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Finansierings- och Insamlingspolicy 
 

Kompis Sverige 
 

Reviderad och antagen av styrelsen 2021-03-23 
 

Syfte 
Syftet med denna insamlingspolicy är att uppnå transparens i arbetet med finansiering och 
insamling. 
 
Vem finansierar Kompis Sveriges verksamhet 
Kompis Sveriges arbetar för att öka integrationen i samhället genom att främja 
mellanmänskliga kontakter. Kompis Sverige verkar för social och kulturell rättvisa och 
människors lika värde.   
 
Kompis Sveriges arbete består av framförallt mötesskapande verksamhet som har fokus på 
möten mellan nya och etablerade svenskar.  
 
För att möjliggöra Kompis Sveriges arbete mottar Kompis Sverige finansiering, bidrag och gåvor 
från statliga myndigheter, kommuner, organisationer, företag och privatpersoner.  
 
Det Kompis Sverige definierar som insamlade medel är också det Giva Sverige benämner som 
insamlade medel. Det innefattar: mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, 
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas 
även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl. från Postkodlotteriet och dess 
stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex 
nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel.  Kompis 
Sveriges insamlingsarbete bedrivs idag främst genom projektansökningar från stiftelser och 
företagssamarbeten, men även i mindre omfattning genom privata donationer genom 
Facebook och till Swish/BG/PG. 
 
 
Riktlinjer för insamling 
En bidragsgivare kan vara en fysisk eller juridisk person.  
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Grundläggande för Kompis Sveriges insamlingsarbete är att det sker med respekt för den 
enskilde givaren.  
 
Givarens rättigheter 
Sviker förtroendet för en organisation leder det till problem för andra. För att vara öppna och 
tydliga, och för att värna om allmänhetens förtroende har Kompis Sverige följande principer för 
insamling.  

• Kompis Sverige ska i sitt insamlingsarbete följa Giva Sveriges kvalitetskod. 
 

• Vid insamling från allmänheten skall det tydligt framgå att Kompis Sverige granskas av 
Svensk insamlingskontroll och har 90-konto. 

 

• Kompis Sveriges material skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket 
ändamål insamlade medel skall användas.  

 

• Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till Kompis Sverige och förvänta sig 
snabbt och tillförlitligt svar.  

 

• Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för 
vilket de samlats in. Vill Kompis Sverige ändra användningsområde skall givaren först 
kontaktas.  

 

• Kompis Sverige skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor.  
 

• Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras 
utan givarens medgivande. Likaså skall Kompis Sverige respektera om en givare inte vill 
bli kontaktad. Kompis Sverige skall normalt inte lämna givarens namn vidare till annan 
organisation eller företag.  

 

• Givaren skall när som helst kunna få reda på namn och adress på Kompis Sveriges  
förtroendevalda samt på dess ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber 
om bidrag till Kompis Sverige är frivillig, anställd eller extern konsult.  

 

• Givaren skall fritt kunna ta del av Kompis Sveriges senaste verksamhetsberättelse och 
reviderat bokslut.  

 

• Givaren skall kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från Kompis 
Sveriges representanter och får aldrig utsättas för press.  

 

• Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till 
givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Kompis Sverige 
skall givaren kontaktas.  
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Kompis Sverige eftersträvar att hålla ned de administrativa kostnaderna så att så stor del som 
möjligt av de insamlade pengarna går till ändamålet. Insamlingsmetoden grundas på god etik 
och på öppenhet, ärlighet och transparens.  
 
Kompis Sverige känner till GDPR och följer rådande lagar och regler i arbetet med insamling och 
till exempel uppgiftshantering av givare. 
 
Alla gåvor är frivilliga. Verksamheten står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som 
granskar att medlen går till ändamålet och att gränsen för administrationskostnader inte 
överskrids. Intäkter och kostnader redovisas årligen och finns att ta del av i årsredovisningen.  
 
Insamlingens ändamål 
Generellt sätt önskar Kompis Sverige att motta så kallade icke öronmärkta gåvor vilket innebär 
att givarens pengar kan användas där de bäst behövs och gör mest nytta vid varje given 
tidpunkt.  
 
Kompis Sveriges kan ta emot gåvor riktade till specifika ändamål. Om en gåva skänkts till ett 
visst projekt ska gåvan användas till just det ändamålet. Kan önskemålet inte uppfyllas skall 
gåvogivaren omedelbart vidtalas och gåvan återlämnas, såvida överenskommelse om förändrat 
ändamål inte kan ske. Bidrag tillägnade särskilda projekt mottagna av stiftelser och företag etc. 
redovisas i enlighet med respektive bidragsgivares egna specifika krav 
 
 
Gåvor i form av värdepapper och fast egendom 

Utgångspunkten är att Kompis Sverige inte ska äga värdepapper och fast egendom. Om vi får 
gåvor av denna typ ska de normalt sett avyttras och användas efter beslut av styrelsen. 
 
 
Rätt att tacka nej till gåvor 
Kompis Sverige har rätt att neka till gåva om det finns misstanke om att gåvogivarens 
värderingar eller verksamhet står i strid med Kompis Sveriges värderingar eller om det finns 
misstanke om att gåvan har ett olämpligt ursprung. Kompis Sverige kan även tacka nej till en 
gåva om gåvogivaren anger specifika krav som organisationen inte kan eller vill uppfylla. Övriga 
skäl att tacka nej till gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av 
t.ex. fast egendom eller varor som Kompis Sverige ej kan nyttja, avyttra eller som binder 
organisationen med kostnader som ej står i proportion till gåvans värde. 
 
 
Etiska riktlinjer för insamling: 
Kompis Sverige tar inte emot gåvor från och samarbetar inte med företag eller organisationer 
som:   

● är politiska partier. Detta för att undvika att uppfattas som politiskt styrda.  
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● har sin verksamhet inom vapen, pornografi, eller tobaksbranschen. 
● har sin huvudsakliga verksamhet inom spelbranschen (undantaget spelformen ”spel för 

allmännyttiga ändamål”). 

● medverkar i olaglig, korrupt eller oetisk verksamhet eller är utsatt för sanktioner från 

FN, EU eller USA. 
 

 
Återbetalning 
Kompis Sverige återbetalar gåva om gåvogivaren ångrat sig, förutsatt att detta sker inom rimlig 
tid, och att pengarna inte redan förbrukats. Om Kompis Sverige mottar en gåva som uppenbart 
är avsedd för annan mottagare skall gåvan snarast återbetalas eller överföras till den avsedda 
mottagaren. 
 
 
Hantering av personuppgifter och bild och text i insamlingsarbetet 
Kompis Sverige känner till och efterföljer Dataskyddsförordningen GDPR i hantering av 
personuppgifter.  
 
Personuppgifter som lämnas till Kompis Sverige används endast i vår egen administration. 
 
Alla bilder som publiceras måste följa lagar och regler inom området. 
 
Barn och unga i insamlingsarbetet 
Kompis Sverige tar inte initiativ till att engagera barn och unga i insamlingsarbetet. Om ett 
initiativ kommer från en minderårig att samla in pengar till Kompis Sverige kan det ske genom 
till exempel skolarbete eller idrottsklubb. 
 
Frågor och klagomål 
Kompis Sverige bemöter och besvarar alla frågor och klagomål från givare på ett respektfullt, 
trevligt och tillmötesgående samt skyndsamt sätt. 
 
Vård av Givare 
Kompis Sverige informerar regelbundet om pågående verksamhet på hemsidan 
kompissverige.se, i Kompis Sveriges sociala medier, och genom mail. 
Givare som stödjer Kompis Sveriges arbete regelbundet får om den uppger sin mailadress, mail. 
 
Givare som önskar utökad återrapportering om hur insamlade medel används kan ladda ned 
årsredovisningen via hemsidan. 
 
Givare får själva kontakta Kompis Sverige om de inte vill ha återrapportering och information, 
detta önskemål respekteras alltid. Kompis Sverige har en skyldighet att vara lyhörd mot sina 
givare. 
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Redovisning av Kompis Sveriges intäkter och utgifter 
I dagsläget redovisas den totala intäkts- och kostnadsbilden i årsredovisningen som finns att 
hämta på nätet. På kompissverige.se redovisas hur intäkter fördelas samt hur mycket av 
insamlade medel som går till ändamålet, det vill säga hur stor del administrativa kostnader är. 
 
Svensk Insamlingskontroll 
Av Svensk Insamlingskontroll har Kompis Sverige tilldelats ett 90-konto. Svensk 
Insamlingskontroll ser till att de pengar som samlas in gör det under betryggande kontroll. 
Insamlingskontrollen bevakar landets insamlande organisationer och har som krav att högst 25 
procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att 
insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska 
användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas. 
 
Om en organisation inte följer svensk insamlingskontrolls regelverk dras 90-kontot in. 
 
Se vidare på insamlingskontroll.se 
 
Insamlingspolicyns giltighetstid 
Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men ses över en gång per 
år och revideras vid behov. 
 
Insamlingspolicyns ansvarig 
Ansvarig för dokumentet är Natassia Fry, telefonnummer: 072-208 22 88 och mailadress: 
natassia.fry@kompissverige.se 
 
Har du synpunkter på vår insamlingspolicy, hör av dig till Natassia Fry, se kontaktuppgifter ovan. 
 

 
 

mailto:natassia.fry@kompissverige.se

