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Inledning 
Det här dokumentet är en sammanställning av externa projektmedel och 

bidrag som kan vara relevanta för samarbetet inom Lunds 

överenskommelse. Listan är inte på något sätt uttömmande. Dispositionen 

följer överenskommelsens fyra delar. Flera av programmen och fonderna 

upprepas självfallet då det finns överlapp mellan de fyra delarna. 

Vad gäller EU:s olika program och fonder så befinner vi oss just nu (feb 

2021) i uppstarten av en ny så kallad programperiod. Det innebär att EU:s 

nya sjuårs budget har börjat gälla och med det kommer även förändringar 

av existerande program samt att det tillkommer nya program medan andra 

avslutas.  EU-programmen som nämns i dokumentet förväntas vara i stort 

sätt oförändrade. 

Inkludering 
Inkludering innebär att främja att alla individer i samhället har jämlika 

förutsättningar att få sina basala behov tillgodosedda såsom bostad, skola, 

arbete och sjukvård, en meningsfull fritid och möjlighet att delta i 

samhället utifrån sina förutsättningar. Samverkan och samarbeten mellan 

parterna skapar förutsättningar för att främja inkludering, motverka 

utanförskap och diskriminering, samt ökar möjligheterna till att erbjuda 

kultur- och fritidsaktiviteter för människor med olika bakgrund, ålder och 

förutsättningar. 

Se: Delmos, ESF, Erasmus+ utbildning, Erasmus+ Ung & aktiv, Arvsfonden, 

Postkodsstiftelsen, CERV, Europeiska solidaritetskåren, UIA, 

Sparbanksstiftelserna 

Hälsosamma levnadsvanor 
Goda levnadsvanor och en god hälsa för alla invånare är en förutsättning 

för att uppnå ett jämlikt samhälle. En bra start i livet, en trygg boendemiljö, 

möjlighet till försörjning samt goda arbetsvillkor är exempel på faktorer 

som ökar förutsättningarna för människor att uppnå en god hälsa. Goda 

levnadsvanor och god hälsa är också en förutsättning för att människor ska 

kunna tillgodose se sig utbildning och inneha ett arbete. 

Samverkan och samarbeten mellan parterna skapar förutsättningar för att 

främja hälsosamma levnadsvanor för alla invånare i Lund. Samverkan kan 

till exempel beröra att främja fysik aktivitet, bra kosthållning och att 

motverka ensamhet och psykisk ohälsa, samt att samverka om 

förebyggande arbete för att minska bruk och beroende av alkohol, tobak 

och spel, samt att förhindra alla former av våld, bruk av narkotika och 

dopning. Möjligheten att kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter och 

föreningsverksamhet är en viktig del för att människor ska kunna ha en 

god hälsa. 

Se: Delmos, ESF, Erasmus+ utbildning, Erasmus+ Ung & aktiv, Arvsfonden, 

Postkodsstiftelsen, CERV, Europeiska solidaritetskåren, UIA, 

Sparbanksstiftelserna 
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Hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 
2030 
Begreppet hållbar utveckling grundar sig på Brundtland kommissionens 

(1987) definition: ”En hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov”. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som berör de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga. Genom miljöprogrammet LundaEko II och Program för social 

hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla 2020-2030 arbetar Lund 

med den miljömässiga och sociala dimensionen för att uppnå ett hållbart 

Lund. 

Samverkan och samarbeten mellan parterna skapar förutsättningar för att 

uppnå målen och intentionerna i miljöprogrammet LundaEko II och 

Program för social hållbarhet i Lunds kommun. Den sociala dimensionen av 
hållbarhet berörs under de prioriterade områdena inkludering, 

hälsosamma levnadsvanor och demokrati, delaktighet och trygghet i 

handlingsplanen. 

Se: samtliga listade program, fonder och stiftelser. 

Demokrati, delaktighet och trygghet 
Delaktighet är ett uttryck för demokrati och är en av de viktigaste 

hörnstenarna i ett hållbart samhälle. Tilltron till demokratin och 

samhällsinstanser samt känslan av att kunna påverka sina livsvillkor och 

samhällets utveckling är en av de viktigaste förutsättningarna för 

människors hälsa och välmående. Att öka delaktigheten handlar om att ge 

utrymme för allas röster och att utveckla fungerande former för dialog, 

medskapande, återkoppling och lärande. 

Begreppet trygghet är kopplat till begreppet säkerhet. Säkerhet definieras 

som den faktiska risken att utsättas för brott, medan trygghet är individens 

upplevelse av risken. Individens upplevelse av trygghet beror bland annat 

på rädslan för att utsättas för brott. Den rädslan bygger i sin tur på en 

känsla av att ha kontroll, tillit till samhället och till andra människor, samt 

en tro på sin egen förmåga att förhindra brott och att kunna hantera 

eventuella konsekvenser av att utsättas av ett brott. Samverkan mellan 
parterna skapar förutsättningar för att utveckla den lokala demokratin 

med fokus på att utveckla former för dialog, medskapande, återkoppling 

och lärande, samt att skapa och främja samverkan för att bidra till ett 

säkrare och tryggare Lund. 

Se: Delmos, Erasmus+ Ung & aktiv, Arvsfonden, Postkodsstiftelsen, CERV, 

Europeiska solidaritetskåren, UIA, Sparbanksstiftelserna 

Projektmedel och bidrag 

Europeiska socialfonden, ESF 
Socialfonden är en av EU:s äldsta fonder och har funnits i Sverige sen 1990-
talet. Fonden stödjer projekt inom integration, arbetsmarknad, inkludering 
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och kompetensförsörjning. Fonden kan sökas av både ideell och offentlig 

sektor. Medfinansieringen ligger på ca 40-50 %. 

www.esf.se  

https://www.esf.se/min-region/  

Erasmus+ utbildning 
EU:s utbildnings och ungdomsprogram Erasmus+ hanteras av de svenska 

myndigheterna Universitets- och högskolerådet respektive Myndigheten 

för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

I utbildningsdelen är fokus självfallet på utbildningssektorn från förskola 

till högskolenivå samt informell utbildning. Syftet med Erasmus+ är att 

bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka 

kvaliteten inom utbildningsområdet. Projekten är antingen fokuserade på 

utveckling av ny pedagogik, metoder, undervisningsmaterial m.m. eller på 

mobilitet och utbyten. I projekten kan samarbetena består av en 

kombination av en skola, universitet, förening, förvaltning, företag eller 

stiftelse. 

Finansieringen består av olika schabloner och kan gå till arbetstid, lokaler, 

resor, tryckmaterial m.m. Max 150.000 euro per projekt/år. 

www.utbyten.se  

https://www.utbyten.se/program/hitta-ratt-program/  

https://www.utbyten.se/program/erasmus/ny-programperiod-fran-

2021/  

Erasmus+ Ung & Aktiv 
EU:s utbildnings och ungdomsprogram Erasmus+ hanteras av de svenska 

myndigheterna Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för 

ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

I ungdomsdelen av Erasmus+ är möjligheterna lite annorlunda i jämförelse 
med utbildningsdelen. Det är dock fortsatt fokus på olika former av 

utvecklingsprojekt där man testar ny verksamhet, metoder eller utvecklar 

något helt nytt. Alternativt erfarenhetsutbyte för de som arbetar med 

ungdomar med motsvarigheter i övriga Europa. Inte bara EU:s 

medlemsländer. Exempel på projekt är till exempel ungdomsdialoger 

(mellan ungdomar och de som ansvarar för ungdomspolitik) på lokal till 

internationell nivå.  

Erasmus+ ung & aktiv har prioriteringar om inkludering, digitalisering, 

hållbarhet, demokrati och agenda 2030. 

Finansieringen består av olika schabloner och kan gå till arbetstid, lokaler, 

resor, tryckmaterial m.m. Max 150.000 euro per projekt/år. 

https://www.mucf.se/  

https://www.mucf.se/ny-programperiod-eu-programmen-2021-2027  

http://www.esf.se/
https://www.esf.se/min-region/
http://www.utbyten.se/
https://www.utbyten.se/program/hitta-ratt-program/
https://www.utbyten.se/program/erasmus/ny-programperiod-fran-2021/
https://www.utbyten.se/program/erasmus/ny-programperiod-fran-2021/
https://www.mucf.se/
https://www.mucf.se/ny-programperiod-eu-programmen-2021-2027
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Delmos 
Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga 

och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, 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. 

Delegationen mot segregation fördelar varje år medel till arbete för att 

minska och motverka segregation.  Statsbidragen ska stödja åtgärder som 

bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation eller stärka och 
utveckla arbetet på lokal och regional nivå.  Bidragen kan sökas av 

kommuner, regioner och kommunalförbund samt ideella föreningar, 

stiftelser och trossamfund 

https://www.delmos.se/  

https://www.delmos.se/statsbidrag/  

Allmänna arvsfonden 
Arvsfonden förvaltar pengar som har efterlämnats av personer som har 

avlidat utan att efterlämna make/maka eller andra nära släktingar. Fonden 

fördelar projektmedel och lokalstöd till projekt som riktar sig till barn, 

ungdomar och personer med funktionsnedsättning (även vuxna). 

Lokalstöden kan sökas för en en om-, till-, eller nybyggnation för att kunna 

starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer, dvs inget liknande inom 

den här radien) och projektmedel för de som vill utveckla, ta fram och 

skapa en ny metod, en ny modell, en ny typ av verksamhet eller ett nytt sätt 

att arbeta. 

Prioriterat är projekt som bidrar till ett eller fler av: 

 Stärka barnets rättigheter 

 Öka delaktighet och stärka demokratin 

 Förebygga våld, mobbning och trakasserier 

 Främja ett stärkt föräldraskap 

 Främja psykisk och fysisk hälsa 

 Ökad delaktighet i kulturlivet 

 Främja etableringen på arbetsmarknaden 

 Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

 Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering 

 Ökad jämställdhet och jämlikhet 

 Ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med 

funktionsnedsättningar 

 Stärka inflytandet för barn och unga 

Det finns inget officiellt medfinansieringskrav från de sökande 

(uppmuntras) och stöd ges framförallt till den ideella sektorn. Kommuner 

kan söka och äga om det sker i nära samarbete med ideell sektor.  

www.arvsfonden.se  

https://www.arvsfonden.se/ansokan/prioriterade-omraden  

https://www.delmos.se/
https://www.delmos.se/statsbidrag/
http://www.arvsfonden.se/
https://www.arvsfonden.se/ansokan/prioriterade-omraden
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Sparbanksstiftelsens Färs & Frosta 

Sparbanksstiftelsens Finn 
Sparbanksstiftelserna fördelar medel till framförallt den ideella sektorn för 

projekt och insatser som bidrar till att ”främja sparsamhet genom att i 

möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande 

idéer och värderingar bevaras och utvecklas”. Stiftelsen beviljar även bidrag 

till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och 

ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur 

företrädesvis inom sitt verksamhetsområde. 

Beviljade bidrag varierar i storlek från 5000 kr till större summor. 

https://www.sparbanksstiftelsenfof.se  

https://www.sparbanksstiftelsenfinn.se  

Postkodsstiftelsen 
Postkodsstiftelsen beviljar projektmedel till projekt med syfte att främja en 

positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala 

som globala utmaningar. Projekten kan vara både mindre så kallade lokala 

projekt med en max budget om 200.000 kr till internationella med 

betydligt större budget. Stöden beviljas bara till icke vinstdrivande 

organisationer som ideell förening eller allmännyttig stiftelse.  

Ansökan kan göras löpande och med ett första  besked redan inom 4-6 

veckor. 

https://postkodstiftelsen.se  

https://postkodstiftelsen.se/om-postkodstiftelsen/  

Europa för medborgarna = CERV 
Det tidigare EU-programmet Europa för medborgarna ingår numera I ett 

nytt program med namnet CERV. CERV står för Citizens, Equality, Rights 

and Values. Inom programmet går det att söka bidrag som projektstöd för 

nationella eller gränsöverskridande projekt. De två delar av intresse för 

överenskommelsen är: 

 Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och 

jämställdhet som ska förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja 

jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter 

och antidiskriminering.  

 Delprogrammet för aktivt medborgarskap som ska öka 

medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, 

kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska syfta till att främja utbyte 

och samarbete mellan medborgare i olika länder; att uppmuntra 

medborgarnas demokratiska deltagande. 

Projekten kan sökas av både offentlig som icke-offentliga organisationer. 

https://www.mucf.se/cerv-nya-europa-medborgarna  

https://www.sparbanksstiftelsenfof.se/
https://www.sparbanksstiftelsenfinn.se/
https://postkodstiftelsen.se/
https://postkodstiftelsen.se/om-postkodstiftelsen/
https://www.mucf.se/cerv-nya-europa-medborgarna
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Europeiska solidaritetskåren 
Solidaritetskåren bildades efter flyktingkrisen 2015 och var ett sätt för EU 

att motverka den polarisering som blev allt mer tydlig i Europa. Syftet är 

att främja solidaritet mellan ungdomar och unga vuxna i Europa genom att 

främja erfarenhetsutbyte. Solidaritetskåren erbjuder unga en möjlighet att 

volontära, praktisera, jobba eller skapa egna solidaritetsprojekt. Observera 

att projekten och placeringarna även kan vara i Sverige. 

https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren  

Klimatklivet 
Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar 

utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De 

investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per 

investerad krona. Klimatklivet ger stöd till fysiska investeringar som 

laddstolpar, cykelgarage, energieffektivisering, lokalt producerad el och 

biogas m.m.  

Bidraget kan sökas av offentliga organisationer, företag, föreningar och 

bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera. 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Resultat-for-Klimatklivet/  

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF 
ERUF är tillsammans med ESF en av EU:s äldsta fonder. Fonden syftar till 

att utjämna de regionala skillnaderna i Europa samt att stärka den 

regionala tillväxten och sysselsättningen.  

ERUF är just nu i en planeringsfas och vi vet inte än alla detaljer om hur 

medlen i ERUF kommer hanteras. De prioriteringar som finns för Skåne-

Blekinge är bland annat att främja den gröna omställningen genom att 

finansiera projekt som bidrar till hållbar vattenförvaltning, förnybar energi, 

energieffektivitet, biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö.  

Projekten söks i regel av offentliga eller privata organisationer men kan 

med fördel involvera ideell sektor. Och finansieringen är ca 40 % bidrag 

och 60 % medfinansiering från de sökande. 

ERUF finns även i en interregional form, d.v.s. där samarbeten sker mellan 

regioner i olika länder. De som är mest relevanta i sammanhanget är 

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Interreg South Baltic. De här 

programmen skiljer sig i prioritering men är relativt lika ERUF Skåne-

Blekinge. 

https://tillvaxtverket.se/eu-program/skane-blekinge.html  

https://interreg-oks.eu/  

https://southbaltic.eu/  

https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Resultat-for-Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Resultat-for-Klimatklivet/
https://tillvaxtverket.se/eu-program/skane-blekinge.html
https://interreg-oks.eu/
https://southbaltic.eu/
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LONA 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 

förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att 

genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Bidraget 

ligger i regel kring 50 %. 

Exempel på projekt är t.ex. natur- och hälsostigar som integrerar tätorter 

med naturen och främjar kunskap om natur samt folkhälsan.  

Åtgärderna inom LONA ryms inom en eller flera kategorier: 

 Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar. 

 Framtagande av underlag, till exempel kommunala 

naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- 

och kulturreservat. 

 Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader 

för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av 

skötselplan. 

 Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att 

främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn. 

 Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter. 

 Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, 

informationstavlor och broschyrer. 

 Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel 

igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller 

tvåstegsdiken. 

 Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av 

våtmarker. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/stod-till-

naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html  

LOVA 
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) påminner om LONA men har fokus på 

vatten, som namnet antyder. LONA kan sökas av kommuner, ideella 

organisationer och kommunala bolag som drivs utan vinstsyfte. Åtgärder 

inom LOVA ska bidrar till 

 minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och 

kustvatten, så kallad internbelastning 

 minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön 

 upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av 

musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för 

återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning 

av vattenmiljön 

 minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till 

vattenmiljön 

 att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen. 

Beviljat stöd kan uppgå till 80 % av budgeten. Medfinansiering krävs. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
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https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/stod-till-

naturvard/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html  

Urban innovative action. UIA 
UIA är EU:s program för innovationsprojekt för urban utveckling och kallas 

för ”The urban lab of Europe”. Programmet riktar sig inte till föreningar 

utan till offentlig sektor och företag men föreningar kan delta i projekten. 

Syftet är för städer (50.000 invånare+) att kunna testa riktigt innovativa 

idéer för att främja ekologisk och social hållbarhet i Europas städer. För 

exempel se andra länken nedan: 

https://www.uia-initiative.eu/en  

https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities  

Övrigt 
Det är alltid bra att hålla koll på relevanta svenska myndigheter då 

framförallt nationella stöd kan utlysas med kort varsel. Det kan handla om 

ett överskott eller en politisk satsning som har dröjt o.s.v. Relevanta 

myndigheter sett till Överenskommelsen är: Delmos, Socialstyrelsen, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Migrationsverket, 

Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen Skåne, Energimyndigheten. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.uia-initiative.eu/en
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities

