


Arvsfonden
17 november 2022



Allmänna arvsfonden

Pengarna kommer från arv efter 

personer som dör utan närmare 

släktingar än kusiner, och som 

inte har testamenterat till någon 

annan.



Allmänna arvsfonden 

Pengarna går till utvecklingsprojekt. 

Några tidiga exempel på vad som 

vuxit fram ur arvsfondsprojekt: 

Barnbidrag, fritidsgårdar, permobilen, 

färdtjänst, Friends, Cirkus Cirkör…



Fyra målgrupper

• Barn 0 - 12 år

• Ungdomar 13 – 25 år

• Äldre från 65 år 

• Personer med 

funktionsnedsättning



Ny lag från 2021 

Ny målgrupp – äldre 

https://www.arvsfonden.se/aktuellt/ny-
malgrupp-aldre

https://www.arvsfonden.se/aktuellt/ny-malgrupp-aldre


Tre kriterier

• Utvecklande 

• Delaktighet 

• Överlevnad 



• …fick Arvsfonden in 
drygt 630 nya ansökningar

• …fördelades drygt 800 
miljoner kr till 400 nya och 
pågående projekt

• …blev mer än var fjärde 
ansökan beviljad

År 2021



• Lokal- och anläggningsstöd

• Projektstöd

Två typer av stöd



• Ansökan kan skickas när 
som helst

• Man behöver inte ligga ute 
med pengar

• Inga begränsningar av 
projektens tema

• Arvsfonden är en stabil och 
varaktig finansiär

Arvsfonden som finansiär



Lokal- och anläggningsstöd

• Bygga någonting för att ny 
verksamhet ska kunna bedrivas

• Verksamhet i 10 år framöver



Hur mycket kan man söka?

• Upp till 70 % av kostnaderna inkl. 

moms

• Egen finansiering 30 % (t.ex. bidrag 

från andra finansiärer, kommunen etc). 

• Maxtak 5 miljoner kronor

Arvsfonden ger inte stöd till

• Renovering, modernisering och vanligt underhåll

• Utbyggnad av lokaler för att ordinarie 

verksamhet växer

• Enbart tillgänglighetsanpassning utan att ny 

verksamhet startas

• Lös och flyttbar utrustning och anläggningar

• Administrations- och projekteringskostnader

• Lokaler för verksamhet som konkurrerar med 

kommunens eller annan offentlig huvudmans 

verksamhet.

• Ideellt arbete kan inte räknas om i kronor 



Vilka kan söka?

• Ideella föreningar eller organisationer 
som inte är vinstdrivande

• Föreningen ska ha funnits i minst 2 år

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

• Offentlig huvudman kan inte söka för 
detta stöd, vilket skiljer sig från 
projektstödet



Lokal- och 
anläggningsstöd

1. Utvecklande

Om-, till- eller nybyggnation som 

krävs för att:

• starta en nyskapande verksamhet på 

orten*

• inkludera en ny målgrupp i en 

verksamhet

• Förlänga säsongen avsevärt

(i princip till åretruntverksamhet)

* inom 10 km



2. Målgruppens delaktighet

• Efterfrågan på verksamheten ska 
komma från målgruppen

• Målgruppen ska vara delaktig i 
planeringen och i föreningens 
verksamhet efter byggnationen



Borgholms Bowls

• Fakta om Bowls

Sporten Bowls (även kallad lawn bowls) en brittisk 
precisionssport som påminner om boccia och boule och 
har sina rötter i sten- och kägelspel med anor från 
1200-talet. Det finns 15 föreningar i Sverige idag 
verksamma inom framförallt ”shortmat bowls”. 
Shortmat Bowls spelas på en filtmatta ca 14x2 m.

- Varje förmiddag har vi mellan 10 och 15 personer som 
rullar klot och tar en fika, precis som vi planerat. Vi har 
haft öppet hus och prova-på-dagar. Sen har vi haft 
träning med dagverksamheten som har varit här och 
kört en del, så det är också kul!

Ökat antalet medlemmar från 55 till 125. Man har satsat 
på social samvaro och försöker nå ut till allt ifrån skolor 
till olika föreningar, pensionärer och andra 
idrottsklubbar för att få fler att upptäcka sporten.



3. Överlevnad 10 år

• Verksamheten ska bedrivas 

i 10 år

• Plan för den nya 

verksamheten

• Driftkalkyl 

• Relevanta 

samarbetspartners



Spontanidrottsplatser 

Skejtparker

Padelhall/banor

UtegymKonstgräsplaner

Aktivitetspark

Bakstuga

Promenadslingor

Tillgänglighetsanpassning 

av lokal eller utemiljö

Ridhus

Kulturlokaler

Boulebana/hall

Skidanläggningar

Asfalterade aktivitetsbanor

Konstverkstad

Exempel på projekt

Bikepark

Samlingslokal/

mötesplats

Scoutstuga

Golfstudios och 

tillgänglighetsanpassa 

golfanläggningar

Rymdcenter med 

observatorium

Bowlshall



• Gnosjö kommun - Rullskidbana/asfalterad bana, betongskatepark

• Gullspång kommun - Idrottshall

• Herrljunga kommun - Naturbana

• Ockelbo kommun - Kombihall, ridanläggning, konstgräs

• Tranemo kommun – Boulehall

• Vingåker - Konstgräsplan, skicrossbana, tillgänglighetsanpassad 

lägergård etc

• Bengtsfors kommun - stall, dirtbike/BMXbana

• Grums kommun - padelbana

• Hagfors kommun - Konstgräshall

• Kils kommun - fasta snökanoner

• Ydre kommun- padelbana

• Rättvik - betongskatebana

• Svenljunga kommun - Multisportarena

• Arvidsjaur kommun - Arvidsjaurs Ryttarförening och en samlingslokal

Några exempel från era 

kommuner som fått stöd:



Stiftelsen Mosaik: Tillgänglig scen

Projektet ska omvandla 
en ny yta till en dans-
och teaterscen som ska 
anpassas för personer 
med funktionssättning.



Hallen i Heby

Hallen i Heby

https://youtu.be/TnnrCiky2M8
https://youtu.be/TnnrCiky2M8


Projektstöd

• Utveckla metoder, arbetssätt 

eller verksamheter

• Projekten kan ha vilket tema 

som helst

• Arvsfonden kan betala 100% 

av kostnaderna

• Projekttid 1-3 år



Vilka kan söka projektstöd?

• Ideella föreningar

• Ekonomiska föreningar och stiftelser 

som inte är vinstdrivande 

• Offentliga huvudmän (i nära 

samarbete med ideella organisationer) 



− Det ska vara utvecklande för 

målgruppen

− Det ska vara motiverat med ett 

utvecklingsarbete: något 

saknas, behöver förbättras 

eller förändras.

− Man behöver undersöka och 

testa om idén fungerar

1. Utvecklande



2:a kriteriet:

Målgruppen är delaktig 2. Delaktighet

• Målgruppen ska efterfråga 

projektet och vara med och 

planera det

• Målgruppen ska vara med och 

bestämma i projektet

• Målgruppen ska ha fortsatt 

inflytande över det som lever 

vidare



3. Överlevnad

• Projektet ska fortsätta 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



Konkret exempel  

Rehns BK i Bollnäs utvecklar en modell 
för orientering för äldre. Den fysiska 
ansträngningen ska vara 
förhållandevis liten, men 
orienteringsförmågan avancerad. 



Kom ihåg!

• Fyra målgrupper – barn, 
ungdomar, äldre och personer 
med funktionsnedsättningar

• Tre kriterier – utveckling, 
delaktighet och överlevnad



Förankring – en framgångsfaktor!

• Inom egna organisationen

– Styrelsen

– Medlemmar 

• Med samarbetsorganisationerna

– Andra föreningar

– Eventuellt med offentlig 
huvudman

– SF eller RF/SISU exempelvis



Hur söker man medel ur 

Arvsfonden?

Ansökningsblankett och riktlinjer 

finns på www.arvsfonden.se

http://www.arvsfonden.se/


Ring vår telefonjour

Projektstöd
Tisdagar och torsdagar
09.00-11.00
Tel: 08-7000 940

Lokalstöd
Torsdagar
09.00-11.00
Tel: 08-7000 841







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

