
SEPTEMBER 2020

CORONA, COVID-19 - Vi kämpar på tillsammans!

Sedan coronapandemin bröt ut i våras har såväl Nybros, som hela Sveriges föreningsliv kämpat sig igenom

en tuff vår och går nu en utmanande höst till mötes. 

Det är en ovanlig situation för oss alla och vi vet att många har det kämpigt just nu. 

Men Folkhälsomyndighetens uppmaning om att träning ska fortgå som vanligt kan förhoppningsvis bidra

till en något lättare situation. Myndigheten påtalar vikten av att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och

att idrott och träning därför ska fortsätta. Samtidigt understryks vikten av att aktiviteterna ska anpassas

på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

 

Nu är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt. Tillsammans kan vi minska smittspridningen genom att

vara hemma när vi är sjuka, tvätta händerna och värna om personer i riskgrupper. Nybro kommun

uppmanar alla att följa de nationella riktlinjerna och rekommendationerna. 

Ta gärna del av Nybro kommuns samlade information om covid-19 samt

Riksidrottsförbundets samlingssida med viktig information om corona och idrottsrörelsen.

Vi kämpar på och tillsammans kan vi trots pågående pandemi fortsätta bidra till en ökad folkhälsa för

Nybro kommuns invånare.  

SPORT– OCH FRITIDSNYTT 
Nyhetsbrev till det lokala föreningslivet i Nybro kommun

https://nybro.se/kris-sakerhet/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid19/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen


Föreningsbidrag

Dispens ges för att skicka in årsmötesprotokoll,

godkänd verksamhets- ekonomisk- och

revisionsberättelse under hela 2020. Eventuellt

kommer föreningarnas sammankomster minska för

2020. Men budgeten för Lokalt aktivitetsstöd

(LOK) 2020 kommer att vara oförändrad. Vilket

resulterar i att summan per sammankomst blir

högre.

Avbokningar av sport- och fritidsanläggningar

Avbokningsreglerna gäller ej from 13 mars och tills

vidare. Dock måste föreningen meddela

avbokningen till sport och fritid.

Fakturor

Om anstånd önskas på faktura från Nybro

kommun, sport och fritid ska en ansökan göras till

fritid@nybro.se. Märk ansökan med ”Begäran om

anstånd på faktura”. Ansökan ska innehålla

fakturanummer, förfallodatum, kundnummer,

föreningsnamn och organisationsnummer samt

belopp.

*Berörda föreningar är föreningar som hanteras av
samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun.

Om du har frågor som rör idrotts- och föreningsliv

med anledning av den rådande coronapandemin

tveka inte att höra av dig till sport och fritid.

FÖRENINGSSTÖD MED ANLEDNING AV

CORONAPANDEMIN

Nybro kommun har med anledning av den rådande

situationen beslutat att ge ekonomiskt stöd till

föreningar* i kommunen där verksamheten har

påverkats av coronaviruset. Syftet är att ge

föreningslivet förutsättningar att överleva och

fortsatt kunna bedriva verksamhet och evenemang.

Särskilt viktigt är att värna föreningsverksamhet

och evenemang som bedrivs för och till förmån för

barn och ungdomar.

De föreningar som är berättigade att söka

ekonomiskt stöd har fått information om detta och

en första utbetalning av föreningsstödet är

genomförd.  

Sport och fritid arbetar vidare med att se över hur

fördelningen av resterande stöd ska fördelas och

återkommer till berörda föreningar med mer

information under hösten.

Läs mer om föreningsstödet på Nybro.se 

För att ytterligare hjälpa till och underlätta för

föreningslivet har ett antal åtgärder vidtagits

riktade till föreningslivet* och sport och fritids

kunder:

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsstod-med-anledning-av-coronapandemin/


TYCK TILL OM NYBRO STAD

Nybro kommun tar just nu fram en ny fördjupad
översiktsplan för Nybro stad. Under hösten har ett
antal workshops genomförts bland annat med
Nybros föreningsliv. Detta för att kunna gå mer på
djupet i vissa frågor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill rikta ett stort
TACK till alla de idrottsföreningar som deltog på
workshopen den 9 september. Materialet från
workshopen kommer att sammanställas och
skickas ut till medverkande föreningar senare i
höst. 
Vi vill även påminna er som inte deltog i
workshopen att det fortfarande finns möjlighet att
tycka till om hur Nybro stad ska utvecklas. Detta
görs enklast genom att besvara en enkät som du
hittar på nybro.se/2040 Enkäten tar bara några
minuter att besvara. Du kan även besvara den på
Nybro bibliotek, Resecentrum samt vid Svartegöl.
Enkäten kommer att vara möjlig att
besvara fram till och med den 30 september.
Har du frågor är du välkommen att kontakta
översiktsplaneringsenheten på 0481-45 000 ,
eller via e-post samhallsbyggnad@nybro.se

ALLMÄNHETENS ÅKNING I LILJAS
ARENA

Vecka 40 startar allmänhetens åkning i Liljas

Arena. Allmänhetens åkning är gratis och öppen

för alla som vill åka skridskor. För att det ska bli en

trevlig stund på isen ber vi alla åkare att

respektera tidsanvisningarna med eller utan

klubba. Tider för allmänhetens åkning hittar ni på

Nybro.se (uppdateras varje vecka).

Glöm inte att på isen visar vi varandra respekt och

är rädda om varandra. Och för din egen säkerhet

ser vi gärna att alla använder hjälm.

RÖDA AVGÅNGAR

Från och med vecka 36 till vecka 13, 2021 införs så

kallade röda avgångar i de kommunala sport- och

fritidsanläggningarna. Detta görs som ett led i

arbetet med Sport- och fritidsprogrammet Nybro

kommun 2019-2023 och dess handlingsplan. Röda

avgångar innebär att hallhyran per timme är

reducerad med 50 % och entréavgiften i Nybro

simhall är reducerad, under vissa tider och dagar.

De röda avgångarna gäller endast tider som blir

lediga efter det att föreningslivet inkommit med

sina säsong- och långtidsbokningar. 

Efter provperioden ska röda avgångar utvärderas

för att eventuellt införas permanent i taxan för de

kommunala sport- och fritidsanläggningarna.

Läs mer på Nybro.se och se vilka anläggningar och

tider som omfattas av röda avgångar.

FÖRENINGSBESÖK

På grund av den rådande coronapandemin kommer

sport och fritid inte att göra några föreningsbesök

under hösten 2020. Om läget tillåter planeras nya

föreningsbesök till våren 2021.

Men självklart är föreningslivet alltid välkomna att

kontakta sport och fritid via e-post eller telefon,

om ni har några frågor eller funderingar.

 

https://nybro.se/start/nyheter/tyck-till-om-nybro-stad-dina-synpunkter-ar-vardefulla/
http://nybro.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/roda-avgangar/


PROJEKT INOM SPORT OCH FRITID

Utegym

Arbetet med att uppföra utegym i Alsterbro och

Orrefors är nu klart. De båda gymmen är

slutbesiktigade och står redo för att användas. 

I Alsterbro är gymmet beläget precis bredvid

idrottsplatsen med Hindsjön som träningsutsikt.

Och i Orrefors har du en fin utsikt över dammen

när du tränar. I anslutning till utegymmet i

Orrefors har även ett antal boulebanor uppförts av

lokala ortsbor.

Inom ramen för sport- och fritidsprogrammet för

Nybro kommun planeras det uppföras fler utegym

runt om i de mindre orterna i kommunen under de

kommande åren. 

Byte av konstgräset Åkrahälls IP

Den gamla konstgräsmattan är nu utbytt och på

plats ligger det nu en ny fin konstgräsmatta redo

för säsongen. Delar av den gamla konstgräsmattan

har återanvänts och lagts ut på grusplanen bredvid

tennisbanorna på Åkrahälls idrottsplats. Denna yta

är nu en spontanyta på 60×40 meter, fri för alla att

använda, ingen tidsbokning behövs.

LOVAKTIVITETER UNDER SKOLLOVEN

Vill er förening/organisation arrangera en

lovaktivitet under kommande skollov, höstlovet

och/eller jullovet?

Läs mer och anmäl er lovaktivitet på Nybro.se/lov

GRUPPTRÄNING I NYBRO SIMHALL

Är er förening intresserad av gruppträning i

Nybro simhall?

Kontakta simhallen för mer information och

bokning. Besök gärna Nybro simhalls hemsida

 INFORMATION FRÅN RF-SISU

SMÅLAND

Gå en tränarutbildning 

Ta chansen och utveckla dig i din roll som tränare.

Ta kontakt med din idrottskonsulent i din

kommun så vägleder vi dig till rätt utbildning.

Oavsett vilken idrott du är tränare i så kan du gå

våra tränarkurser och få viktiga kunskaper och

värdefulla erfarenhetsutbyten med andra

kursdeltagare.

Tips på föreläsare

Har er förening tips och idéer på föreläsare eller

tips på ett ämne till en kommande föreläsning så

hör av er till idrottskonsulent Marcus Johansson

marcus.johansson@rfsisu.se

Kurser och föreläsningar hösten 2020

Under hösten erbjuder RF SISU Småland ett

flertal utbildningar, föreläsningar och kurser. På

grund av rådande Coronapandemi har RF-SISU

Småland i nuläget inte tagit beslut om höstens

kurser kommer att genomföras fysiskt eller

digitalt. Läs mer och ta del av hela kursutbudet på

RF SISU Smålands kursfolder.

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybrosimhall.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
http://rfsisu.se/
https://www.rfsisu.se/contentassets/a4b634765a7748e189fe9d3fbb6bd8e3/kursfolder-2020-host.pdf
https://www.rfsisu.se/contentassets/a4b634765a7748e189fe9d3fbb6bd8e3/kursfolder-2020-host.pdf


T H E  O F F I C I A L  N E W S L E T T E R  O F  A N Y  G R A D E  S C H O O L
PÅ GÅNG I SVARTBÄCKSMÅLA AKTIVITETSOMRÅDE

Discgolfbana

I samarbete med den nystartade föreningen Nybro Discgolf

planeras att anlägga en discgolfbana i området kring

Grönmovallen. Just nu pågår samtal gällande bansträckningen.

Målet är en 18-hålsbana i toppklass där det i framtiden även ska

kunna bedrivas tävlingar. Att använda banan kommer att vara

kostnadsfritt och ingen förbokning krävs. Då det är en sport som

är på uppgång ses uppförandet av en discgolfbana som ett bra

tillskott till Svartbäcksmålas utbud av aktiviteter. En billig sport

att utöva som har en bred målgrupp. lnvigning av banan är

planerad till maj 2021.

Stängslingen av sandmarkerna

Nybro kommun har tillsammans med länsstyrelsen för avsikt att

stängsla in det stora, sandiga området med början söder om

motocrossbanan. Stängslingen sträcker sig sedan mot norr och

omfattar det ekrika området nordväst om lundåkern.

Det stängslade området får en längd av ca 4 km och ytan ca 36 ha.

Stängslingen påverkar inte de större lederna. Där den påverkar

mindre, välbesökta stigar sätts stättor och på några ställen,

skogsbilvägar, sätts stängselgrindar.

Syftet med stängslingen är att skapa betesområden. De sandiga

markerna växer igen om de inte röjs ofta. Detsamma gäller det

eklandskap kommunen har för avsikt att öppna upp nordväst om

sandmarkerna. Betesdjuren är de bästa naturvårdarna. De stör

även marken med sitt tramp, vilket även detta är bra. Betet gör

även på sikt att det blir en bättre flora och fauna, på bekostnad av

gräs och sky, vilket gynnar b.la. pollinatörer. 

           Besök gärna Svartbäcksmåla aktivitetsområdes hemsida

.   

MISSA INTE!

Lotteri

Glöm inte att se över så att

föreningens lotteritillstånd är

godkänt. Har ni frågor angående

lotterier kontakta Erik Sandell på

0481-45 129 el. e-post:

erik.sandell@nybro.se

Taxa

Aktuell taxa för Sport och fritids

verksamhetsområde hittar du på

Nybro.se

Policydokument

Glöm inte att skicka in aktuella

policydokument gällande drog,

mobbning och integration. 

Gäller bidragsberättigade

föreningar med

ungdomsverksamhet.

Föreningsuppgifter

Glöm inte att meddela Sport och

fritid nya föreningsuppgifter. Kom

också ihåg att skicka in era

årshandlingar efter att ni haft ert

årsmöte. Har ni några frågor kring

detta kontakta sport och fritid.

https://svartbacksmala.se/
https://svartbacksmala.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/taxor-sport-och-fritid/


T H E  O F F I C I A L  N E W S L E T T E R  O F  A N Y  G R A D E  S C H O O L

FONDER, STIFTELSER OCH STIPENDIER

Det finns många olika fonder, stiftelser och stipendier som

utdelas till ideella föreningar. Som bilaga till detta nyhetsbrev

finns ett samlat dokument över ett antal olika bidragsgivare där

ideella föreningar kan ansöka om stöd. Glöm inte att en förening

många gånger kan söka medel från olika bidragsgivare till ett och

samma projekt.

HANDLINGSPLAN FÖR ANTAGET SPORT- OCH

FRITIDSPROGRAMMET NYBRO KOMMUN 2019-

2023

I juni antogs handlingsplanen till det antagna sport- och

fritidsprogrammet för Nybro kommun. Handlingsplanens syfte är

att tydliggöra vilka insatser som krävs och vad Nybro kommun ska

arbeta med inom området under den aktuella tidsperioden för att

uppnå målsättningen i det antagna sport- och fritidsprogrammet. 

Du kan ta del av handlingsplanen i sin helhet på Nybro.se

"Även idrott är en viktig faktor för en hållbar utveckling. Vi erkänner att idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och
fred genom att främja tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och ungdomars, enskilda personers och
samhällens egenmakt, liksom till målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social inkludering”. 

 Deklarationen för Agenda 2030 punkt nr. 37

KONTAKTA SPORT OCH FRITID 

Sport– och  fritidschef
Liselott Lindkvist
liselott.lindkvist@nybro.se

Simhallschef
Michael Granstedt
michael.granstedt@nybro.se

Sport– och fritidskonsulent
Jenni R Jonasson 
jenni.jonasson@nybro.se

Arbetsledare vaktmästarna
Roger Karlsson
roger.karlsson@nybro.se

Funktionsmail till sport och fritid
fritid@nybro.se 

Funktionsmail till vaktmästarna
ishall@nybro.se 

Ni glömmer väl inte att avboka?

Vi märker att det ibland är bokade tider som inte nyttjas i anläggningarna och att avbokningar

inkommer väldigt sent. Just nu under rådande coronapandemi gäller inte ordinarie

avbokningsregler, som säger avbokning minst fem dagar innan bokad tid för att inte debiteras.

Men glöm inte att avbokningar fortfarande alltid måste meddelas till sport och fritid.

 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsprogram-for-nybro-kommun-2019-2023/
https://nybrosimhall.se/
http://nybrosimhall.se/


GLÖM INTE ATT SÖKA BIDRAG!

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

- LOK-stöd (Lokalt aktivitetsbidrag) för perioden 1 juli - 31 december 2020. Sista ansökningsdag 25 februari 2021. 

Observera! Alla föreningar som är anslutna till RF måste ansöka genom IdottOnline. När ni ansökt till RF så behöver ni inte

skicka ansökan till Sport och fritid, Nybro kommun. Er ansökan hämtas från RF och Smålandsidrotten.

- Lokalbidrag för 2020. Sista ansökningsdag 1 mars 2021. Har ni enbart varit i lokaler som hyrts direkt av Sport och

fritid behöver ni inte söka bidraget. Observera! Seniorverksamhet är ej bidragsberättigad verksamhet för lokalbidrag. 

- Investeringsbidrag. Sista ansökningsdag 1 mars 2021. 

- Ränte- och energibidrag (allmänna samlingslokaler) till Folkets Hus och Bygdegårdar för 2021. Sista ansökningsdag 

1 mars 2021.

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  OMSORGSNÄMNDEN

- Lokalbidrag för pensionärsföreningar för 2020, sista ansökningsdag 1 mars 2021.

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

- Lokal- och grundbidrag till handikapporganisationer för 2020, sista ansökningsdag 2021.

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  KULTURNÄMNDEN

- Bidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar, sista ansökningsdag 1 maj 2021.

Du hittar mer information om bidrag på Nybro.se

BIDRAGSANSÖKAN SOM BEHANDLAS AV  
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SKICKAS TILL:

Nybro kommun
Samhällsbyggnad, Sport och fritid
382 80 Nybro

TIPSA OSS!

Sport– och fritidsnytt ges ut två
gånger om året, i februari och i
september. Hör gärna av dig om du
har några funderingar, tips eller
idéer på innehållet i Sport- och
fritidsnytt.

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/riktlinjer-for-bidrag-till-ideella-foreningar/


 
 

 
 

BILAGA 1 

 

Fonder och stiftelser 
Här nedan följer en lista med länkar till fonder, stiftelser och myndigheter, där enskild, 
offentlig organisation eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.  

(Källa: www.arvsfonden.se/andra-fonder)  

Det går också att söka efter stiftelser på följande sida: 

https://www.stiftelsemedel.se/ 

Senast uppdaterad: 21 augusti, 2020  

 

A 

 

Allmänna arvsfonden (https://www.arvsfonden.se/) 

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när Riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna 
släktingar inte längre skulle ärva. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att 
möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle 
vara barn och ungdomar. 

 

Anérstiftelsen (http://www.anerstiftelsen.com/) 

Gunvor och Josef Anérs stiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, högre akademisk 
utbildning. Enskilda personer med grava funktionsnedsättningar samt föräldrar som har barn 
med funktionsnedsättning kan få bidrag ur stiftelsen. 

 

Anna Lindhs Minnesfond (http://www.annalindhsminnesfond.se/) 

Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet 
att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott 
liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

 

B 

 

Brottsförebyggande rådet (https://www.bra.se/) 

Brottsförebyggande rådet ger ekonomiskt stöd till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal 
nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete. 

 



 
 

 
 

Brottsofferfonden (https://www.brottsoffermyndigheten.se/projektmedel-och-forskning/om-
brottsofferfonden) 

Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och 
verksamheter. Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi 
och verksamheter i offentlig regi. 

 

 

C 

 

Clara Lachmanns fond (http://www.claralachmann.org/) 

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja 
den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan beviljas till ändamål såsom spridande av 
upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt 
betydelsen av deras sammanhållning. Även exkursioner och studieresor i grupp eller 
anordnande av samt deltagande i möten eller kongresser i de skandinaviska länderna kan 
beviljas bidrag. 

 

D 

 

Delegationen mot segregation, DELMOS (https://www.delmos.se/) 

Delegationen mot segregation, Delmos, har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen 
och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet 
är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella 
orsaker till segregation. 

 

Dr Félix Neuberghs stiftelse (http://www.felixneubergh.se/) 

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans 
fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller 
ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till ålderstigna, sjuka 
eller personer med funktionsnedsättning. 

 

E 

 

Ekmansstiftelserna (http://ekmanstiftelserna.se/) 

Från år 1909 har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till konsul Oscar Ekman och hans hustru 
Maria, född Lavonius, avsatt medel för att användas till allmännyttiga ändamål. Medlen 



 
 

 
 

förvaltas av sex olika stiftelser med huvudsakligt ändamål att främja undervisning, utbildning 
och vetenskaplig forskning. 

 

Engkviststiftelserna (http://ekmanstiftelserna.se/) 

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vård eller uppfostran av barn, vård av 
behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och vetenskaplig forskning. Stiftelsens anslagspolicy 
är att den helt övervägande delen av utgivna anslag ska tilldelas vetenskaplig forskning. 
Anslag ges därför till föreningar och andra organisationer som i sin tur främjar ändamålen. 
Utrymmet för bidrag till privatpersoner blir därför begränsat. 

 

Estrid Ericsons Stiftelse (http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/) 

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdomsutbildning. Enligt 
styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena 
formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Bidrag kan ges till utbildning 
utomlands, studieresor, deltagande i symposier och workshops, kursavgifter, material och till 
sådana projekt och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. 
Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av 
forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden. 

 

F 

 

Familjen Kamprads stiftelse (https://familjenkampradsstiftelse.se/)  

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och 
vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och 
social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre 
för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast 
och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del. 

 

Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte 
(https://www.folkebernadottesminnesfond.se/) 

Fonden ger stipendier i form av utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, läger, 
volontärarbetares resor och toleransresor, d.v.s. resor till före detta koncentrationsläger. 
Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. Stipendium ges inte för 
personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning. 
Organisationer och enskilda personer mellan 11 och 25 år kan söka. 

 

 
 



 
 

 
 

 
Forum Syd (https://www.forumciv.org/sv) 

Forum Syd ger olika typer av stöd till ideella föreningar för bl.a. information i Sverige om 
globala utvecklingsfrågor samt ungdomsledda projekt som arbetar med utvecklingssamarbete 
eller information i Sverige. 

 

Fredrika Bremer Förbundets Stiftelser (https://www.fredrikabremer.se/bidrag-stipendium/) 

Fredrika Bremer Förbundet delar ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett stort antal 
olika fonder och stiftelser. Bidrag ges bland annat till kvinnor som är äldre, behövande och 
bildade samt ensamstående och bildade kvinnor bosatta i Sverige. Även kvinnor som tidigare 
missbrukat alkohol och/eller droger men som nu slutat kan få bidrag från stiftelsen. 

 

Fredsmiljonen (https://fba.se/) 

Svenska ideella föreningar eller stiftelser kan ansöka om medel från Fredsmiljonen för att 
stödja och utveckla arbetet med nedrustning, konfliktförebyggande, fredsfrämjande och 
säkerhetspolitiska frågor. Det finns två typer av stöd att söka; projektbidrag (utlyses vår och 
höst) och verksamhetsstöd (utlyses under hösten). 

 

Föreningen FVO - Föreningen för Välgörenhetens Ordnande 
(https://www.foreningenfvo.se/) 

Föreningen FVO ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till enskilda behövande, huvudsakligen 
till äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stöd ges även till vård, fostran och 
utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att 
tillgodose deras behov. 

 

Föreningen Norden (https://norden.se/) 

Föreningen Norden arbetar för ett bättre fungerande samarbete i Norden, sprider kunskap om 
språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk 
och länder. Förutom de fonder som föreningen administrerar finns även en rad andra nordiska 
och skandinaviska fonder som kan vara möjliga bidragsgivare för nordiska projekt. 

 

G 

 

Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 
(https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kultur/konunggustafviadolfsfondf
orsvenskkultur.4.292a62ce13848168ac53789.html) 

Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger bidrag till svensk humanistisk 
forskning och kulturminnesvård. 
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Helge Ax:son Johnsons stiftelse (https://www.haxsonj.se/) 

Stiftelsen utövar välgörenhet, stödjer litterär och konstnärlig verksamhet, främjar vetenskaplig 
forskning och understödjer undervisnings- och studieverksamhet i landet. Såväl enskilda som 
organisationer kan söka. 
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Idéer för livet (https://www.ideerforlivet.se/) 

Skandias stiftelse "Idéer för livet" arbetar för förebyggande verksamhet för barn och 
ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och 
kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller 
idrottsledare. 

 

Irisstipendiet (https://www.irisstipendiet.se/) 

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Ansökningar 
som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till att enskilda kvinnor får ökade 
möjligheter till en speciell utbildning och att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser 
kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda 
förebilder för andra. 
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Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamål 
(http://www.jodfoundations.com/sociala.php) 

Projekt som främjar den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och 
utomlands eller stödjer barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet kan söka stöd 
ur stiftelsen. Även projekt som verkar för integration och jämlikhet samt strävar efter att 
motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering kan söka 
stöd ur stiftelsen.  
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Karin och Ernst Augusts Bångs Minne (https://bangs-stiftelse.se/) 

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och 
organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för 
att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika 
folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionshinder eller av 
andra skäl har behov av stöd och uppmuntran. 

 

KK-stiftelsen (http://www.kks.se/) 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, arbetar för att stärka 
Sveriges konkurrenskraft. Det görs genom att stödja forskning, forskarutbildningar, 
kompetensutveckling inom näringslivet samt skolutveckling och IT. 

 

Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/stod-till-organisationer/) 

Konsumentverket ska stödja nationella konsumentorganisationer och andra organisationer 
som engagerar sig i konsumentfrågor. Pengarna ska gå till projekt och aktiviteter som bidrar 
till att göra allt fler konsumenter intresserade av konsumentfrågor. 

 

Konung Gustaf V:s 90-årsfond (https://gv90.se/) 

Fonden främjar ideell ungdomsverksamhet, i huvudsak genom att ge stöd till internationellt 
samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella 
organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. 
Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden. 

 

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) 
(http://www.stiftelsenkma.com/?page=1) 

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med synskador och till vetenskaplig forskning rörande 
synskador. Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som 
arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade. 

 

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond (http://www.margaretas-minnesfond.org/) 

Stiftelsen delar ut bidrag för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och 
institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. Enskilda personer kan inte få 
bidrag ur Minnesfonden. 

 
 



 
 

 
 

Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse (http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/) 

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop har Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 
bildat en stiftelse. Bröllopsstiftelsen ska främja god hälsa samt motverka utanförskap bland 
barn och ungdomar i Sverige. 

 

Kulturfonden för Sverige och Finland (https://www.kulturfonden.net/se) 

Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom 
att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och 
folk. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med 
verksamhet inom fondens intresseområde. 

 

Kulturmiljövårdsanslaget (https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-
fonder/kulturmiljovardsanslaget/) 

Kulturmiljövårdsanslaget används huvudsakligen till vård av och information om 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Därutöver används det till 
bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgärder. 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (https://www.ksla.se/)  

KSLA delar ut anslag ur ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och 
utveckling inom den gröna sektorn. Akademien förvaltar dessa stiftelser och delar enligt 
donatorernas önskemål ut olika typer av anslag. 
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Linnéa och Josef Carlssons stiftelse (https://www.carlssonsstiftelse.se/) 

Stiftelsen ger bidrag till enskilda samt till ideella föreningar med verksamhet för barn och 
ungdomar upp till 25 år med neurologiska funktionshinder - i första hand till barn och 
ungdomar med CP-skador. Stiftelsen ger också bidrag till vetenskaplig forskning inom 
neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar. 

 

Länsförsäkringar Kalmar län (https://www.lansforsakringar.se/kalmar/privat/om-oss/hallbarhet--
forskning/samhallsengagemang/) 

För oss är trygghet en hjärtefråga. Här är några av de projekt och initiativ vi stödjer. 
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Majblomman (https://majblomman.se/) 

Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom i Sverige. 
Föräldrar kan söka bidrag från den lokalförening som finns på hemorten. Majblommans 
lokalföreningar ger bidrag till barn upp till 18 år. 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (https://www.mucf.se/) 

Bidrag ges främst till ungdomsverksamhet, men också till integration och jämställdhet. Alla 
bidrag fördelas på uppdrag av regeringen, som formulerar syftet med bidragen. 
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Norrbacka-Eugeniastiftelsen (http://www.norrbacka-eugenia.se/) 

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med funktionsnedsättning. 
Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter 
samt till forskning och utvecklingsarbete. 

 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) (https://www.myndighetensst.se/) 

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central 
uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.  

 

O 

 

Olof Palmes minnesfond (https://www.palmefonden.se/) 

Fondens syften är att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring 
fred och nedrustning och att stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Såväl enskilda 
som organisationer kan söka. 
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PostkodStiftelsen (https://postkodstiftelsen.se/) 

PostkodStiftelsens stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt 
bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. PostkodStiftelsens uppdrag är 
att förmedla stöd till olika typer av projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur 
och miljö, kultur och idrott. 



 
 

 
 

 

Prins Carl Gustafs stiftelse 
(https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/prinscarl
gustafsstiftelse.4.292a62ce13848168ac53a32.html) 

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är att främja välgörande, sociala, konstnärliga, 
idrottsliga och andra kulturella eller allmännyttiga ändamål. Stiftelsen prioriterar barn- och 
ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor och andra typer av 
studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder). 

 

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond 
(https://www.gafonden.com/index.html) 

Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar 
genomför för barn och ungdomar. 
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Radiohjälpsfonden och kronprinsessan Victorias fond 
(https://www.radiohjalpen.se/insamlingar/kronprinsessan-victorias-fond) 

Radiohjälpen beviljar medel ur Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond till 
ideella föreningar vars huvudsyfte är att stödja funktionshindrade och kroniskt sjuka. 

 

Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer 
(https://www.rf.se/bidragochstod) 

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva 
idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till 
anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter RF årligen medel till ett anläggningsbidrag 
med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och 
ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs av 
respektive distriktsidrottsförbund. 
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Sida (https://www.sida.se/Svenska/) 

Sida förmedlar stipendier, stöd och bidrag till exempelvis forskare, näringsliv, myndigheter, 
studenter och enskilda organisationer. 

 

 



 
 

 
 

Smålands Spelmansförbunds Stiftelse för unga spelmän 
(http://smalandsspelmansforbund.se/stiftelsen-for-unga-spelman/)  

Stiftelsen bildades 1989 genom gåvobrev från Smålands Spelmansförbund och stiftelsens 
ändamål är att lämna stipendier till ungdomar upp t o m 18 år. Stipendierna skall avse bidrag 
till kostnader för deltagande i kurser och skolutbildningar i ämnet folkmusik. Utdelningen av 
stipendier baseras på föregående års avkastning efter förvaltningskostnad. 

 

Solstickan (http://www.solstickan.se/) 

Stiftelsen Solstickan bestämmer årligen om en särskild inriktning för fördelning av 
projektstöd och forskarstipendier. Enskilda personer kan ej söka projektstöd. 

 

Sparbankstiftelsen Kronan (https://sparbanksstiftelsenkronan.se/) 

Det övergripande målet för de bidrag som Sparbanksstiftelsen Kronan lämnar är att de skall 
gagna samhällsutvecklingen i regionen. Stor vikt läggs i enlighet med stiftelseförordnandet 
vid att stimulera näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.  

Sparbanksstiftelsen lämnar inte bidrag till fysiska personer annat än i särskilt utlysta 
stipendieprogram. Stiftelsen lämnar inte heller några bidrag till enskilda företag, politiska- 
eller religiösa organisationer, eller till projekt utanför verksamhetsområdet. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (https://www.spsm.se/) 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger bidrag för vissa studier och kan sökas av de 
som har en funktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet med bidraget är att den som 
studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna att 
delta i samhällslivet. 

 

Statens kulturråd (https://www.kulturradet.se/) 

Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn 
och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden. 
Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för funktionshindrade och 
att det finns ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena. Endast institutioner, 
organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer. 

 

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden (https://www.kc-fonden.se/) 

Kc-fonden delar sedan 1951 ut bidrag till utbildning, vård samt forskning gällande barn och 
ungdomar. Stiftelsen vänder sig främst till olika organisationer men har även i viss mindre 
omfattning delat ut bidrag till privatpersoner. 

 

 



 
 

 
 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond (https://gv90.se/) 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har till uppgift att stärka och utveckla ideell 
ungdomsverksamhet. Stiftelsen satsar särskilt på internationell ledarskapsutbildning. Fonden 
behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell 
ungdomsverksamhet. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller 
nätverk som drivs av, med eller för unga människor. 

 

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond 
(https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/kungapar
etsbrollopsfond.4.292a62ce13848168ac539b2.html) 

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond disponeras till stöd för forskning och utveckling inom 
området sport och idrott för ungdom med funktionshinder. Bidrag lämnas inte till enskilda 
funktionsnedsatta personer; inte heller för täckande av löpande driftskostnader eller annan 
verksamhet. 

 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne (https://www.larshiertasminne.se/) 

Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttiga föreningar eller enskild person. Bidrag ges till 
vissa sociala ändamål och till allmännyttiga slöjder och näringar. Stiftelsen tar även emot 
förslag från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. 

 

Stiftelsen Längmanska kulturfonden (https://www.langmanska.se/) 

Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur samt 
folkbildningsverksamhet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag 
ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o 
dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss 
uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. 

 

Stiftelsen Sävstaholm (http://www.stiftelsensavstaholm.se/) 

Stiftelsen stödjer forskning inom området utvecklingsstörning. Stiftelsen har ett särskilt 
program för doktorandstöd. Vidare lämnar stiftelsen ekonomiskt stöd till utbildning, 
utveckling och vård av enskilda personer med utvecklingsstörning. 

 

Stiftelsen Tysta Skolan (http://tystaskolan.se/) 

Stiftelsen Tysta skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande 
och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt 
för personal som är verksam inom området. 

 

 



 
 

 
 

SVCR - Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (http://svcr.se/) 

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av ett 
rörelsehinder, dövhet, syn-eller hörselskada. För att underlätta sökandet efter fonder har 
SVCR gjort en sammanställning över bidragsmöjligheter för personer med 
funktionsnedsättning från organisationer, stiftelser och fonder. Enskilda personer kan söka 
bidrag. 

 

Svenska institutet (https://si.se/) 

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i 
utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och 
samhällsliv. SI har ett antal stipendieprogram för gymnasieelever och vuxenstuderande. 
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Universitets- och högskolerådet (https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/) 

Genom Universitets- och högskolerådet kan du få information om studier utomlands, om 
arbete och praktik inom EU:s institutioner, att arbeta inom ett reglerat yrke och om 
möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd. 
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Åhlén-Stiftelsen (https://ahlenstiftelsen.se/) 

Åhlén-stiftelsen ger bidrag inom tre områden; barns eller ungdoms vård och fostran eller 
utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning samt 
vetenskaplig undervisning eller forskning inom vissa områden. OBS! Stiftelsen ger inte 
bidrag till enskilda personer. Inte heller till studie-/utlandsresor. Skolor samt institutioner med 
offentliga huvudmän kan inte beviljas bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


