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Inledning 
Detta är en kortfattad och grundläggande sammanställning över möjliga källor till 

finansiering av bygdegårdsprojekt. 

Bygdegårdsrörelsens bidrag till de Globala målen i hållbarhetsarbetet är markerade för de 

olika bidragsgivarna. 

Läs mer om bygdegårdsrördelsens hållbarhetsarbete: bygdegardarna.se/hallbarhet  

Listan omfattar de flesta av bygdegårdsrörelsens verksamheter. Den gör ingen ansats att 

vara heltäckande och kommer att uppdateras årligen.  

https://bygdegardarna.se/hallbarhet/


Här finns pengarna 2023 

 
4 

 

Allmänna bidrag 

Här finner du bidrag för flera olika möjliga projekt. Många stiftelser och fonder som delar 

ut pengar till mer eller mindre specifika ändamål. Ansökningstiderna varierar och det går 

att söka för både små och stora summor.  

Bygdemedel (Länsstyrelsen) 
Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att 

reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten 

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för: 

• Reparation och upprustning av bygdegårdar. 

• Inköp av fast utrustning. 

• Förbättring av idrottsanläggningar. 

• Markering och upprustning av stigar och leder. 

www.lansstyrelsen.se/ 

Exempel:  

www.lansstyrelsen.se/dalarna/natur-och-landsbygd/stod-for-

landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html  

Kommunala föreningsbidrag 
Många kommuner har bidrag för föreningar att söka. Kolla med er egen kommun hur det 

ser ut. 

Exempel: 

www.leksand.se/medborgare/uppleva-och-gora/foreningar-och-foreningsliv/bidrag-du-

kan-soka/  

Regionala projektmedel 
Regionala projektmedel ska i första hand användas som medfinansiering av projekt inom 

den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna och EU:s strukturfonder 

Exempel: 

www.regiondalarna.se/regionalutveckling/stod-och-bidrag/projektfinansiering/regionala-

projektmedel/ 

Postkodsstiftelsen 
Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker 

långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Projektstöden finansieras genom överskottet 

från Postkodlotteriet och kunnat genomföras med stöd av Postkodstiftelsen. Ansökan kan 

göras löpande, svar på ansökan 4–6 veckor. 

https://www.lansstyrelsen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
https://www.leksand.se/medborgare/uppleva-och-gora/foreningar-och-foreningsliv/bidrag-du-kan-soka/
https://www.leksand.se/medborgare/uppleva-och-gora/foreningar-och-foreningsliv/bidrag-du-kan-soka/
https://www.regiondalarna.se/regionalutveckling/stod-och-bidrag/projektfinansiering/regionala-projektmedel/
https://www.regiondalarna.se/regionalutveckling/stod-och-bidrag/projektfinansiering/regionala-projektmedel/
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Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedöms utifrån grundläggande kriterier samt 

Postkodstiftelsens bedömningsgrunder utifrån effekt, metod och relevans: 

• Projektet bör ha kostnader som är mer än 500 000 kr och projekttid längre än 12 

månader.  

• Projektet bör inte vara knutet till endast en ort, utan ha en större geografisk 

spridning.  

postkodstiftelsen.se/sok-stod/ 

Sparbanksstiftelserna 
Sparbanksstiftelserna har sina rötter i sparbanksrörelsen och bildades, som ett lagbundet 

krav, när de elva största sparbankerna i början av 1990-talet ombildades till 

bankaktiebolag. Exempel på verksamheter som Sparbanksstiftelserna driver i egen regi 

eller i samarbete med Swedbank: 

• Utbildningsprojekt riktade mot elever i grund- och gymnasieskola. 

• Entreprenörskap och företagsutveckling. 

• Stipendier till konstnärer. 

• Stipendier till universitets- och högskolestudenter. 

• Arbetsmarknadsprojekt. 

• Näringslivsevent och ekonomiska konferenser. 

Sparbanksstiftelsernas lokala arbete tillsammans med Swedbank är en viktig del i 

samhällsutvecklingen. Vi hänvisar till respektive stiftelses hemsida för information om 

lokala engagemang och vilka möjligheter som erbjuds. 

www.swedbank.se/om-oss/samhallsengagemang/sparbanksstiftelser.html 

Allmänna arvsfonden 
Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre 

och personer med funktionsnedsättning. 

Arvsfonden har fyra målgrupper. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet 

inkludera minst en av de fyra målgrupperna. Arvsfondens målgrupper är: 

• barn 0–11 år 

• unga 12–25 år 

• äldre över 65 år 

• personer med funktionsnedsättning oavsett ålder 

www.arvsfonden.se/  

Andra fonder och stiftelser 
Du kan söka efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att hitta stiftelser som 

du kan söka stipendier eller bidrag från. 

stiftelser.lansstyrelsen.se/  

stiftelsemedel.se/companylist/ 

www.arvsfonden.se/ansokan/andra-finansiarer 

https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/
https://www.swedbank.se/om-oss/samhallsengagemang/sparbanksstiftelser.html
https://www.arvsfonden.se/
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/
https://stiftelsemedel.se/companylist/
http://www.arvsfonden.se/ansokan/andra-finansiarer
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Stiftelsen Konung 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. 

gv90.se/  

Åhlén-stiftelsen 

Stiftelsen delar ut bidrag inom olika områden. Ett av dem är till ”föreningar och 

organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdomsvård och fostran.” 

ahlenstiftelsen.se/  

Stiftelsen Kronprinsessans Margareta minnesfond 

Pengarna i fonden “utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar 

och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.” 

www.margaretas-minnesfond.org/  

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond 

Fonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra 

sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Några av exemplen som fonden ger 

är en ishockeyrink för ungdomar i glesbygd, en specialanpassad häst för ridintresserade 

handikappade och en teaterpjäs av ungdomar för ungdomar. 

www.gafonden.com/  

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 

Bidrag kan sökas av föreningar för ”sociala ändamål i första hand inom Sverige, för 

aktiviteter med syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 21 år.” 

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 funktionsnedsättning eller av andra skäl har 

behov av stöd och uppmuntran. Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer 

och liknande. 

bangs-stiftelse.se/  

Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar jobbar med samhällsengagemang och kan ha lokala stöd att söka: 

Exempel: 

www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/hallbarhet--

forskning/samhallsengagemang/  

www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/om-oss/hallbarhet--

forskning/samhallsengagemang/  

  

http://gv90.se/
https://ahlenstiftelsen.se/
http://www.margaretas-minnesfond.org/
http://www.margaretas-minnesfond.org/
http://www.gafonden.com/
https://bangs-stiftelse.se/
https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/samhallsengagemang/
https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/samhallsengagemang/
https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/samhallsengagemang/
https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/samhallsengagemang/


Här finns pengarna 2023 

 
7 

 

Fastighet/tillgänglighet  

Investeringsstöd (Boverket)  
Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, 

samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller 

energieffektivitet. 

www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/  

Bygdegårdsförsäkringen 
Bygdegårdsförsäkringen ger er upp till 30 procent i säkerhetsrabatt på premien för 

byggnader och lösegendom som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. 

Installera brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare och få hela 50 procent av 

investeringen tillbaka, maximalt 10 000 kronor per larmtyp. 

bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/bidrag-och-rabatter/  

Bredbandsutbyggnad (Post- och telestyrelsen) 
Har ni bildat en bredbandsförening går det att söka medel för lokal utbyggnad av 

fibernätet. 

Byanätsforum: 

www.byanatsforum.se/starta-byanat/  

Post- och telestyrelsen: 

www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-

dokument/bredbandsstod/infokit-bredbandsstod-2021-20210326.pdf  

Idrotts- och fritidsanläggningar (Jordbruksverket) 
Du kan få stöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter eller i 

samlingslokaler. Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd för. 

Kontakta din länsstyrelse för att få reda på vad som gäller i ditt län. 

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med 

den dag då du skickade in din ansökan om stöd. 

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering: 

• köp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning 

• köp eller utveckling av programvara 

• tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen 

• köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer. 

jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/fritids--och-

idrottsanlaggningar  

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/
https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/bidrag-och-rabatter/
https://www.byanatsforum.se/starta-byanat/
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/bredbandsstod/infokit-bredbandsstod-2021-20210326.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/bredbandsstod/infokit-bredbandsstod-2021-20210326.pdf
https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/fritids--och-idrottsanlaggningar
https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/fritids--och-idrottsanlaggningar
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Trafikverket 
Du kan söka pengar till ett trafiksäkerhetsprojekt. Ideella organisationer kan söka bidrag 

till projekt som stödjer de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö 

och hälsa. 

• Snabbladdningsstationer för elfordon  

• Skyltfonden   

bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/  

XL-hjälpen 
Varje år förverkligar XL-BYGG genom XL-Hjälpen nya härliga föreningsdrömmar. Är ni en 

förening eller organisation som behöver hjälp med ett byggprojekt? Det kan vara nästan 

vad som helst. Det viktiga är att det är något som är till glädje och nytta för många, är 

inkluderande och gärna främjar rörelse och natur. 

xlhjalpen.se/  

  

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/
https://xlhjalpen.se/
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Ungdom/utemiljö 

 

Verksamhetsutvecklingsbidrag (Boverket) 
Bidrag kan ges till: 

• byggnadsåtgärder vars syfte är att anpassa en allmän samlingslokal, eller 

utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och 

fritidsområdet. Det kan till exempel vara ombyggnad och upprustning av lokaler och 

utomhusmiljö eller inköp av inventarier och utrustning till den planerade 

verksamheten. Hit räknas även åtgärder som görs för att skapa tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning, om arbetet genomförs i anknytning till projektet. 

• verksamheter och aktiviteter som genomförs för att stimulera ungdomsverksamhet i 

samlingslokalen. Här kan ingå särskilda kostnader för material eller för projektledare 

och annan personal som är kopplad till projektet 

www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-

allmanna-samlingslokaler/  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 
MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som 

gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. 

www.mucf.se/bidrag/statsbidrag 

  

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/
https://www.mucf.se/bidrag/statsbidrag
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Hållbarhet och miljö 

 

Lokala naturvårdssatsningen, LONA (Naturvårdsverket) 
Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, 

folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt inom följande kategorier kan få 

stöd: 

• kunskapsuppbyggnad 

• framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram 

• områdesskydd 

• vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som 

främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö) 

• restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter 

• information, folkbildning och annan kunskapsspridning 

• restaurering, anläggande av våtmarker och annat förberedelsearbete inför detta 

arbete 

www.naturvardsverket.se/lona  

Energieffektivisering (Energimyndigheten) 
Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del 

av. Du som företag eller offentlig aktör kan ansöka om ekonomiskt stöd för ditt energi- och 

klimatarbetet. 

www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-

organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/  

Klimatklivet (Naturvårdsverket) 
Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan 

du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska 

utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle. 

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/ 

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-

laddstationer-/ 

  

https://www.naturvardsverket.se/lona
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/
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Utvecklingssatsningen (Avfall Sverige) 
Projekt som finansieras av Avfall Sverige ska vara av en sådan karaktär att resultaten 

gagnar merparten av Avfall Sveriges medlemmar på ett konkret sätt och inom rimlig tid. 

Avfall Sverige finansierar inte investeringar i till exempel byggnader, maskiner eller 

utrustning eller produktutveckling. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är 

särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen:  

• Fossilfri avfallshantering 

• Resurseffektivt kretslopp 

• Beteendeförändringar 

• Digitalisering 

www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/utvecklingssatsningen/   

  

https://www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/utvecklingssatsningen/


Här finns pengarna 2023 

 
12 

 

Landsbygdsutveckling 

Leader – Lokalt ledd utveckling 

Varje område har en strategi som har som mål att skapa lokal utveckling, genom olika 

insatområden. I varje område finns ett leaderkontor, som hjälper till att mobilisera, 

informera, ideutveckla och ta emot ansökningar. Leaderkansliet stöttar från idé till 

projektgenomförande.  

jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-

utveckling-genom-leader 

jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-

samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling 

Investeringsstöd för kommersiell och offentlig service 
Jordbruksverket har ett projektstöd som syftar till att behålla eller utveckla den lokala 

servicen genom dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och servicepunkter. Det kan 

finnas regionala begränsningar för stödet. Ta kontakt med er Länsstyrelse för att veta vad 

som gäller i ert än.   

• Stöd kan ges för distribution och logistiklösningar. 

• Insatser som är stödberättigade såsom tillbyggnad, inköp av utrustning och 

inredning, utveckling/köp av programvara och konsulttjänster. 

jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/kommersiell-och-

offentlig-service 

Piloter för stöd och service i landsbygder (sökbart t.o.m. 2022) 

Tillväxtverket har stöd för pilotprojekt som syftar till att utöka den lokala servicen, så som 

dagligvaror, drivmedel, post och paket. 

• Utlysningen prioriterar projekt som vill testa ny teknik och utveckla nya lösningar. 

Det kan t.ex. handla om att utveckla samarbeten som skapar ökad service eller 

utveckla servicepunkt i bygdegårdar. 

• Det går inte att söka förinvestering eller drift av en servicelösning 

tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-05-30-piloter-for-service-i-

landsbygder.html 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna har flera möjligheter till bidrag. 

Exempel: 

www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd.html 

www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd/stod-for-

landsbygdsutveckling.html 

https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling
https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling
https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/kommersiell-och-offentlig-service
https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/kommersiell-och-offentlig-service
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-05-30-piloter-for-service-i-landsbygder.html
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-05-30-piloter-for-service-i-landsbygder.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling.html
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Kultur 

 

Nordisk Kulturfond 
Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. 

www.nordiskkulturfond.org/sv/ansoek-om-stoed/ 

Film 

 

Biografer (Filminstitutet) 
Det finns stöd att söka för nystart av biograf eller upprustning av befintlig biograf. 

Stöden kan användas för inköp av all teknisk utrustning för biografdrift såsom projektor, 

duk och ljudutrustning. Men även för inköp av stolar, akustikmaterial och dylikt beroende 

på utrymmet i den totala budgeten för stödmedlen. Det finns även stöd för 

marknadsföringsinsatser, för visningar av stödberättigade filmer och för 

kompetensutveckling.  

www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution--visning/biografstod_nya/ 

Filmfestivaler (Filminstitutet) 
Etablerade aktörer (minst tre års verksamhet) kan söka stöd för sin verksamhet om man 

sprider stödberättigad film och bedöms ha nationell betydelse. 

www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution--visning/nya-stod-fran-1-sept---

distribution-och-visning/stodsida-5/ 

https://www.nordiskkulturfond.org/sv/ansoek-om-stoed/
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution--visning/biografstod_nya/
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution--visning/nya-stod-fran-1-sept---distribution-och-visning/stodsida-5/
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution--visning/nya-stod-fran-1-sept---distribution-och-visning/stodsida-5/

