


Arvsfonden
16 juni 2022



Agenda

Hej och Välkomna!
Kort information om 
arvsfonden. 
Cecilia Backentorn

Lokalstöd – Camilla Park
Projekt: Dalarö Skatepark
Leffe Larsson

Paus 

Projektstöd – Catrin Fryklund
Projekt: Vi handlar, vem betalar? 
Emma Grönlund

Sammanfattning 





Allmänna 
arvsfonden
historiskt

Barnbidrag  

Studiemedel

Permobilen  

Färdtjänst

MVC, BVC

Fritidsgårdar

BRIS 

FRIENDS



Ny lag från 2021
Ny målgrupp - äldre



Fler än 600 pågående 
projekt från norr till söder 



• …fick Arvsfonden in 
drygt 630 nya ansökningar

• …fördelades 813 miljoner kr 
till 397 nya och pågående 
projekt

• …blev mer än var fjärde 
ansökan beviljad

År 2021



Fyra målgrupper

• Barn 0 - 12 år

• Ungdomar 13 – 25 år

• Äldre personer 65 år och 
äldre

• Personer med 
funktionsnedsättning



Lokal- och anläggningsstöd
• Bygga någonting för att ny 

verksamhet ska kunna bedrivas
• Verksamhet i 10 år framöver

Projektstöd
• Utveckla verksamhet, arbetssätt, 

metod, pedagogik m.m.
• Projekt mellan 1-3 år

Två typer av stöd



Lokal- och 
anläggningsstöd



• Ansökan kan skickas när 
som helst

• Man behöver inte ligga 
ute med pengar

• Arvsfonden är en stabil 
och varaktig finansiär

Bra saker med 
Allmänna Arvsfonden



Hur mycket kan man söka?

• Upp till 70 % av kostnaderna inkl. 

moms

• Egen finansiering 30 % (t.ex. bidrag 

från andra finansiärer, kommunen 

etc). 

• Maxtak 5 miljoner kronor

Arvsfonden ger inte stöd till

• Renovering, modernisering och vanligt underhåll

• Utbyggnad av lokaler för att ordinarie 

verksamhet växer

• Enbart tillgänglighetsanpassning utan att ny 

verksamhet startas

• Lös och flyttbar utrustning och anläggningar

• Administrations- och projekteringskostnader

• Lokaler för verksamhet som konkurrerar med 

kommunens eller annan offentlig huvudmans 

verksamhet.

• Ideellt arbete kan inte räknas om i kronor 



Vilka kan söka?

• Ideella föreningar eller organisationer 
som inte är vinstdrivande

• Föreningen ska ha funnits i minst 2 år

• Stödet söks av den som ska 
bedriva/ansvara för den nyskapande 
verksamheten

• Offentlig huvudman eller företag kan 
inte söka för detta stöd vilket skiljer 
sig från projektstödet



Lokal- och 
anläggningsstöd

1. Utvecklande

Om-, till- eller nybyggnation som 

krävs för att:

• starta en nyskapande verksamhet på 

orten*

• inkludera en ny målgrupp i en 

verksamhet

• Förlänga säsongen avsevärt

(i princip till åretruntverksamhet)

* inom 10 km



2. Målgruppens delaktighet

• Efterfrågan på verksamheten ska 
komma från målgruppen

• Målgruppen ska vara delaktig i 
planeringen och i föreningens 
verksamhet efter byggnationen



3. Överlevnad 10 år

• Verksamheten ska 

bedrivas i 10 år

• Plan för den nya 

verksamheten

• Driftkalkyl 

• Relevanta 

samarbetspartners



Spontanidrottsplatser 

Skejtparker

Padelhall/banor

Utegym

Konstgräsplaner

Aktivitetspark

Bakstuga

Promenadslingor

Tillgänglighetsanpassning 

av lokal eller utemiljö

Ridhus

Kulturlokaler

Boulebana

Skidanläggningar

Asfalterade 

aktivitetsbanor

Konstverkstad

Exempel på projekt

Bikepark

Samlingslokal/

mötesplats

Scoutstuga

Klubbstugor

Rymdcenter med 

observatorium

Bowlshall



Hallen i Heby

Hallen i Heby

https://youtu.be/TnnrCiky2M8
https://youtu.be/TnnrCiky2M8


Dalarö Sportklubb

Parkourbana och skateboardpark

Leif Larsson 





Ideella organisationer kan 
få stöd

• Ideella föreningar

• Ekonomisk föreningar och 
stiftelser som är av ideell 
karaktär

• Offentliga huvudmän kan söka 
projektstöd (i nära samverkan 
med ideella organisationer som 
representerar målgruppen)



Vilka kan INTE få stöd

• Vinstdrivande företag

• Privatpersoner

• Offentlig huvudmän kan 
inte söka lokalstöd



Projektstöd

• Utvecklingsprojekt som kan 
vara 1-3 år 

• Utveckla en metod, ett 
arbetssätt eller en 
verksamhet

• Projekten kan ha vilket 
tema som helst

• Arvsfonden kan betala 
100% av kostnaderna



− Det ska vara utvecklande för 
målgruppen – vara till nytta 
eller glädje för målgruppen

− Det ska vara motiverat med 
ett utvecklingsarbete – något 
saknas, behöver förbättras 
eller förändras

1:a kriteriet: 

Utvecklande
= förändra och förbättra 



Vad är ett 
utvecklingsprojekt?

− Det kan vara något helt nytt och 
oprövat, men oftare handlar det om 
att utveckla ett arbetssätt i ny 
inriktning, för en ny målgrupp

− Ett utvecklingsarbete är nödvändigt 
för att undersöka om 
verksamheten, metoden, 
arbetssättet eller idén fungerar



När är det inte
motiverat med ett 
utvecklingsprojekt?

• Stöd kan inte ges till 
ordinarie verksamhet

• Det räcker inte att 
enbart flytta en metod 
från en ort till en annan

• Det räcker inte att 
starta något som är nytt 
för organisationen, men 
som är etablerad för 
målgruppen



2:a kriteriet:

Målgruppen är delaktig Delaktighet
Inför projektet: 

• Man behöver ta reda på att 
målgruppen vill och behöver 
projektet. Låt målgruppen vara med 
och planera projektet. 

Under projektet: 

• Målgruppen kan vara med och 
bestämma i projektet. 

Efter projektet:

• Målgruppen har ett fortsatt inflytande 
över det som ska leva vidare. 



När bedöms projekt inte ha 
tillräckligt hög delaktighet?

• Målgruppen finns inte i organisationen 
och relevanta samarbetsparter saknas.

Man vill göra något för någon annan, vi 
vet inte om ”den andra” vill

• Målgruppen kan inte påverka projektet



Kriterium 3: 

Plan för överlevnad
• Projektet ska fortsätta främja 

målgruppen även efter projektets 
slut. 

• Man ska kunna använda projektets 
resultat. 

• Om det är en verksamhet som man 
utvecklar i projektet ska den ha 
förutsättningar för att leva vidare, i 
den egna organisationen eller i 
andra organisationer.



När bedömer vi att projektet 
inte har tillräckligt bra plan 
för överlevnad?

• Det räcker inte att hoppas – det måste 
finnas en konkret och realistisk plan

• Den fortsatta verksamheten kan inte 
finansieras med nya tillfälliga projekt



Några tips

• Samarbeta! Vilka 

organisationer ska ni 

samarbeta med? Hur ska 

samarbetet se ut?

• Finansiering! Vilka reguljära 

finansieringsvägar finns det? 

Vad kommer att kosta – vad 

kommer att göras ideellt? 



Förankring – en framgångsfaktor!

• Inom egna organisationen

– Styrelsen

– Medlemmar 

• Med samarbetsorganisationerna

– Andra föreningar

– Eventuellt med offentlig 
huvudman

– Eventuellt med studieförbund



Kom ihåg!

• Fyra målgrupper – barn, 
ungdomar, äldre och personer 
med funktionsnedsättningar

• Tre kriterier – utveckling, 
delaktighet, överlevnad



Fair Action
Vi handlar, vem 
betalar?

Emma Grönlund



Hur söker man medel ur 

Arvsfonden?

Ansökningsblankett och riktlinjer 

finns på www.arvsfonden.se

http://www.arvsfonden.se/


Ring vår telefonjour

Projektstöd
Tisdagar och torsdagar
09.00-11.00
Tel: 08-7000 940

Lokalstöd
Torsdagar
09.00-11.00
Tel: 08-7000 841




