


Förverkliga idéer med stöd 
av Allmänna arvsfonden





Unik för Sverige



95 år



Ny lag den 1 juli 2021

Ny målgrupp - äldre



Arvsfondens fyra 
målgrupper

• Barn 0 - 12 år

• Ungdomar 13 – 25 år

• Äldre från 65 år 

• Personer med 
funktionsnedsättning



År 2021 fördelades drygt 
800 miljoner kronor till 400 
nya och pågående projekt 
över hela landet



Arvsfonden som finansiär

• Ansökan kan skickas in när 
som helst

• Cirka 5-7 månaders 
handläggningstid

• Pengar betalas ut i förskott

• Inga begränsningar av 
projektens tema





Stödformer

När man vill ”göra” något

Projektstöd Lokal- och anläggningsstöd

När man vill bygga något



Lokal- och 
anläggningsstöd



Lokal- och anläggningsstöd

När ni vill:

• Bygga om, bygga nytt, bygga 
till för att ny verksamhet ska 
kunna bedrivas

• Bedriva verksamheten i 10 år



Lokal- och anläggningsstöd

Vilka kan söka medel? 

• Ideella föreningar eller icke 
vinstdrivande organisationer

• Föreningen ska ha funnits i 
minst 2 år

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

• Offentlig huvudman kan inte 
söka detta stöd (till skillnad 
från projektstöd)



Lokal- och anläggningsstöd

Arvsfonden ger inte medel till:

• Renovering, modernisering och 
vanligt underhåll

• Utbyggnad av lokaler för att 
ordinarie verksamhet växer

• Enbart tillgänglighetsåtgärder 
utan att ny verksamhet startas

• Lös och flyttbar utrustning och 
anläggningar

• Projekteringskostnader



Lokal- och anläggningsstöd

Hur mycket kan ni söka?

• Upp till 70 % av kostnaderna 
inklusive moms

• Max 5 miljoner kronor 
inklusive moms.



Projektstöd



Vad innebär projektstöd?

• Utveckla metoder, 
arbetssätt eller 
verksamheter

• Arvsfonden kan betala 
100% av kostnaderna

• Projekttid 1-3 år

• Inget maxbelopp



Vad kan man inte få stöd till? 

• Ordinarie verksamhet

• Forskning

• Egen utvärdering av projekt

• Enstaka arrangemang



Vilka kan söka projektstöd?

• Ideella föreningar som funnits i 
minst 1 år.

• Ekonomiska föreningar och 
stiftelser som inte är 
vinstdrivande. 

• Offentliga huvudmän (i nära 
samarbete med ideella 
organisationer som företräder 
målgruppen för projektet).



Våra kriterier Delaktighet

Överlevnad

Utvecklande



1. Utvecklande

Utvecklande för målgruppen

Det ska vara motiverat med 
ett utvecklingsarbete.



Pröva något som inte tidigare 
prövats på just det sättet

• En helt ny verksamhet

• En ny riktning

• En ny målgrupp

• Ett nytt sammanhang

• 10 kilometer (LOKALSTÖD)



2:a kriteriet:

Målgruppen är delaktig
2. Delaktighet

Inför projektet:

Hur har målgruppen uttryckt önskemål 
och behov av projektet? Vem kom med 
idén?

Under projektet:

Målgruppen kan påverka projektets 
innehåll och utformning

Efter projektet:

Målgruppen har ett fortsatt inflytande 
det som ska leva vidare. 



3. Överlevnad

• Projektet ska fortsätta att 

främja målgruppen efter 

projektet

• Man ska kunna använda 

projektets resultat

• Om det är en verksamhet 

som utvecklas i projektet 

ska den ha förutsättningar 

för att leva vidare



Förankring - en framgångsfaktor! 

Förankring och samarbete inom 

den egna organisationen:

• Styrelsen

• Medlemmar

Förankring och samverkan med:

• Andra föreningar, exempelvis 

studieförbund

• Offentlig huvudman

• Företag



Hur söker man medel ur 

Arvsfonden?

Ansökningsblankett, riktlinjer, tips 

och råd finns på vår webbplats: 

www.arvsfonden.se 

https://www.arvsfonden.se/ansokan/ansok-om-pengar


TIPS
• Börja med att ladda ner 

ansökningsmallen och 
bekanta er med frågorna

• Vi behöver veta vad ni ska 
använda pengarna till. Det 
handlar inte om att 
”svänga till nåt tjusigt” 
eller att frossa i ”PK-ord” 

• Även med en ”mindre” 
summa går det att göra 
mycket



FLER TIPS

• Gå in på Arvsfondens 
webbplats och kika runt 
bland 2319 projekt. Låna 
och knyck idéer!

• Ett avslag är ingen 
katastrof!

• Ring och bolla er idé. Gärna 
flera gånger



Sammanfattning

• Alla typer av föreningar kan 
söka pengar ur Arvsfonden

• Ansökningar tas emot löpande

• Två olika stödformer

• Fyra målgrupper

• Tre kriterier

• Vi ger gärna stöd och tips –
kontakta oss!



Ring och bolla er idé!

Projektstöd:

Tisdagar och torsdagar

Kl. 09.00-11.00

Tel: 08-7000 940

Lokalstöd:
Torsdagar
Kl. 09.00-11.00
Tel: 08-7000 841



LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSSTÖD

Hanna Wigertz Andersson

hanna.wigertz.andersson@arvsfonden.se

PROJEKTSTÖD

Mikael Wahldén

mikael.wahlden@arvsfonden.se

www.arvsfonden.se




