
Snabbguide: Här kan du söka pengar
Detta är en snabbguide med dirketa tips till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. 
Guiden syftar till att hjälpa er som står inför en ansökningsprocess av medel till er verk-
samhet. Fördjupning, kursdagar och konsultationer finns också att tillgå, i syfte att ni ska 
kunna göra högkvalitativa ansökningar. 

Nedanstående bidragsgivare har alla olika villkor, ansökningspocesser, deadlines och formulärkrav. Läs noga 
instruktioner för att vara säker på att ni gör rätt. För direkta frågor om varje fond – kontakta bidragsgivaren! 

Statligt 
Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete
Ett bidrag som är speciellt till för arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter 
med syfte att bevara och utveckla kulturhistoriska värden.  17 miljoner kr/år. Godkännandegraden är ca 40%. 

Sjöhistoriska museets Fartygsstöd 
För dem som äger kulturhistoriskt värdefulla fartyg finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för repara-
tioner av olika slag. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg. Stödet ska stimu-
lera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara 
en mindre del av den totala kostnaden. 

Statens kulturråd 
Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och 
riksdag beslutar om. Varje år delar kulturrådet ut 2,5 miljarder kronor inom följande områden: litteratur, 
läsfrämjande och bibliotek, bild- och konstform samt museer, teater, dans och nutida cirkus, skapande skola 
samt nationella minoriteters kultur.

Boverket
Stöd till icke-statliga kulturlokaler: Bidrag ges för nybyggnad, ombyggnad samt till standardhöjande repara-
tioner, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder av icke-statliga kulturlokaler. Exempel på lokaler 
som drivs av någon annan än staten kan vara museer, teater- och konserthallar, konsthallar och liknande.
Bidrag till allmänna samlingslokaler: Detta bidrag lämnas till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp 
av samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder 
i allmänna samlingslokaler.

Jordbruksverket 
Har flera stöd för natur- och kulturvård:  
Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer 
Investeringsstöd för hembygdsgårdar 
Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet  
Dessa är avsedda för de som återställer, bevarar eller utvecklar aktuell verksamhet.  

Regionalt
Länsstyrelserna: Bidrag till kulturmiljövård
Ett statligt bidrag till kulturmiljövårdande insatser som söks hos respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna har 
uppdraget att värdera ansökningarna enligt bestämda urvalsprinciper. Ansök hos din länsstyrelse.
275 miljoner kronor fördelades 2020 till kulturmiljövård. Den stora majoriteten, 251 miljoner, fördelades  
sedan av länsstyrelserna. OBS! Kan heta lite olika saker hos olika länsstyrelser. Kan också vara uppdelat i olika 
bidrag för exempelvis små byggnadsvårdsarbeten, särskilt skyddsvärda miljöer och andra uppdelningar.



EU
Observera att EU-fonder innebär mycket omfattande administrativt arbete och oftast bethöver sökas i sam-
arbete med offentlig myndighet.  
 
Leaderfonden
3,2 miljarder varav 0,8 i privat medfinansiering. I varje leaderområde finns ett leaderkontor med en verk-
samhetsledare. Stöd till lokalt ledd utveckling. Syftet är att ge möjligheter till bygdeutveckling och stöd för 
utvecklingsprojekt. Fokus på projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, 
service eller landsbygdens attraktivitet. 

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
Gällde mellan 2014-2020. Beslut om nästa programperiod inväntas för att förmedla aktuell information. 

Norden
Följande fonder syftar till att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna:
Nordiska kulturfonden 
Svensk-Danska kulturfondenSvensk-Norska samarbetsfonden
Kulturfonden Sverige och  Finland
Svensk-isländska samarbetsfonden
Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan

Kommun 
Kultur- och fritidsbudget: Kan vara produktionsstöd, arrangörsstöd, bygdepeng, integrationsfond mm. En liten smula, 
och det mesta uppbundet i fasta kostnader och verksamhetsbidrag

Vänortspengar: Kolla närmare med din kommun.

Lokala stöd 
Lokala fonder, stipendier och stiftelser
Banker
Studieförbund (arrangemang, kurser)  
Företagssponsring 

 
Övriga fonder, stipendier och stiftelser 
Allmänna arvsfonden 
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Prioriterar verksamheter för barn, unga 
eller personer med funktionsnedsättning.  
 
Kulturbryggan 
Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som ska främja förnyelse 
och utveckling inom kulturområdet.
Postkodlotteriets kulturstiftelse
Sparbanksstiftelser i olika regioner och landsdelar
Skandiastiftelsen
Stiftelsen Cafafonden
Stiftelsen Längmanska Kulturfonden
Svenska kyrkans kulturstipendium
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Sök vidare på egen hand: stiftelsemedel.se


