunen utifrån ett boende-, förenings- och näringslivsperspektiv.    

+1 poäng: Investeringen gynnar prioriterade områden.    

Orter och områden som saknar ändamålsenliga lokaler och anläggningar som medför att 

efterfrågade aktiviteter inte kan erbjudas alls är prioriterade.    

Investeringen har tydliga och mätbara mål.  

3 poäng: Ges till sökande som har en relevant målbeskrivning finns med tydliga och 

mätbara produktionsmål (tid, mängd, kvalité etc.) finns angivna. 

5 poäng: Ges till sökande som har beskrivna effektmål utöver en relevant målbeskrivning och 

tydliga mätbara mål med investeringen. 

 

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i linje med dess syfte, innehåll 

och upplägg. Kostnad, mål och innehåll (verksamhet) måste hänga ihop. 


