
Arv som utvecklar Sverige
– till förmån för barn, ungdomar och personer

med funktionsnedsättning



Framsida: 

Människor kan inte flyga. Men för de barn och unga 

som övar backhoppning på Sollenkollen känns det 

faktiskt så. Och eftersom backarna är täckta av plast 

kan de träna året runt. Arvsfonden beviljade 2019 fem 

miljoner i stöd till backen som Svenska Skidförbundet 

tror är svensk backhoppnings hopp i framtiden. 



Det började med en unik idé…

…som i allra högsta grad haft betydelse 
för flera generationer svenskar. 
Allmänna arvsfonden tillkom 1928 då 
Riksdagen beslutade att kusiner och mer 
avlägsna släktingar inte längre skulle 
ärva. Arv från den utan släktarvingar 
och utan testamente skulle heller inte 
tillfalla staten. Istället skulle arven 
gå till allmännyttiga ändamål. För att 

möjliggöra detta inrättades Allmänna 
arvsfonden, där mottagare av medel ur 
fonden skulle vara barn och ungdomar. 
Senare tillkom även gruppen personer 
med funktionsnedsättning. 

Fonden var när den skapades 
världsunik och är så  
fortfarande i dag! 

Arvsfonden finansierar olika projekt som 

arbetar för ökad delaktighet för äldre 

med funktionsnedsättning. Ett exempel 

är Nygammal på nätet som syftar till att 

minska det digitala utanförskapet och 

underlätta vardagen för äldre.



De första arven som tillföll fonden kom 
från en sömmerska, en väverska och en 
stadsarbetare. Därefter har Arvsfonden 
årligen fått motta arv och gåvor som inte 
bara kommit fondens målgrupper till del 
utan i förlängningen oss alla. 

Till en början fördelades medlen ur 
Arvsfonden till ”mindre bemedlade 
ungdomar” för högre studier samt 
till barnrika familjer med dåliga 
ekonomiska förutsättningar. På det 
sättet var fonden en föregångare till 
både studiestödet och barnbidraget. 

Arvsfonden finansierade även 
föregångare till funktioner som allmänna 
förskolan, mödravårdscentralerna och 
barnavårdscentralerna. Färdtjänst, 
personlig assistans, hjälptelefonen 
vid BRIS, Glada Hudikteatern, Cirkus 
Cirkör, Friends och Självmordslinjen 
är ytterligare exempel på projekt som 
startats med stöd från Arvsfonden. 

Tacksamheten gentemot de vars 
arv tillfaller fonden delar vi alltså 
tillsammans, eftersom vi alla på olika 
sätt får ta del av dem.

Samhällsnytta sedan 1928



Många orter i Sverige saknar ytor där barn 

och ungdomar kan aktivera sig och umgås. 

Arvsfonden finansierar därför olika typer 

av idrottsplatser över hela landet. Syftet 

är att ge barn och ungdomar möjlighet till 

spontanidrott och locka dem till rörelse.

Vad händer när Allmänna arvsfonden ärver?

Hänsyn och respekt är ledord när 
Arvsfonden tar hand om och avvecklar 
dödsbon där det varken finns någon 
nära släkting eller testamente. Då utser 
vi en professionell god man, ofta en 
jurist, som ansvarar för boutredningen. 
Det är viktigt för oss att den sker på ett 
respektfullt sätt som sätter den avlidnes 
integritet i första rummet. Vi är även 
måna om att ta vara på egendomens 
värde på bästa sätt. Lösöre säljs i 
första hand på auktion och mäklare 
anlitas i de fall det finns en bostadsrätt 

eller fastighet. Vi ser även till att 
begravningen och gravsättningen sker 
enligt den avlidnes vilja så långt den är 
känd samt ansvarar för att gravplatsen 
vårdas med bland annat plantering av 
blommor. 

När boutredningen är klar och har 
granskats av oss överlämnas resterande 
pengar till fonden. Därefter förs arvet 
vidare ut i samhället och finansierar 
utvecklande projekt för barn, ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning.



Tillsammans får vi nya idéer att växa

De arv Arvsfonden förvaltar möjliggör 
att cirka fyrahundra projekt över hela 
landet får ekonomiskt stöd varje år. 
Under de senaste tio åren har över fem 
miljarder kronor fördelats till drygt 
1700 utvecklingsprojekt i civilsamhället. 
Projekten är i alla storlekar och spridda 
över hela landet. Det gemensamma är att 
projekten är av ideell karaktär till förmån 
för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning.

Varje år inkommer ett tusental 
projektansökningar som handlar om 
allt från att bygga konstgräsplaner 
och idrottsplatser till kultur- och 
integrationsprojekt. Projekten bedöms 
utifrån hur utvecklande de är för 
målgruppen. Andra viktiga kriterier för att 
beviljas stöd är målgruppens delaktighet 
i projekten, att det finns en plan för 
överlevnad efter projektsavslut och att 
projekten vilar på en demokratisk grund. 

Hela Sveriges arvsfond

Är du nyfiken på några av Arvsfondens 
projekt från Trelleborg i söder till Kiruna 
i norr?  

På vår webbplats www.arvsfonden.se 
kan du läsa mer. Det går också att följa 
Arvsfonden på Facebook och Instagram. 



Baksida: 

Genom hunddagiset TriBus i Bräcke erbjuds den som 

behöver lite extra stöd möjligheten till anställning, 

arbetsträning eller praktik. Det dagliga arbetet sker 

med stöd av arbetsledare och handledning från en 

arbetsterapeut på TriBus och tillsammans tar de 

ansvar för att driva hunddagiset.



Myndigheten Kammarkollegiet har 

sedan 1928 till uppgift att företräda 

Allmänna arvsfonden och avveckla de 

dödsbon där fonden är arvinge på ett 

etiskt, rättssäkert och kostnadseffektivt 

sätt. Kammarkollegiet ska också förvalta 

fonden samt betala ut pengar till 

beviljade projekt.

Nämndmyndigheten 

Arvsfondsdelegationen beslutar i sin 

tur om vilka projekt som får stöd och 

följer upp dessa projekt. Delegationen 

ansvarar också för att kunskaper och 

erfarenheter från projekten sprids 

och för att informera om fonden. Till 

sin hjälp har Arvsfondsdelegationen 

Kammarkollegiets personal som 

handlägger ansökningarna och 

kommunicerar om Allmänna arvsfonden.


