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Det civila samhällets källor till finansiering
Inledning
Rapporter visar att finansieringen av det civila samhällets organisationer i stort sett likadana ut det
senaste decenniet. Detta förklaras av att Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur och att
grundläggande förutsättningar för finansiering av den idéburna sektorn har sett i stort sett likartade
ut under hela perioden.
Nu pekar alla prognoser på att de ekonomiska förutsättningarna inom kommuner och regioner
kommer att försämras – och tendensen har redan börjat skönjas lokalt i hela landet. När det
offentliga på grund av krav på ekonomiska åtstramningar behöver fokusera medlen på lagstadgade
grunduppdrag kan det som är frivilligt för kommunerna och regionerna att tillhandahålla få stryka på
foten. Det är många gånger inom detta frivilliga som det civila samhällets organisationer
kompletterar det offentliga vilket gör att dessa organisationer påverkas negativt utav det sämre
ekonomiska läget. Det finns idag även idéburna organisationer som kompletterar det offentliga i
fråga om lagstadgad verksamhet och i dessa fall blir det viktigt med andra former av samverkansavtal
som säkrar finansiering även under perioder med sämre ekonomiska förutsättningar.
Detta material skrevs under 2019, precis innan Corona-pandemin skapade helt nya förutsättningar
och utmaningar för oss alla. Det innebär att ett antal bidrag hos de presenterade organisationerna
kan sökas utifrån konsekvenser till följd av pandemin. Det kan därför finnas fler bidrag än de
beskrivna eller bidrag som inte längre är aktuella när du läser detta just på grund utav pandemin, se
uppdaterad information på respektive hemsida.
Om er förening känner er osäkra på hur ni skall göra för att ansöka om något bidrag eller behöver ni
stöd i att skriva en ansökan eller göra en ekonomisk kalkyl så går det bra att kontakta Örebro
Föreningsråd och boka in en individuell rådgivning. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i detta
material.

Kommunala bidrag
I Örebro kommun finns det fyra olika nämnder som delar ut olika former av bidrag till föreningslivet;
Fritidsnämnden, kulturnämnden, landsbygdsnämnden samt programnämnd social välfärd (genom
föreningsutskottet). Läs mer på kommunens hemsida eller kontakta Örebro Föreningsråd för aktuell
information rörande vilka bidrag som är möjliga att söka, när dessa kan sökas och av vilka föreningar.

Regionala bidrag
Region Örebro Län delar ut bidrag till föreningar med regional verksamhet, bland annat inom
följande områden; kultur, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhet, ungdomsorganisationer,
folkbildning, social stödverksamhet etc. Läs mer i regionens riktlinjer för bidrag till föreningar, länk
finns i slutet av detta material.

Alternativ till kommunala och regionala bidrag
Medlemsavgifter, avgifter och försäljning
Det kan vara en viktig aspekt att ha i åtanke att sätta en medlemsavgift som speglar syftet med
föreningens verksamhet. En organisation med stor medlemsaktivitet, en organisation som
3

kompletterar det offentliga i fråga om professionellt utfört arbete med lite eller ingen
medlemsaktivitet, aktiviteter för barn- och unga, aktiviteter för personer med sämre ekonomiska
förutsättningar och dylikt är sådant som kan komma att påverka nivån på medlemsavgiften. Det går
även att välja att erbjuda stödmedlemskap i föreningen, detta är tex vanligt inom det sociala
området.
En annan fråga att ställa sig är; när och hur mycket föreningen skall ta betalt för olika aktiviteter,
deltagande i tävlingar, utbildningar etcetera. Det är inte fel att ta betalt, bara det är tydligt angett att
något kostar och vad dessa pengar skall gå till. Ibland kan man välja att ta betalt enbart av dem som
inte är medlemmar, men erbjuda ett medlemskap i samband med aktiviteten, detta är ett sätt att få
fler medlemmar till föreningen. Ett annat alternativ till finansiering, tex till någon specifik aktivitet,
resa eller dylikt är att arrangera en loppis, en marknad eller liknande. Kanske skapar föreningen
något som kan säljas och bringa intäkter, kanske har ni speciella kunskaper med vilka ni kan erbjuda
föreläsningar som ni tar betalt för? Viktigt att tänka på när den ideella föreningen sysslar med
försäljning av varor eller tjänster är att ha kunskap om Skatteverkets regler för ideella föreningar.

Insamling/crowdfunding
Insamlingar kan göras både för återkommande aktiviteter och för enstaka evenemang. Även
föreningar och organisationer som inte främst sysslar med bistånd, där de insamlade medlen skall
delas vidare kan skapa insamlingar för sina verksamheter och aktiviteter (glöm inte att kontrollera
vad som gäller med Skatteverket även i dessa fall). En bra idé är att starta en insamling i samband
med någon större händelse eller arrangemang som sker lokalt där föreningen verkar eller i samband
med något som uppmärksammats i media inom föreningens område. Några exempel:
- Ämnet; våld i nära relation är aktuellt i samhällsdebatten och en kvinnojour gör en
insamlingskampanj i sociala medier med hänsyftning till debatten.
- En mässa för föreningar anordnas på orten och en idrottsförening arrangerar en tävling med
syfte att få fler barn- och unga att hitta till den aktuella sporten. Föreningen samlar samtidigt
in pengar till att marknadsföra sporten för att belysa att det är en viktig aktivitet för att
främja psykisk hälsa, flickors idrottande eller liknande.
- Den lokala tidningen har ett reportage om problemet med hemlösa katter vilket leder till att
ortens katthem (som drivs av en ideell förening) skriver en insändare med hänvisning till en
insamling som publiceras i kommande nummer.
Antingen gör ni en mer traditionell insamlingskampanj eller en så kallad crowdfunding-kampanj.
Crowdfunding kallas även gräsrotsfinansiering och går ut på att många personer går in med en
mindre summa pengar för att finansiera en verksamhet eller ett projekt.

Studiecirklar och samarbete med ett studieförbund
Kanske finns det något ämne i vilket er förening kan starta en studiecirkel? Att samarbeta med ett
studieförbund kan vara fördelaktigt för föreningen på flera sätt. Samarbete med ett studieförbund
kan tex ske i form av lokal, marknadsföring, styrelseutbildningar eller studiematerial.

Statsbidrag och andra stora givare
Rikstäckande föreningar med lokalavdelningar (och i vissa fall även lokala föreningar utan koppling till
riksorganisation)kan söka årliga Statsbidrag vilka fördelas genom uppdrag från regeringen. Exempel
på detta är:
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MUCF: Medel till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, hbtqorganisationer samt till projekt inom områden som; demokrati, inflytande, antidiskriminering
och motverkande av extremism.
Riksidrottsförbundet: Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan tex söka
”LOK-stöd” = lokalt aktivitetsstöd.
Socialstyrelsen: Kan sökas av föreningar som verkar inom områdena: folkhälsa, socialt arbete
och hälso- och sjukvård. På Socialstyrelsens hemsida finns de områden inom vilka det går att
ansöka om medel just det aktuella året, här framgår även vilka föreningar som är berättigade
att söka det aktuella bidraget.
Folkhälsomyndigheten: Fördelar statsbidrag till både offentliga och ideella organisationer
utifrån olika regeringsuppdrag. Finns tre olika bidrag; projektbidrag, verksamhetsbidrag och
organisationsbidrag.
Boverket: Medel kan tex sökas till att rusta upp samlingslokaler, tillgänglighetsanpassa
lokaler, till utemiljöer i bostadsområden etc.
Länsstyrelsen: Har olika områden varje år, inom vilka det kan gå att ansöka om medel. Se
mer på hemsidan om något skulle vara aktuellt för er. På Länsstyrelsens hemsida finns även
en stiftelsedatabas.
Allmänna arvsfonden: För att utveckla en verksamhet eller metod inom tolv prioriterade
områden, så som; stärka barns rättigheter, främja psykisk och fysisk hälsa, projekt inom
jämställdhet och jämlikhet etc . Arvsfonden delar ut medel i form av två olika stöd;
projektstöd och lokalstöd.
Kriminalvården: Ett statsbidrag som kan sökas av ideella föreningar med syfte att främja
återanpassning i samhället efter frigivning, verka förberedande inför frigivning samt till
stödjande verksamhet för målgruppen.
Konsumentverket: Kan sökas av verksamheter inom den ideella sektorn som jobbar
konsumentfrågor, helt eller delvis. Det finns två olika bidrag att söka; organisationsbidrag
som kan sökas av organisationer som är rikstäckande och verksamhetsbidrag där det inte
finns ett sådant krav.
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ): Medel kan sökas för verksamhet inom det
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande området.
Postkodsstiftelsen: Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser kan söka medel till projekt
som kan kopplas till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling och har ett allmännyttigt
syfte. Förutom de utlysningar som stundtals görs avseende lokala projektmedel kan medel
enbart sökas för projekt som sträcker sig över minst 12 månader och av en minimisumma på
500.000 kronor.
Delegationen mot segregation (Delmos): ” Delegationen mot segregation fördelar varje år
medel till arbete för att minska och motverka segregation. Syftet med statsbidragen är att
stödja insatser som bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation eller stärka
och utveckla det arbetet på lokal och regional nivå”.
Andra exempel på instanser som förmedlar statsbidrag är; Kulturrådet, Skolverket,
Jämställdhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, energimyndigheten, Jordbruksverket,
Trafikverket mm.
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EU-Bidrag
På Europeisk nivå finns ett antal stöd som kan sökas för större projekt, dels uppdelade efter
geografiska områden och dels efter insats. På EU:s officiella Websida kan man söka information kring
vilka bidrag som kan sökas av icke-statliga organisationer och det civila samhällets organisationer.
Genom Nordiska Rådet (Nordiskt samarbete) kan medel sökas för aktiviteter som innefattar
samarbete med andra Nordiska länder. Europeiska Socialfonden fördelar bidrag till kulturprojekt.
Även på Tillväxtverkets websida går att söka information om olika EU-medel. EU-bidrag går även att
ansöka om via ett antal statliga myndigheter, exempelvis Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten,
Naturvårdsverket etc. Tänk på att ansökningsprocessen kan vara mycket komplicerad och tar mycket
tid i anspråk. Det är därför viktigt att vara säker på att organisationen har den kapacitet det innebär
att driva ett projekt av denna omfattning. Kom också ihåg att det nästan alltid krävs en egen insats
eller att föreningen har beviljats annan offentlig medfinansiering.
Läs även mer om utvecklingsmetoden; Leader – tex på: www.lluh.se
VIKTIGT: Läs noga igenom alla krav och riktlinjer för respektive bidrag. Det är ofta en stor process att
både ansöka, med alla de handlingar som skall bifogas, samt att redovisa ett eventuellt bifallet
bidrag. Det är viktigt att planera in tid och resurser för detta arbete redan innan en
ansökningsprocess inleds.

Sponsring/CSR
Det är inte alls ovanligt att företag kan tänka sig att ingå olika former av samverkan med
civilsamhället, i synnerhet om det handlar om föreningsliv på den egna orten. Ibland anordnas träffar
eller frukostar där även föreningar kan presentera en idé för att försöka hitta finansiering eller andra
former av samarbete. Sponsring är inte detsamma som gåvor utan skall ses som just en form av
samverkan mellan två eller flera parter. Samverkan leda till ett mervärde för alla parter. Det är en bra
idé att föreningens styrelse skapar någon form av regelverk eller policy för sponsring som föreningen
kan luta sig emot. Bland annat är det viktigt att fråga sig om det aktuella företagets profil
överensstämmer med föreningens policys och värderingar.

Att söka medel ut stiftelser och fonder för ideella föreningar
I Sverige finns en stor mängd privata stiftelser och fonder som ideella organisationer kan
ansöka om medel ifrån. Det finns både nationella fonder och lokala som kan sökas inom ett
visst geografiskt område. Alla dessa stiftelser har tydliga kravspecifikationer och regler kring
vilka organisationer eller vilken form av aktiviteter som medlen kan sökas för. Läs noga
igenom dessa riktlinjer innan du gör ansökan.
Här följer några exempel på vad föreningar fått stiftelsemedel till:








Aktiviteter eller projekt med/för barn och unga
Aktiviteter eller projekt med/för personer med funktionsnedsättning
Idrottsaktiviteter eller kulturaktiviteter för barn och unga
Idrottsaktiviteter eller kulturaktiviteter för vuxna
Läxläsning
Miljö- och klimatfrämjande aktiviteter
Främjande av tex; djurvård, skogsvård, sjöfart etc.
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Medel till publika evenemang som gynnar orten/hembygden
Rekreations- eller lägerverksamhet
Mindre generellt verksamhetsbidrag beroende av verksamhetens grunduppdrag

Den som ansöker behöver vara en juridisk person, vilket föreningen är. Om du som
privatperson har en projektidé kan du genom att vara medlem i en förening ansöka om
pengar tillsammans med föreningen och på så vis kunna ansöka om pengar till ditt
drömprojekt eller hjärtefråga. Alternativet är att själv starta en ny förening inom det aktuella
området, det kan dock vara lite mer tidskrävande men resultatet kan ju på sikt ge så mycket
tillbaka utöver det tilltänkta projektet du önskade söka medel för. Men börja inte i fel ända –
det viss säga att starta en förening utifrån vilka medel som finns att söka, det kan bli svårt
att upprätthålla motivationen och drivkraften när det börjar ta emot.

Ansökan
Läs noga igenom den aktuella stiftelsens olika krav och riktlinjer innan du börjar skriva. Finns
det någon blankett som skall fyllas i, har stiftelsen ett webb-formulär, behöver jag ta hjälp
att göra budget till ansökan, vilka bilagor behöver du skicka med etc. Ibland kan det vara en
god idé att kontakta den aktuella stiftelsen för att få information om ansökan eller
riktlinjerna för bidraget.
Om du löpande ansöker medel från stiftelser är ett tips att skapa en mapp, redan i början av
varje verksamhetsår, med alla de bilagor som stiftelserna brukar kräva, på så vis underlättas
processen varje gång du skall göra en ny ansökan. Ibland kan det vara en god idé att sända
med någon form av bilaga som visar sådant som din förening har gjort tidigare;
tidningsurklipp, utmärkelser, bilder eller rekommendationer från samarbetspartners eller
liknande.

Tips om att skriva en bra ansökan
Många stiftelser har ansökningsblanketter eller webb-formulär med plats avsedd för text
kring projektet du ansöker medel för, denna brukar ofta vara begränsad till ett visst antal ord
eller tecken. Ett alternativ är att skriva en bilaga om detta är möjligt. Oftast innebär större
projektansökningar med ansökan om större summor ett större arbete än ansökan om ett
mindre bidrag. Nedan följer råd kring hur en större projektansökan kan ställas upp och
skrivas.
-

-

Vid en större ansökan kan det vara bra med ett försättsblad med kontaktuppgifter
och annan information om föreningen, vid många handlingar och bilagor kan det
även vara bra med en innehållsförteckning.
Starta gärna med en inledning med beskrivning av er verksamhet, en text om det
problemområde ni ämnar verka inom, vad ni med dessa medel kan utföra etcetera.
Vid en större ansökan kan dessa tre rubriker vara bra att utgå ifrån:
Problemformulering – Vilken samhällsutmaning etc ämnar ni fokusera på?
Skäl till er ansökan – Varför är ni den förening som skall få medel till detta? Vad kan
ni bidra med?
Hur skall ni göra det? – Dvs en kortare projektbeskrivning av vem, vad, hur etc.
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Budget – Skriv den ansökta summan tidigt i ansökan och koppla det till ovan
beskrivning av projektet. En mer omfattande kalkyl kan ibland behöva bifogas utöver
detta.
På www.globalgrant.com finns mer omfattande tips och råd kring hur det går att lägga upp
en mer utförlig projektansökan.
VIKTIGT: Läs noga igenom alla krav och riktlinjer för respektive bidrag. Vilka bilagor som skall bifogas
och hur ett beviljat bidrag skall redovisas är viktigt att kontrollera innan ni skickar in ansökan.

Fonder som kan sökas av ideella organisationer – FOKUS ÖREBRO
(Läs mer om hur du söker på respektive hemsida)
Adolf Lindgrens Stiftelse
”till allmännyttig verksamhet i Örebro”



Verksamhet som ligger i allmänhetens intresse i Örebro län. Tex. större evenemang,
kulturprojekt, projekt avseende historia m.m.
Projekt med social-/stödjande inriktning mot utsatta grupper.

https://www.adolflindgren.se/
Arnold Lindhés advokatbyrå
Förvaltar flera stiftelser till vilka det går att ansöka om medel via en gemensam blankett till
advokatbyrån. Bidrag kan sökas till verksamhet för barn och unga, tex lägerverksamhet samt till
verksamheter som bedriver social hjälpverksamhet.
Går endast att söka mellan 1/1 – 31/3 varje år. Vid bifall skall använt bidrag redovisas påföljande år.
Blanketten finns endast att hämta under ansökningsperiod. På:
https://lindhes.se/stiftelseforvaltning/
Arvsfonden
”Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan
få pengar ur Arvsfonden. Projekt där sociala aktörer, offentliga samhällsorgan/sociala myndigheter
och ideella organisationer samarbetar har stora möjligheter att få stöd”.
https://www.arvsfonden.se/sok-pengar/vem-kan-fa-pengar-ur-arvsfonden
Bergslagslyftet – Örebro Län
” Genom Bergslagslyftet ger vi bidrag till lokala föreningar och initiativ som jobbar för trygghet och
en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Tillsammans lyfter vi goda idéer och investerar i vår
gemensamma framtid. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter”.
https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/hallbarhet-forskning/samhallsengagemang/bergslagslyftet-sponsring/
Boverket
Bidrag till lokaler. Föreningar kan söka bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga
kulturlokaler. Dessa bidrag söker ni hos Boverket.
http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/
Brottsförebyggande rådet
BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya metoder och
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åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.
https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod/sok-ekonomiskt-stod.html
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
Till social hjälpverksamhet, annan social verksamhet samt utbildning inom teologins område
https://www.ahrenstiftelse.se/
Folke Bernadottes Minnesfond
”Minnesfonden ger stöd till organisationers och föreningars aktiviteter för ökad internationell
förståelse i Sverige”
http://www.folkebernadottesminnesfond.se
Grannskapsinitiativet
Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen
mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. Som ideell förening finns möjligheten
att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra projekt i närområdet inom ramen för
Grannskapsinitiativet.
https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/
Gustaf V:s 90-årsfond
”Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller
för unga människor. Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja,
stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet
som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser”.
http://www.gv90.a.se
Idéer för livet
”Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer,
föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet”.
https://www.ideerforlivet.se/
Johanniterordens verksamhet
Till organisationer som arbetar med ”gamla, sjuka och nödlidande”. Ansökan mellan 15/5-15/8
Blankett kan laddas ner från hemsidan: https://www.johanniterorden.se/att-soka-bidrag.html
Konsumentverket
Konsumentverket ska stödja ideella organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. OBS! Se
tidigare beviljade bidrag på hemsidan!
http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/stod-till-organisationer/
Kronprinsessparets stiftelse
”Kronprinsessparets Stiftelse stöttar organisationer, projekt och eldsjälar som främjar hälsa och
arbetar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Vi eftersträvar att ha en mångfald av
projekt och ger därför stöd till projekt i olika faser och i olika delar av landet. Ambitionen är att barn
och ungdomar ska få tillgång till en trygg arena där de kan vara sig själva, utvecklas och hitta
motivation och vuxna förebilder”. (Från Örebro har ÖSK Handboll fått medel 2020). Kan sökas under
augusti månad.
https://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/ansokan
Kulturbryggan
”Vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet”. Det finns två olika bidrag
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– ett projektbidrag och ett strukturbidrag. Du kan läsa mer om de olika bidragen på hemsidan.
http://www.kulturbryggan.se/
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
http://www.carlssonsstiftelse.se/enskilda.html
”Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att
stödja handikappade barn och ungdomars behov enligt Linnéa och Josef Carlssons Stiftelses
bestämmelser för bidrag. Bidrag ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor,
föräldrautbildning och dylikt. Bidrag ges inte till organisation som har stat, landsting eller kommun
som huvudman”. Ansökan före 15/10 varje år (går ej att söka igen året efter om man fått

beviljat).
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till
organisationers ordinarie verksamhet”.




Barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq+-organisationer.
Internationellt ungdomssamarbete
Projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, motverkande av diskriminering, rasism
och extremism.
https://www.mucf.se/

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
”Bidrag beviljas till föreningar och organisationer för att anordna rekreations- och fritidsverksamhet
för personer med rörelsenedsättning”.
http://www.norrbacka-eugenia.se/organisationer.html
Olof Palmes Minnesfond
”Fonden ger ungdomars möjligheter till internationellt utbyte kring fred och nedrustning, och stödjer
arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse
och gemensam säkerhet”.
http://www.palmefonden.se/palmestipendiet/
Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
- Bidrag inom området; undervisning och utbildning
- Till hjälpverksamhet för behövande
- I syfte att främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga, kulturella eller andra
allmännyttiga ändamål.
Sökbar under hela året. Skriftligt personligt brev vilket behöver skrivas under, bilagor samt
kontonummer skall bifogas. Fonden kan bara kontaktas och ansökas via post.
Adress: Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål, Box 6050, 181 06 Lidingö
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
”50 % av stiftelsens årliga anslag går till humanitär verksamhet. Stiftelsen ger bidrag till
verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka”.
http://www.hedlundsstiftelse.se/ansokan/default.htm
Radiohjälpen
”Insamlade radiohjälpsgåvor kan sökas av ideella biståndsorganisationer och föreningar som verkar
för humanitära insatser både i Sverige och utanför landets gränser”.
http://www.svt.se/radiohjalpen/sok-bidrag/
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Socialstyrelsen
”Bidrag kan utgå till riksorganisationer som företräder personer med funktionshinder, organisationer
för pensionärer, frivilligorganisationer inom området utsatta barn och deras familjer, kvinnovåld
samt organisationer som arbetar inom områdena alkohol eller narkotika”.
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/organisationer/vissa-organisationer-inom-det-sociala-omradet/

Sparbanksstiftelsen Bergslagen – Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Storfors
Bidrag för att stötta projekt eller utvecklingsinsatser, ej till löpande verksamhet. Fyra
ansökningsperioder per år, se på hemsidan vilka datum.
https://www.bergslagenssparbank.se/sparbanksstiftelsen-bergslagen/sok-bidrag.html

Sparbanksstiftelsen Nya
https://www.sparbanksstiftelsennya.se/projektmedel/
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
”Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttig förening eller enskild person. Bidrag kan ges till vissa
sociala ändamål samt till allmännyttiga slöjder och näringar”. En organisation kan få medel från
denna stiftelse totalt tre gånger.
http://www.larshiertasminne.se
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
”Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer
med social inriktning”.
https://bangs-stiftelse.se/
Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag till projekt för barn och ungdom.
http://www.gafonden.com
Stiftelsen Solstickan
”Projektstöd till organisationer som verkar inom ramen för stiftelsens syfte och målgrupp, ”till
fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra
behövande, i synnerhet åldringar, som ej på annat sätt kan tillgodoses." Bidrag till familjeträffar,
barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för målgruppen”.
http://www.solstickan.se/Projektstod/
Stiftelsen Sven Jerrings fond
”Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom
hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med
särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom
eller social utsatthet”.
http://www.jerringfonden.org/sok-bidrag
Stiftelsen Sunnerdahls
”Stöd enbart till organisationer som riktar sig till barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Merparten av de beviljade bidragen avser stöd till rekreations- och
lägervistelser”.
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http://sunnerdahls-handikappfond.se/ansok-om-bidrag/
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond
”Från Minnesfonden för utdelning disponibla medel skall användas till inhemska sociala och
välgörande ändamål”. En organisation kan få medel från denna stiftelse totalt två gånger.
Ansökan om bidrag ställs till styrelsen under tiden september – november
http://www.margaretas-minnesfond.org/
Svenska PostkodStiftelsen
”Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga
organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller
söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar”.
http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/
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Källor och nyttiga länkar
”Staten, kapitalet eller medborgaren – Vem finansierar civilsamhället?” - Giva Sverige och PWC.
Ladda ner på: www.givasverige.se/kunskap/rapporter
”Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra!” – Arvsfonden
Statistik om det civila samhället: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/civila-samhallet/
Bolagsverket: www.verksamt.se
”Allt du behöver veta som ideell förening”: www.forening.se
Föreningsbidrag Örebro kommun: https://www.orebro.se/kultur--fritid/foreningsstod.html
Föreningsbidrag Region Örebro Län: https://www.regionorebrolan.se/foreningsbidrag
Riktlinjer för Region Örebro Läns föreningsbidrag: https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-ochbidrag/bidrag-och-kulturstipendier/foreningsstod/
Skatteregler för ideella föreningar:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening.4.6a66882312593
09ff1f800028215.html
Kooperativt företagande, socialt företagande: https://coompanion.se/malardalen/
Partnerskap med näringslivet: https://www.csrgruppen.se/
Crowdfunding:
https://www.foretagande.se/12-crowdfunding-sajter-for-att-hitta-kapital-eller-investera-i-andrasaffarsider
www.kickstarter.com
Stadsbidrag, stora givare och stiftelser:
https://www.mucf.se/bidrag
https://www.rf.se/bidragochstod/
https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-webbplatsen/statsbidragskalendern/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/nyheter/
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet.html
https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/samverkan-och-samarbete/statsbidrag-ansok/
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https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/konsumentverketsstod-till-organisationer-konsumentverket.pdf
https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se
https://www.naturvardsverket.se/
https://www.energimyndigheten.se/
https://jordbruksverket.se/
https://m.trafikverket.se/
https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/nu-oppnar-utlysningen-av-statsbidrag-for-arbete-motsegregation/
EU-Bidrag:
https://www.norden.org/sv/sok-stod
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-euprojekt/planera/vem-kan-soka-eu-stod-och-for-vad.html
https://europa.eu
http://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/soka-eu-stod/
Om leaderprojekt: http://lluh.se/starta-projekt/sa-kommer-du-igang/
Söktjänster för stipendier:
https://www.arvsfonden.se/ansokan/ansok-om-pengar/andra-finansiarer
www.sokastipendium.se
https://stiftelser.lansstyrelsen.se
För idrottsföreningar:
https://www.svenskstudentidrott.se/A/Ekonomiskabidrag/Stipendierochfonder
Allmänt:
https://www.globalgrant.com
Information om tillfälliga bidrag eller annat med anledning av pandemin:
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/statsbidrag-fordelas-for-att-bekampa-utsatthetentill-foljd-av-coronapandemin/
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https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html
https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-och-bidrag/bidrag-och-kulturstipendier/stodatgardercoronakrisen/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen
https://www.rfsisu.se/orebrolan/bidragochstod/Coronapandemin/
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Kontakter till Örebro Föreningsråd & Föreningarnas Hus
Örebro Föreningsråd
E-post: info@orebroforeningsrad.se
Helena Astvald (ordförande), 072-311 50 09, ordforande@orebroforeningsrad.se
Peter Beijer (kassör), 070-307 12 27, kassor@orebroforeningsrad.se

Verksamhetutvecklare
Tina Fingal Swens, 070- 306 12 34
E-post: tina.fingal@orebroforeningsrad.se

Expedition i Föreningarnas Hus
Telefon: 070- 749 92 17
Adress: Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
E-post: info@foreningarnashusorebro.se

Husets Café i Föreningarnas Hus
Telefon: 070-798 64 74
E-post: cafe@foreningarnashusorebro.se

Läs mer:
www.orebroforeningsrad.se
www.foreningarnashusorebro.se
Vi finns även på
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