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Arvsfonden idag



• …fick Arvsfonden in 
nästan 700 nya 
ansökningar

• …fördelades 647 miljoner 
kr till 377 nya och 
pågående projekt

• …blev mer än var fjärde 
ansökan beviljad

År 2018





• Målgrupp: äldre med 
funktionsnedsättning

• Syfte: öka tillgängligheten 
och delaktigheten i 
samhället 

• Minst 100 nya projekt fram 
till 2021

Exempel:
- Stärka målgruppens psykiska hälsa och 
motverkar ensamhet och isolering
- Bidra till undanröjande av hinder, ökad 
tillgänglighet  och användbarhet 

Aktuellt just nu: ”Ålder är inget hinder”

- Motverka det digitala utanförskapet
- Utveckla fysiska/digitala mötesplatser



Arvsfondens målgrupper
Barn
0-12 år

Ungdomar
13-25 år

Vuxna med funktionsnedsättning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är våra målgrupper!Vem kan söka medel ur Arvsfonden?Ideella föreningarEkonomiska föreningarStiftelserOffentlig huvudman tillsammans med ideell förening (gäller endast projektstöd)



Våra kriterier

Nyskapande och 
utvecklande

Delaktighet

Överlevnad



• Lika rättigheter och 
möjligheter

• Delaktighet och inflytande

• Inkludering

Krav på demokratisk grund



Projektstöd

• Utveckla metoder, 
arbetsmodeller, mötesplatser 

• 1-3 åriga projekt
• Sökande organisation ska ha 

funnits i minst 1 år

Lokalstöd

• Handlar om att bygga 
någonting för att ny 
verksamhet ska kunna 
bedrivas

• Verksamhet i 10 år framöver
• Sökande organisation ska ha 

funnits i minst 1 år

Vem kan söka vad?
Ideella organisationer, föreningar och stiftelser som inte är 
vinstdrivande kan söka (projektstöd: även offentliga aktörer i 
nära samarbete med ideella organisationer)



Projektstöd



• Utveckla en metod eller 
verksamhet

• En helt ny verksamhet

• En ny inriktning

• En ny målgrupp

• Ett nytt sammanhang

• ”…nödvändigt för att testa 
om verksamheten eller 

metoden fungerar”

Projektstöd – nyskapande 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utvecklingsprojekt – tid och resurser behövs för att se om det fungerarBehöver inte vara unikt för SverigeRäcker inte att det är nytt för organisationen eller på orten



• Målgruppen är delaktig 
innan, under och efter 
projektet

• Målgruppen är subjekt 
inte objekt. Inga ”tycka-
synd-om-projekt”!

”Nothing about us
without us”

Projektstöd - delaktighet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fondens målgrupper ska helst vara delaktig i initiering, planering och genomförande Arvsfondens målgrupper ska vara subjekt och inte objektInga ”tycka-synd-om-projekt”!



• Redan i ansökan ska 
man ha en plan för hur 
verksamheten ska leva 
vidare.

• Projektet kan leva vidare i 
den egna organisationen 
eller i andra 
organisationer.

Projektstöd - överlevnad



Vad kan man få stöd till? 

• Löner 

• Aktiviteter

• Hyra

• Produktion av film, app, 
podd, bok, webbsida, 
metodmaterial etc

• Ekonomiadministration och 
revision 

Vad kan man inte få stöd 
till? 

• Ordinarie verksamhet

• Forskning

• Egen utvärdering av 
projekt

• Enstaka arrangemang

Projektstöd

Projektstöd – upp till 100 % finansiering



Projektstöd exempel

• Ronjabollen
• Racerunning
• Naturparkour
• Unga KRIS
• Fatta man 
• Otto – vägen ut
• Matglad 
• Självmordslinjen
• Vahák - scenkonstprojekt
• Clowner utan gränser



Lokalstöd



Lokalstöd
• Om-, till- eller nybyggnation 

• Syfte: starta nyskapande 
verksamhet ”på orten”* 

• Krav: 10 års verksamhet

• Delfinansiering upp till 70 %

• Maxtak 5 miljoner kr (ink. moms)

• Krav på tillgänglighet

* inom 10 km



Spontanidrottsplatser

Betongparker

Utegym

Konstgräsplaner
Aktivitetspark

Bagarstuga

LöparbanorBeachvolleyplaner

Klätterhall

TeaterscenRidhus

Äventyrsgolfbana

Rullskidbanor

Konstverkstad

Exempel på lokalstöd

Bikepark
Padelbanor

Skicrossbana

Scoutlokal

Klubbstugor



Lokalstöd
Vilka kan söka?
• Ideella föreningar eller 

organisationer som inte är 
vinstdrivande 

• Föreningen måste ha funnits 
i minst 2 år

• Stödet söks i normala fall av 
den som ska bedriva den 
nyskapande verksamheten



Arvsfonden ger inte stöd till
• Renovering och vanligt 

underhåll
• Om/till/nybyggnation för att 

ordinarie verksamhet växer 
eller att det är ont om halltider

• Tillgänglighetsanpassning utan 
att ny verksamhet startas

• Lös och flyttbar utrustning, 
anläggning, redskap, 
inventarier, vitvaror m.m.

• Projekteringskostnader



Lokalstöd - grundkriterier
1. Nyskapande 
Byggnationen möjliggör 
något av följande:
• ny verksamhet på orten
• inkludering av en ny 

målgrupp i befintlig 
verksamhet

• förlängning av säsong med 
minst 6 mån för att det ska 
bli åretruntverksamhet.



Lokalstöd- grundkriterier
2. Delaktighet
• Behov och efterfrågan på 

lokalen/anläggningen och 
verksamheten ska komma 
från målgruppen

• Målgruppen ska vara 
delaktig före och efter 
byggnationen, i fortsatt 
verksamhet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tips, ansökan stärks om man tänkt på att bilda sektion, målgruppen är med i styrelsen, tydlig verksamhetsplan för målgruppen och nya verksamheten.



Lokalstöd- grundkriterier
3. Överlevnad
• Plan för den nya verksamheten 
• Driftskalkyl
• Relevanta samarbetspartners 

(bra ”laguppställning”)

Sattajärvi Tyresö

https://www.youtube.com/watch?v=TtDRNbZ3Crs
https://www.youtube.com/watch?v=yompWGVxMKI


Hur söker man medel ur Arvsfonden?
• Ansökningsblankett, 

budgetmall och riktlinjer: 
www.arvsfonden.se

• Vi tar emot ansökningar 
löpande

• Handläggningstid cirka 
6 månader

• Arvsfondsdelegationen 
fattar beslut 6 ggr/år



Här finns vi!
Bolla din idé

Projektstöd: 08-7000 940
(tis och tor)
Lokalstöd:

08-7000 841 (tor)

Sverigeresan

Mejla en fråga: 
info@arvsfonden.

se

Facebook 
och 

Instagram

Testa din idé 
på webben

arvsfonden.se

Nyhetsbrev
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