


Arvsfondens historia

Studiemedel 

Barnbidrag     Färdtjänst 

Permobilen

MVC   BVC    Fritidsgårdar

BRIS   FRIENDS   Cirkus Cirkör



Arvsfondens målgrupper

• Barn

• 0-12 år

• Ungdomar

• 13-25 år

• Personer med 
funktionsnedsättning

• Alla åldrar



Våra kriterier

Nyskapande

Delaktighet

Överlevnad



Projektstöd

• Handlar om att ”göra” något

• Projekt mellan 1-3 år

Lokal- och anläggningsstöd

• Handlar om att bygga 

någonting för att ny 

verksamhet ska kunna 

bedrivas

• Verksamhet i 10 år framöver

Vilken typ av stöd kan sökas?



Projektstöd

Nyskapande

• utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns

• vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny 

målgrupp

• vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning

• pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya 

former av mötesplatser

• Det räcker inte att det är nytt för organisationen eller på 
orten

• Behöver inte vara unikt för Sverige



Projektstöd

Delaktighet

• Projektet ska vara för och med målgruppen

• Idén ska vara förankrad hos målgruppen innan 
ansökan skickas in

• Målgruppen ska vara delaktig i initiering, planering 
och genomförande 



Projektstöd

Överlevnad

• Plan för fortsättning, ekonomiskt och organisatoriskt 

• Samarbetspartners (laguppställning) 

• Ett projekt kan överleva utanför den projektägande 
organisationen!



Vilka kan söka projektstöd?

Funktionshinder-

organisationer

Sociala organisationer

Kulturföreningar 

Idrottsföreningar

Ungdomsorganisationer

Studieförbund

Stiftelser

Organisationer bildade 

på etnisk grund 

Trossamfund

Offentliga huvudmän

Föreningen måste ha funnits i minst 1 år



Lokal- och anläggningstöd

Vilka kan söka?

Ideella föreningar eller organisationer 
(ej offentlig huvudman)

Föreningen måste ha funnits i minst 2 år



Lokal- och anläggningsstöd

Nyskapande

Om-, till-, nybyggnationen möjliggör något av följande:

• start av ny verksamhet för fondens målgrupper som 
inte redan finns på orten

• inkludering av en ny målgrupp som annars inte kan 
delta i verksamheten  

• Förlängning av säsong för verksamhet  med minst 6 
mån



Lokal- och anläggningsstöd

Delaktighet

• Behov och efterfrågan på lokalen och verksamheten 
ska komma från målgruppen

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



Lokal- och anläggningsstöd

• Rimlig plan för hur den nya verksamheten 

ska kunna bedrivas i tio år

• De rörliga kostnaderna för driften måste 

kunna täckas

• Samarbetspartners (laguppställning)



Lokal- och anläggningsstöd

Villkor för lokalstöd:

• Delfinansiering

• Tillgänglighetsanpassning

• Nyttjanderättsavtal eller motsvarande på 10 år

• Uppföljning



Oavsett vilket projekt ni söker

Glöm inte …

• Samarbete – Tänk på förankringen

Mellan föreningar

Med offentlig huvudman

Med studieförbund

• Omvärldsbevakning

Se utanför föreningens perspektiv

Vad har andra gjort tidigare inom det här området?

Hur skiljer sig vår idé?



Filmer om Arvsfonden

• CommunityX

• Kulturbussen

Community final.mov
Kulturbussen final.mov


Kontakta oss

• Ring och testa din idé

Tisdagar och torsdagar klockan 09.00-11.00

Projektstöd: tel 08-7000 940

Lokalstöd: (torsdagar 09.00-11.00) tel 08-7000 841

• Gå in på arvsfonden.se och testa din idé

• Följ oss på Facebook


