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Inledning 

För att kraftsamla i kommunen och vara en närvarande och synlig aktör 
i lokalsamhället, i kris som till vardags krävs en stark organisation med 
god kapacitet för de olika uppdragen. En av byggstenarna till en god 

organisation är en väl fungerande förening med budget i balans – och en 
plan för finansiering av verksamhet och förening.  

Det är viktigt att komma ihåg att behovsundersökningen är en grund till  
i stort sett all typ av finansiering. Den hjälper er i kretsen att påvisa vilka 

behov som finns i er kommun och vad ni skulle kunna bidra med att stötta 
upp om ni fick någon typ av finansiering. Att påvisa kretsrapporten där ni 
rapporterat vad ni gjort under året är ett annat gott exempel på hur ni kan 
visa olika finansiärer vad den lokala kretsen faktiskt gör i kommunen och 

vilka behov som täcks tack vare er. 

Grunden i detta dokument är att ni som krets ska ta del av olika möjligheter  
till finansiering, se över metoder kring kostnadseffektivitet samt att ta del av 

goda lokala exempel från andra kretsar.

Målbilden är att kretsar ska se finansiering som en viktig del i sin förening 
för att på lång sikt ha möjligheter att skapa relevant, behovsanpassad 

verksamhet. 
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3. Nätverka för att lära sig om olika 
 finansi ärer och skapa relationer.

4. Ha koll på ansökningstider. Låt det  
ta tid att göra ansökningen. Ta hjälp 
av  Svenska Röda Korset om ni be
höver. Det finns möjlighet att koppla 
ihop er med annan krets som sökt 
finansiering.

5. Läsa mer om tips från Hela Sverige 
ska Levas Handbok i lokal finansiering 

     KLICKA HÄR!

6. Följ upp vad ni fått medel för så det är 
lätt att återrapportera till  finansiären.

1. Hur går vi tillväga?

Medel från kommunen
De allra flesta kommuner har så kallade före
ningsbidrag som civilsamhällesaktörer kan 
söka. Olika kommuner har olika riktlinjer för 
sina föreningsbidrag. Det kan vara allt från 
hyresbidrag, uppstartsbidrag till verksamhets
bidrag. Bidrag brukar generellt vara lätta att 
hitta på kommunens hemsida och det finns 
nästan alltid en kontaktperson att höra av sig 
till om ni har frågor eller funderingar.

Övriga medel som kommunen oftast har är 
verksamhetsspecifika bidrag, exempelvis för 
utsatta EUmedborgare, för ungdomar och 
deras aktiva fritid, kulturella mötesplatser och 
lokalstöd. Gå in på din egen kommuns hem
sida och sök på ord som föreningsbidrag, 
organisationsbidrag eller föreningsliv så 
kommer du rätt.

Medel från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ger medel främst för verk
samhetsspecifika ändamål. Medel kommer 
från regeringen och kanaliseras till civil
samhället via länsstyrelserna. Det har varit 

en stor  ekonomisk satsning på målgruppen 
asyl sökande och nyanlända och hos varje 
 läns styrelse går det att söka medel som:

• Flyktingguide och familjekontakt, medel 
som du som civilsamhällesaktör behöver 
söka tillsammans med kommunen.

• TIAmedel (Tidiga Insatser för Asyl
sökande – i väntan på ett uppehålls
tillstånd eller avslag).

• Sponsring för en aktiv fritid. 
• Kapacitet och beredskap i mottagande av 

nyanlända.

Länsstyrelsen tillhandahåller också stiftelser. 
På stiftelsebeskrivningen står det tydligt vad 
ända målet är. Rådfråga er länsstyrelse om det 
finns ändamålsenliga stiftelsepengar att söka. 
Lägg in ditt län och ändamål i länken nedan.

Stiftelser som Länsstyrelsen 
tillhandahåller 

      KLICKA HÄR!

För att få till lokal finansiering finns några 
tydliga steg att gå igenom: 

1. Konkretisera vad det är ni vill finansiera. 
Utgå från er behovsundersökning eller 
er befintliga verksamhetsplan. Är det en 
specifik verksamhet eller annan utveckling 
i kretsen ni vill hitta finansiering för?  
Vilken är målgruppen? 

2. Se över finansiärer – var kan vi söka 
 pengar för det vi tänker göra?  
Vilka kan tänka sig skänka pengar 
till specifik verksamhet eller oss som 
 organisation? Mer tips nedan.

2. Översikt av möjligheter kring  
 finansiering
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Övriga regionala/allmänna medel
Organisationsbidrag

De allra flesta regioner (tidigare landsting) 
har något som kallas organisationsbidrag 
eller regionsbidrag. Ansök om regionsbidrag 
till regional verksamhet för nästkommande 
verksamhetsår senast 31 oktober på särskild 
blankett. Fördelning av bidrag görs till ett 
antal organisationsgrupper. De här medlen 
är främst till för regionråd att söka för sin 
region verksamhet i att stötta kretsar i sitt 
arbete. Håll dig uppdaterad på regioners 
hem sidor för respektive organisationsgrupp, 
finns att ladda hem efter sommaren. Organi
sationsbidraget är ett enkelt bidrag att söka 
och beroende på antal sökande också relativt 
lätt att få beviljat. Vänd er till Infoservice om 
ni behöver stöd.

Boverket  KLICKA HÄR!

Du kan söka bidrag till allmänna samlings
lokaler och ickestatliga kulturlokaler. 
 Särskilda bidrag ges för att anpassa lokaler 
för ungdomsverksamhet eller tillgänglighets
anpassningar. Bidrag kan också ges till 
nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande 
reparationer och köp. Det går också att söka 
bidrag för att upprusta socioekonomiskt 
utsatta miljöer. Detta bidrag riktar sig främst 
till kretsar med social verksamhet.

Arvsfonden  KLICKA HÄR!

Projekt som stärker barn, ungdomar och 
personer med någon typ av funktionsnedsätt
ning. Ibland finns specifika projektmedel som 
riktar sig till äldre eller asylsökande. Huvud
målet för arvsfonden är att det ska vara ny
tänkande och kreativt. Arvsfonden är bidrag 
som är relativt lätta att söka. Arvsfonden har 
dessutom en egen kontakttelefon tisdagar 
och torsdagar dit du som krets kan ringa och 
bolla dina idéer, telefon 08-700 09 40.

MUCF  KLICKA HÄR!

Projekt inom demokrati, politik, rasism, 
diskriminering och inflytande. Bidrag kan 
sökas för projekt och till organisationers bas
verksamhet. Alla bidrag fördelas på uppdrag 
av regeringen. Regeringen formulerar syftet 
och bestämmer reglerna för de bidrag som 
finansie ras med statliga pengar.

Olof Palmes minnesfond  KLICKA HÄR!

Olof Palmes minnesfond och Palmestipendiet 
grundades för att genom stöd till individer 
och organisationer föra den kamp som Olof 
Palme personifierade vidare — för fred och 
frihet, mot rasism och främlingsfientlighet. 

Lars Hiertas Minne  KLICKA HÄR!

  

Stiftelsen tar emot bidragsansökningar från 
allmännyttig förening, eller organisation, som 
verkar för sociala ändamål. Härutöver stöds 
allmännyttiga slöjder och näringar. 

Samverkan och möjlig finansiering
I all samverkan utgår vi alltid ifrån våra 
grundprinciper och vårt uppdrag. Samverkan 
med andra aktörer hjälper oss att utveckla vår 
verksamhet, nå fler personer och skapa nya 
nätverk. Det kan handla både om att bedriva 
verksamhet men också att skapa resurser för 
att utveckla den. Samverkan kan ske på olika 
sätt och av olika anledningar. Några förslag 
inför samverkan är:  

1. Fundera på varför ni vill samverka; lära er 
mer, öka er verksamhet, hitta finansiering 
eller något annat? 

2. Se över vilka aktörer som bedriver samma 
eller liknande verksamhet. 

3. Se över vilka nätverk som finns i 
 kommunen som ni kan ansluta er till.
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är 
en samverkansmodell mellan det offentliga 
och den idéburna sektorn. Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning tog fram 
modellen 2010 för att möjliggöra problemlös
ning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. 
När ett samhälle får nya utmaningar tror 
Forum på samverkan mellan olika aktörer. 
Forum tror på att olika sektorer i samverkan 
möter de samhällsutmaningar vi står inför. 
Relationer mellan idéburna organisationer 
och det offentliga är därför avgörande för att 
lösa olika samhällsproblem. 

Läs mer på Forums hemsida

      KLICKA HÄR!

Företag som sponsrar regionalt/
lokalt
Det finns många företag, framförallt lokala 
företag som vill sponsra lokalt föreningsliv. 
Om ni inte har egen lokalkännedom sök på 
nätet ”företag som sponsrar lokalt kommun 
xxx”. Det finns också företag som spons
rar regionalt och väljer föreningar utifrån 
 geo grafisk ort.

Till skillnad från ett centralt samarbete  
som ger en bredare  nationell/internationell   
synlighet och resursmobilisering, är ett 
lokalt samarbete samarbeten med företag 
på  lokal nivå, som har behov och intresse av 
att  sam arbeta mot en specifik krets. Samar
betet kommuniceras mot en lokal publik av 
före taget och i kretsens egna kanaler. Finan
sieringen och/eller andra typer av bidrag är 
riktad mot  kretsen och/eller kretsens egen 
verksamhet. För dessa företagssamarbeten 
ansvarar  kretsen. 

Samarbeten kan se ut på många olika sätt, 
men det som är gemensamt är att det är ett 
värde involverat och att båda partnerna vill 
uppnå något tillsammans. Det kan handla 
om ett finansiellt bidrag till kretsen allmänt 
eller en specifik verksamhet, om donering av 
kläder och saker till Second Handbutiker
na eller att företaget vill samla in pengar till 
förmån för Röda Korset. Oftast är ett sam
arbete långsiktigt och det finns en skriftlig 
överenskommelse om vad som ska uppnås och 
vad man kommit överens om. Men det finns 

även önskemål från företag att mer kortsiktigt 
bidra till kretsen. Det är alltid mest fördelak
tigt att ha långsiktiga samarbeten. Relationen 
blir mer givande och det går att uppnå större 
effekt samt att finansieringen blir trygg för en 
längre tid framåt. Det är sällan företag går in 
mer långsiktigt ”bara för att vara snälla”.

Ta kontakt med närmsta ICA Supermarket 
för att se om intresse finns att ”sponsra”.

I Hedemora delar kretsen ut matkassar  
till nyanlända, arbetslösa och allmänt utsatta/
hemlösa. Matkassarna är helt spons rade av 
ICA tillsammans med Hemköp. 

I  Sollefteå sponsrar ICA med plastpåsar och 
kaffe till Second Handbutiken.

Läs mer på rednet om företags
sponsring och finansiering 

     KLICKA HÄR!

I Sundsvall får man sponsring av SCA som 
är en stor papperstillverkare. SCA sponsrar 
i  första hand lokala engagemang och har 
därför gett Sundsvallskretsen och ytterligare 
en krets i Sundsvall (Sköns RK) ett spons
ringsbidrag på 5 000 kronor/år. Kretsen har 
också fått, vid enstaka arrangemang, en 
engångssumma av SCA. Utöver det söker och 
får Sundsvalls kretsen verksamhetsbidrag från 
Vuxen skolan för verksamhet inom läxläsning 
och träna svenska.

I Sollefteå får man sponsring från olika 
håll. Det handlar inte alltid om just pengar 
utan övrigt som kan vara av god välvilja. 
 Exempelvis så sponsrar det lokala maskin
bolaget Ramsele Bulk och Maskin med släp
vagn varje gång Nipdalarnas rödakorskrets 
behöver åka med de blå säckarna från Second 
Handverksamheten till depån i Östersund.

ICA Supermarket är en 
av  Röda Korsets nationella 
 partners – ett samarbete som 
också kan bedrivas lokalt.
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Medel från Svenska Röda Korset
Svenska Röda Korset söker och tilldelas 
ibland en stor summa pengar från exempelvis 
regering, socialstyrelse eller länsstyrelse.   
Det är pengar som ska komma den lokala 
före ningen tillhanda. Håll dig uppdaterad,  
på Rednet framgår det när det finns pengar 
att söka centralt. 

Det ska vara  enkelt att söka finansiering från 
Svenska Röda Korset men eftersom det finns 
höga rapporteringskrav från bidragsgivare att 

kunna påvisa var medel gått till finns också en 
rad förväntningar på den lokala kretsen kring 
bidragssökande. Bland annat: 

• Ekonomiska rapporten (EKS) och 
 krets rapporten ska vara inskickade. 

• Kontaktperson kring ansökningsför
farande – en person som är insatt i kretsens 
ekonomi och kan svara på centrala frågor 
gällande ansökan och verksamheten som 
 bedrivits.

• Halvtidsrapportering och slutrapportering. 
Kompetens att fylla i en halvtidsrapport, 
slutrapport som skickas in till Svenska 
Röda Korset.

• Budgetkompetens – någon som förstår och 
kan skriva budget samt eventuellt revidera 
budget vid förändring av verksamhet. 

• En långsiktig plan för vidare verksamhet 
efter att den externa finansieringen är slut  
– hur kretsen själv bidrar och vad är över
levnadsgraden när externa medlen är slut.

Att arbeta med kostnadseffektivitet är en 
förutsättning för att vara en ideell förening. 
Finansiering består inte enbart av pengar in 
utan även av att minska kostnader. Ett sätt 
kan vara att komma in i den kommunala 
budgeten till exempel genom att ha lokal i 
kommunala byggnader med hyresrabatt.

Exempel på kostnadseffektivitet: 

• Allt arbete som kan göras av frivilliga 
SKA göras av frivilliga.

• Behovsanalys vad kanslipersoner/ 
kretsanställda behövs till.

• Bättre hyresavtal. 

• Korta hyresavtal.

• Upphandling på varor och tjänster utifrån 
etik och moral. 

• Företagssponsring kan vara alternativ till 
engångssummor eller sponsringsavtal. 
Ofta  sponsrar företag enskilda händelser, 
 specifika event eller med mindre belopp.

3. Kostnadseffektivitet

Att hitta kostnadsbesparingar som kan verka 
vara små summor kan också vara en god idé. 

I Sollefteå sade man upp sitt fasta telebolag 
med en kostnad på 4 000 kronor och använder  
sig idag av mobiltelefon med kontantkort.  
En annan utgift som ansågs onödig var 
dagstidningen som kom till butiken varje dag. 
Både Malmökretsen och Sundsvallskretsen 
ingick avtal med hyresvärden vid renovering/
ombyggnation som bidrog till att hyres värden 
tog hela kostnaden.

Det är också viktigt att i ansökningar tänka 
på det som kallas overheadkostnader. Det 
måste komma med exempelvis kostnader för 
lokal, pappersutskrifter och kaffe. Tänker 
man inte på det redan i ansökningsförfaran
det skenar kostnader snabbt iväg.

Svenska Röda Korset håller på  
att ta fram en handbok kring 
 rutiner för relationer med företag.  
Håll utkik på Rednet!
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Göteborgskretsen är en krets som växer 
sig större. De har tidigare klarat sig bra på 
egna medel men börjar nu se över sina kost
nader och möjlighet till extern finansiering. 
Till en början görs en behovsundersökning, 
 dessutom har de sökt medel från Svenska 
Röda Korset. När behovsundersökningen 
är gjord är tanken att de ska ha ett planlagt 
aktivt kontaktsökande med kommunen med 
hjälp av frivilliga.

Umeå rödakorskrets har gått från att vara 
en förening med en omsättning på fem miljo
ner kronor till den största och mest relevanta 
aktören för Umeå kommun att samarbeta 
med. Kretsen omsätter idag cirka 14 miljo
ner kronor. När vi frågade Umeå hur de gått 
tillväga från första början tipsar de om att 
identifiera kommunala verksamheter som 
har behov. ”Röda Korset är en organisation 
som är lätt att samarbeta med tack vare våra 
grundprinciper. När vi började nysta i vilka 
behov kommunen hade fick vi till ett operativt 
samarbete kring EUmigranter. Det ledde 
till ett stort IOPsamarbete kring familje
kontakter och stöttning av ensamkommande 
i etableringsprocessen.” Dessutom stöttar 
Umeå kommun kretsen med medel för ett 
samordningsuppdrag inom civilsamhället i 
Umeå.

Uppsala rödakorskrets bedriver en av 
Sveriges största Second Handbutiker och har 
många verksamheter för prioriterade mål
grupper inom Svenska Röda Korset. Det kan 
de göra bland annat genom IOP tillsammans 
med kommunen avseende migration. Dess
utom har de andra bidrag från kommunen för 
social verksamhet.

”Grunden för IOP är en välgjord behovs
under  sökning som lett till ett offensivt kon
taktsökarskap med kommunen. Det har varit 
tidskrävande men gett resultat.”

Hedemora rödakorskrets är en aktiv 
förening när det gäller att söka bidrag. Ord
förande lägger cirka 25 procent av sin tid till 
att skapa goda relationer med kommunen 
och andra finansiärer. Det har lett till att 
det finns finansie ring från tre olika aktörer. 

Bland annat söker Hedemora TIAmedel för 
verksamhet för asylsökande. En som också är 
deras största och mest kostnads drivande verk
samhet. De söker medel från Svenska Röda 
Korset för unga utsatta och har ett treårigt 
projekt via Allmänna arvsfonden. 

Nipdalarnas rödakorskrets har ett sam
verkansavtal med Sollefteå kommun om ett 
hyresbidrag på 18 000 kronor i Junsele per år. 
Ramsele söker och blir beviljade ett bidrag på 
90 000 kronor varje år. I Ramsele har kom
munen dessutom fått tillgång till lokalen och 
använder den till äldreverksamhet två dagar 
i veckan.

I Vänersborg medverkar alltid många fri
villiga från Vänersborgskretsen på möten 
som exempelvis länsstyrelse och kommun 
 bjuder in till. Därav har de blivit en synlig 
aktör för finansiärer i närområdet. ”Eftersom 
det är en liten kommun är det lätt att skapa 
kontakt.” Frivilliga i kretsen har också ett 
stort kontaktnät, både från  tidigare och nu
varande yrkesliv som varit till stor fördel för 
finansieringen.

Vart tredje år gör Malmökretsen kontinuer
liga behovs undersökningar som styr verksam
heten. Tack vare dessa behovsundersökningar 
har de skapat en dialog och ett förtroende 
med Malmö stad (kommunen). 2018 bevilja
des kretsen 355 000 kronor av kommunen och 
2019 har de ansökt om drygt en miljon kronor. 
Det är en pågående dialog med alla typer av 
finansiärer som Malmö kretsen söker medel 
ifrån. Behovsundersökningen är grunden för 
de flesta ansökningar.

Linköping Södra rödakorskrets är en aktiv 
krets med bred verksamhet. Framförallt har 
de fokuserat på integrationsverksamhet och 
samverkan med andra aktörer. Denna sam
verkan har bland annat lett till att de, sedan 
första januari 2019, har ett IOP tillsammans 
med Linköping kommun – ett avtal som 
sträcker sig över tre år. Kommunen bidrar 
med medfinansiering motsvarande en hel
tidstjänst och kontakter i den kommunala 
organisationen samt bistår med att sprida 
information om verksamheten direkt till 

4. Goda lokala exempel
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 målgruppen. Kretsen står för det praktiska 
arbetet och genom projektledaren ansvarar de 
för verksamhetens kontinuitet och säkerställer 
att verksamheten fortsätter och utvecklas. 

Hur lång tid tar det? 
Sammantaget säger i stort sett alla kretsar 
att det är tidskrävande att söka rätt på olika 
bidrag som kan passa, skriva bidragsansök
ningar och rapportera medel. Det är viktigt 
att vara medveten om att det kan ta tid. Kom 
ihåg att det framförallt handlar om de större 
bidragen som du söker för finansiering av 
exempelvis löner. För mindre kommunala 
verksamhetsbidrag eller hyresbidrag säger 
kretsar att det oftast går ganska snabbt, och 

att rapporteringen som kommunen vill ha 
går att klippa och klistra från verksamhets
berättelsen som skickas till Svenska Röda 
Korset. Många kretsar tipsar också om att det 
kan finnas frivilliga som tycker det är roliga 
projekt – studenter som läser ekonomi och 
redovisning är några exempel. 
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Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00, Fax 08-452 46 01
E-post: info@redcross.se | Besök vår hemsida www.redcross.se

Kom ihåg! 
Du kan få råd och tips kring hur du söker 
medel, vilka medel som kan passa eller 
kvalitetsgranskning av en ansökan innan 
du skickar in den. 

Hör av dig till Infoservice, 0771-19 95 00 
eller info@redcross.se så hänvisar de dig 
till en regional utvecklings ledare som kan 
hjälpa dig vidare.


