
Introduktionsdag för 
nya projekt

18 januari 2021



Mattias Landin, kommunikatör

Välkomna!

• Under mötet-regler

• Stäng av din kamera och ditt ljud

• Ställ frågor i chatten

• Projekthandbok

• Möte tillsammans med era handläggare 

Hoppas ni alla får en intressant 
förmiddag!



Dagens program

09:30-10:00 Om Arvsfonden 
Hans Andersson, enhetschef

10:00-10:40 Skapa rutiner för ekonomi 
och redovisning 

10:40-10:50 Paus

10:50-11:10 Dokumentera erfarenheterna 
Annica Thomas, ansvarig för utvärdering 
och uppföljning

11:10-11:30 Bli våra ambassadörer! 
Mattias Landin, 
kommunikatör 

11:30 Avslutning



Om Arvsfonden

Hans Andersson, enhetschef



• Kammarkollegiet avvecklar dödsbon 
och förvaltar förmögenheten

• Arvsfondsdelegationen beslutar om 
stöd till utvecklingsprojekt samt stöd 
till byggnation av lokaler och 
anläggningar

Vad är Allmänna 
arvsfonden? 



”Tillsammans får vi nya idéer att växa. 
För ett samhälle där alla kan delta på lika 
villkor.”

Arvsfondens 
vision



Arvsfondens historia

Studiemedel  Barnbidrag 

Färdtjänst  BVC
MVC  Personlig assistans

Ungdomsgårdar

BRIS  Friends
Lugna Gatan  Cirkus Cirkör

Permobilen   Klassmorfar    
Skoldatateken

Glada Hudik-teatern

Skidbacke i Sattajärvi



• Krav och förväntningar – åt båda håll

• Vikten av ekonomisk redovisning och 
resultatredovisning

• Projekten som ambassadörer

• Dialog mellan projektledare och 
ansvarig handläggare

• Dialog mellan projekt

Syfte med 
introduktionen



Filmer

Guldkorn 2014

https://www.youtube.com/watch?v=Y1LZ1-zNeNw




Skapa rutiner för 
ekonomi och 
redovisning

Controllerfunktionen



Ekonomi och 
redovisning

• Börja i tid! 

• Gå igenom ert beslut, budget 
& Arvsfondens generella 
villkor

• Gå igenom er detaljerade 
budget

• Styrelsens roll



Ekonomi och 
redovisning

• Separat bankkonto

• Särskild projektkod för 
projektets kostnader och 
intäkter

• Löpande uppdateringar av 
villkor, mallar och 
anvisningar – håll koll på 
arvsfonden.se

• Tips från controllers



Vanliga fel och 
misstag - lokalstöd

• Närstående och jäv

• Moms

• Bokföra anläggningen
• Tas upp som en tillgång, inte en 

kostnad
• Anläggningen redovisas i 

organisationen som har fått stöd



Vanliga fel och 
misstag -
projektstöd

• Närstående och jäv

• Moms

• Syfte program och 
deltagarlistor

• Intäkter 

• Ändrade aktiviteter och 
omdisponeringar





• Årsrapport ska lämnas in 
en månad efter varje 
projektår 

• Lokalstödsprojekt lämnar in 
en slutrapport inom två år 

• Godkänd eller auktoriserad 
revisor

• Kan ansöka om att använda 
kvarvarande medel till 
nästa år

Redovisa 
projektet



• Kontrollbesök på plats

• Kontroll på distans

• Slump eller risk och 
väsentlighet

Kontroll av 
projekten



• Kontroll av hur pengarna har använts i 

projektet

• Ge stöd i ekonomifrågor

• Hjälp att rätta eventuella fel inför 
redovisning och revision

• Se lokalen om ni fått lokalstöd

Kontroll av 
projekten



• Följer upp alla beviljade lokalstöd efter 
fyra samt tio år. 

• Dokumentera 

• Återbetalningsskyldighet

Lokalstödsuppföljning



Hör av er!

I första hand till er 
handläggare.

controller@arvsfonden.se

”Det är alltid bättre att ni 
kontaktar oss en gång för 
mycket än en gång för lite!”





Paus

Återsamling 10.50



Dokumentera 
erfarenheterna

Annica Thomas, 
ansvarig för utvärdering och 
uppföljning



Syftet med Arvsfondens 
uppföljning- och 
utvärderingsverksamhet

• Ta tillvara projektens kunskaper och 
erfarenheter.

• Synliggöra arbetet i det civila 
samhällets organisationer.



Synen på projekt som

• Komplexa

• Oförutsägbara

• Olika förutsättningar

• Svårt att mäta resultat



Däremot kan man

• Beskriva

• Skapa förståelse för

• Kunskap om

• Upptäckter



Övergripande frågeställningar

•Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar 
– och under vilka betingelser lämnar 
pengarna spår?

•Vilka framkomliga vägar och 
vilka hinder stöter projekten på?

•Hur upplever de som deltar i projekten 
de insatser som görs? Och vilka roller har 
de?

•Antal personer som varit verksamma 
eller deltagit i verksamheten 



Vad händer med 
projektens 
redovisningar?

• Granskas/kompletteras/
godkänns

• För projektstöd ligger de årliga 
redovisningarna till grund för beslut 
om nästkommande år

• Slutredovisade projekt kategoriseras 



Överlevnadskategorier

1% 43%

19% 37%



Faktorer för 
överlevnad

•Förankring

• Dokumentation

• Tid

• Samverkan 



Forskare inom det 
aktuella området

•Tar avstamp i aktuell forskning

• Sätter kunskaperna i ett sammanhang 

• Sprider erfarenheterna vidare

• Intresserade av ämnet 



Kunskaper och erfarenheter 

från utvärderingarna

• Skapar mötesplatser och nya positiva 
förebilder för människor som lever i 
utanförskap – möten och platser som 
ger möjligheter och hopp –
empowerment

• Kunskapsutveckling

• Bryter stereotypa föreställningar 

• Skört - personberoende



Utmaningar 

• Vilka får del av de pengar Arvsfonden 
fördelar?

• Hur sprider vi kunskap och erfarenhet 
från projekten vidare?

• Att visa på nyttan och effekter av 
projekten





Bli våra 
ambassadörer

Mattias Landin
Kommunikatör



Ambassadörer för Arvsfonden

Som arvsfondsprojekt är ni viktiga 
ambassadörer för Arvsfonden. Genom att 
berätta om ert projekt kan ni inspirera 
andra att skapa egna projekt. Berätta att 
ni driver ert projekt med pengar från 
Arvsfonden.



Arvsfondens 
kommunikationskanaler

• Webbplats – www.arvsfonden.se

• Facebook

• Twitter

• Youtube

• Instagram

• Digitalt nyhetsbrev

• …även pressmeddelanden, 
debattartiklar, trycksaker mm 



Projektsida på Arvsfonden.se

Alla projekt som en egen projektsida på 
Arvsfondens webbplats.

• Besök er projektsida och läs igenom 
texterna.

• Vill ni göra någon ändring? Kontakta er 
handläggare och stäm av ändringen.

• Skicka ett mejl med önskade ändringar 
till tips@arvsfonden.se. Sätt gärna er 
handläggare på kopia i mejlet.

Ni hittar er projektsida genom att söka 
på sidan ”Alla projekt”: 
www.arvsfonden.se/projekt/alla-
projekt

Arvsfondens logotyp för projekt

• På allt material som ni tar fram, tryckt 
och digitalt, ska ni ha med 
Arvsfondens logotyp för projekt på ett 
tydligt sätt. 

• Skriv gärna att materialet – filmen, 
appen, webbplatsen eller annat – har 
tagits fram med pengar från 
Arvsfonden. Då hjälper ni till att sprida 
kännedom om Arvsfonden så att fler 
organisationer kan söka pengar från 
oss i framtiden.

Ladda ner logotyp för projekt här:
www.arvsfonden.se/logotyp

mailto:tips@arvsfonden.se
http://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt
http://www.arvsfonden.se/logotyp


Sju tips: Kommunicera ert 
projekt

1. Länka till era kanaler på 
projektsidan

• Har ni egna kanaler, till exempel 
sociala medier eller en webbplats, 
där ni berättar om ert projekt?

2. Ta hjälp av Arvsfondens kanaler

• Hör av er till oss om ni har någon 
nyhet kring ert projekt. Vi hjälper 
gärna till att sprida nyheten i 
Arvsfondens kanaler.

3. Bilder 

• Har ni bilder från ert projekt som ni 
vill visa på projektsidan?

Mejla tips@arvsfonden.se

mailto:tips@arvsfonden.se


4. Kommunicera tillgängligt!

• Texta film

• Syntolka bilder

5. Följ Arvsfonden i sociala medier

• Vi finns på:

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• Youtube

6.  Tagga Arvsfonden i sociala medier

• Om ert projekt har egna konton på 
sociala medier, tagga/omnämn 
Arvsfonden -@arvsfonden - när ni 
gör inlägg. Det är bra både för ert 
projekt och för oss.

7.   Kontakt med press och media

Håll god kontakt med redaktioner och 
journalister som bevakar ert 
ämnesområde. Det underlättar arbetet 
med att sprida kunskap om ert projekt. 
Var positiva och respektera mediernas 
granskande roll. Kalla er gärna 
arvsfondsprojekt.



Arvsfondens webb och 
nyhetsbrev

• Prenumerera gärna på Arvsfondens 
nyhetsbrev, skickas ut tio gånger per 
år.

• Anmälan:
www.arvsfonden.se/nyhetsbrev

• Samlad information på Arvsfondens 
webb för er som driver projekt:
www.arvsfonden.se/projekt/nar-ni-
driver-projekt

http://www.arvsfonden.se/nyhetsbrev
http://www.arvsfonden.se/projekt/nar-ni-driver-projekt


Kommunicera via media

• Genom att få media intresserade av er 
verksamhet kan ni föra fram era 
budskap och stärka er organisation 
samt inspirera och påverka andra. 

• För att kommunicera framgångsrikt 
behöver ni ta fram enkla och tydliga 
budskap. Genomtänkta formuleringar 
om vad organisationen vill uppnå ökar 
dessutom engagemanget bland 
medarbetarna.



• Journalister intervjuar gärna aktörer 
med expertkunskap och tydliga 
budskap. Genom att förstå och 
respektera mediernas roll blir ni 
kontaktade även nästa gång ert ämne 
är aktuellt.

• Pressmeddelandet sammanfattar er 
nyhet i ett kort och överskådligt 
format, som är användbart även när ni 
ska erbjuda nyheten exklusivt. Ett bra 
pressmeddelande innehåller både en 
skarp nyhetsvinkel och organisationens 
budskap.



• Media som är intresserade av er 
verksamhet är primärt lokalpress 
samt lokala P4 och SVT-redaktioner



I samtal med journalist

• Anteckna direkt

• Är du rätt person?

• Be att få ringa tillbaka

• Överskatta inte förkunskaper

• Tala sanning – spekulera inte

• Slappna inte av för tidigt

• Upprepa, upprepa, upprepa

• Be att få läsa citat





Tack för att ni lyssnat och deltagit idag!

Er handläggare kommer att kontakta er 

med mer information där ni får möjlighet 

att diskutera mer ingående kring just ert 

projekt.

Vi kommer att skicka ut en utvärdering till 

er inom de närmsta dagarna. Svara gärna 

på den då vi vill ha era synpunkter! 

Lycka till!
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