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ARVSFONDEN – NYA PROJEKT OKTOBER 2014 

 

I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken 

projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner 

kronor. 

 

ABF Norr, SUNDERBYN 

Ung i Glesbygd 

har beviljats stöd med 457 000 kronor för år 1 av 2 

Detta är ett kultur- och delaktighetsprojekt som ska genomföras i Korpilombolo i 

Pajala kommun. Projektet kommer att utveckla ungas kreativitet inom olika 

uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform. För genomförandet av de 

olika verksamheterna kommer lokala drama- och konstpedagoger att vara 

engagerade. Efter projektets slut ska det finnas ett ungdomsnätverk för kultur och 

skapande aktiviteter, och eventuellt ska en ungdomsförening med inriktning kultur 

startas. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

 

Skånes Dövas Distriktsförbund, LIMHAMN 

Vi hör det vi ser – Ett Banbrytande Projekt i Samverkan med Sveriges Museum 

har beviljats stöd med 1 774 000 kronor för år 1 av 2 

Syftet med projektet är att utveckla, pröva och sprida innovativa modeller för hur 

döva och hörselskadade i ökad utsträckning kan få tillgång till konst- och kulturutbud. 

De erfarenheter som dras i projektet ska permanentas och integreras i framtida 

utställningar och samordnas med ordinarie styrdokument och arbetsverktyg, samt 

spridas till andra museum i Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet 

i kulturlivet. 

 

Roofy Safety Ambassadörer, SKARPNÄCK 

Roofy Safety – Brädsporternas säkerhetsambassadörer 

har beviljats stöd med 1 338 000 kronor för år 1 av 1 

Projektet syftar till att öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekter 

inom brädsporterna, i första hand skateboard och longboard. Ungdomar utbildas i t 

ex första hjälpen, riskanalyser för tävlingar/events, hur man informerar om personligt 

säkerhetsskydd, etc. Därefter åker ungdomarna ut till stora och små events/tävlingar i 

olika delar av Sverige som Roofy Safety Ambassadörer för att arbeta med 

säkerhetsfrågor. Man har också tagit fram en säkerhetscertifiering av 

tävlingar/events. Projektet kommer att leva vidare på olika sätt, och delar kommer t 
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ex att integreras i Skateboardförbundets verksamhet i framtiden. Nationellt projekt. 

Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

 

Regionförbundet Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtlands 

län), ÖSTERSUND 

Kulturbussen Jämtland Härjedalen 

har beviljats stöd med 986 000 för år 1 av 3 

Projektet syftar till att skapa en meningsfull fritid för ungdomar i Jämtlands län och 

stimulera unga till eget digitalt skapande. Navet i projektet är Kulturbussen, som åker 

runt i Jämtlands län och gör återkommande besök på utvalda orter i länets åtta 

kommuner. Med bussen finns en uppsättning digital teknik samt två konstnärliga 

handledare som lär ut till unga som i sin tur lär ut till yngre. Kulturbussen erbjuder 

unga mellan 12-25 år en plattform där man kan utveckla sitt skapande, samtidigt som 

man lär sig att hantera och kritiskt granska nya medier och uttryck. Under en 

treårsperiod ska projektet omfatta minst 500 ungdomar. Verksamheten förläggs till 

bygdegårdar och biografer som på många håll av tradition fungerar som lokala 

mötesplatser. På så sätt får man in en yngre publik som använder lokalerna på ett 

nytt sätt. Kulturbussen erbjuder även mentorsprogram för att unga så småningom 

ska kunna fungera som ledare på Kulturbussens sommarkollo, samt i vissa fall som 

cirkelledare. Målet efter projektets slut är att skapande aktiviteter genom 

kulturbussen ska fortsätta som studiecirklar via Sensus samt i 

bygdegårdarnas/biografföreningarnas regi. Projektet ska även ha utformat en modell 

för mentorsprogram för unga, som ska kunna fortleva efter projektets slut, där 

Bildkonsten och Filmpool Jämtland är huvudansvariga. Regionalt projekt. Prioriterat 

område: Delaktighet i kulturlivet. 

 

Landskrona idrottens samorganisation (LISA), LANDSKRONA 

Cityidrott 

har beviljats stöd med 1 040 000 kronor för år 1 av 3 

Föreningen driver idag, mycket framgångsrikt, Cityidrott för barn från 6-12 år. Det 

finns dock en stor efterfrågan att fortsätta delta i Cityidrott när man börjar högstadiet 

– vilket man nu vill möta genom det tilltänkta Arvsfondsprojektet som syftar till att 

stärka, engagera och utbilda ungdomar till förebilder, volontärer och ledare. Projektet 

ska ge ungdomar i Landskrona en aktiv fritid genom att erbjuda dem olika aktiviteter 

att prova på, leda och delta i. Cityidrott är ett projekt som riktar sig till unga från 

socioekonomiskt svaga delar av Landskrona som idag inte har någon kontakt med 

föreningslivet. Under en treårsperiod ska föreningen rekrytera minst 60 ungdomar 

och utbilda dem till ledare och minst 140 ungdomar i åldrarna 13-16 år ska ha deltagit 

i projektets aktiviteter som genomförs tillsammans med en stor mängd lokala 

föreningar. Ungdomsledarna kommer verka i Landskrona som lokala ambassadörer 

och förebilder. Projektet har en tydlig arbetsmarknadskoppling genom samarbete 

med Arbetsförmedlingen. Fortsättningsvis ska projektet huvudsakligen drivas av 

ungdomsledare, i ansökan presenteras flera olika finansieringsalternativ som bland 
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annat innefattar kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Lokalt 

projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

 

Folkuniversitetet Kursverksamheten, HELSINGBORG 

PROVA 

har beviljats stöd med 2 161 000 kronor för år 1 av 3 

Prova är ett utvecklingsprojekt för unga vuxna med aktivitetsersättning och psykisk 

ohälsa. Projektet syftar till att utveckla nya metoder genom en mix av skapande 

estetisk och kulturell verksamhet, kärnämnesstudier, praktiskt arbete/sysselsättning 

(odling, bygg/hantverk, kreativ verkstad, café), mentorskap/coaching, samt social 

träning. I paketet ingår även arbetsträning/praktik på företag. Det långsiktiga målet är 

ett arbete och/eller studier med egen försörjning där PROVA är ett steg på vägen. 

Efter projekttidens slut tar medverkande kommuner tillsammans med 

Folkuniversitetet ansvar för projektets fortsättning. Regionalt projekt. Prioriterat 

område: Delaktighet i kulturlivet. 

 

Teatermaskinen, RIDDARHYTTAN 

Maskinskolan 

har beviljats stöd med 1 747 000 kronor år 1 av 3 

Projektet syftar till att skapa en skola som bygger på praktisk inlärning med konsten 

och kulturen som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det 

självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför samhället. 

Upptagningsområdet är Ungdomar från Västmanland. Ungdomarna kommer att få 

arbeta med iscensättningar, utställningar, film, text och musik. Förutom de 

konstnärliga utryckformerna så får de även arbeta med scenografi, teknik, 

marknadsföring, formgivning, skötsel/drift, kök, budget, informations- och 

dokumentationsarbete. Målsättningen är att varje år ta emot ett 50-tal deltagare, 

varav 15-20 går helårskurser och ett 30-tal deltar i terminskurser. Detta vill man 

komplettera med kortkurser, distansutbildningar och studiecirkelverksamhet. Efter 

projekttidens slut är målsättningen att organisationen står som huvudman för 

helheten eller som filial till en eller flera andra organisationer/skolor.  

Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 

 

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK), STOCKHOLM 

I dina skor 

har beviljats stöd med 1 267 000 kronor år 1 av 3 

Barn i kulturskolan samt andra verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn 

och unga och professionella konstnärer inspirerar varandra och genomför kreativa 

projekt för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete. Minst 50 % av 

deltagande barn representerar målgruppen barn med olika funktionsförutsättningar. 

Projektet syftar till att få in fler dimensioner i kulturskolorna, kulturinstitutionerna och 

hos konstnärerna. Där är det ömsesidiga mentorskapet en, samverkan mellan de 

olika kulturinstitutionerna, konstnärerna och barnen är en annan, och med 
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funktionsförutsättningsperspektivet en tredje. Målet är att involvera 24 barn och lika 

många konstnärer i fyra kommuner (Kalix, Gävle, Stockholm och Göteborg), 

kommunernas kulturskolor och minst 8 olika kulturinstitutioner. Efter projekttidens slut 

är medverkande institutioner beredda att fortsätta samarbetet med kulturskolorna och 

övriga verksamheter och då med en utprovad mentorsmodell som kan spridas till 

övriga Sverige. Nationellt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 

 

Amatörteaterns Riksförbund södra distriktet, RÅÅ 

JODA (Jag och de andra) 

har beviljats stöd med 1 018 000 kronor år 1 av 3 

Projektet planerar att utveckla en variant av Communityteater där ensamkommande 

flyktingar i åldern 12-25 år, företrädesvis från mellanöstern, nord- och östafrika är 

målgrupp. Detta i syfte att bryta kulturellt utanförskap, med bevarad identitet och 

självkänsla. Målet är att under en treårsperiod genomföra sammanlagt 10 

teaterprojekt i lika många lokala föreningar inom ATR-syd/HSF, huvudsakligen i 

nordvästra Skåne. Målgruppen deltar med föreningens ordinarie medlemmar där 

man tillsammans arbetar fram en produktion. Erfarenheterna, den nya metoden att 

arbeta med Communityteater kommer att spridas till övriga 200 

amatörteaterföreningar runt om i Sverige. Regionalt projekt. Prioriterat område: 

Delaktighet i kulturlivet. 

 

Kachikally Kulturförening, HELSINGBORG 

Major Tom 

har beviljats stöd med 1 962 000 kronor år 1 av 3 

Projektet vänder sig till ungdomar med intresse och inriktning för nutidens 

undergroundkultur. Föreningen har byggt upp kontakter i Helsingborg med omnejd 

som möjliggör målet att kunna erbjuda minst 500 ungdomar ett kulturutbud som ett 

komplement till kulturskolors och studieförbunds olika erbjudanden. I projektidén 

ingår etableringen av en livescen för dessa ungdomar. 15 platser per år räknar man 

med ska kunna erbjuda de som vill gå en specialutbildning inom fyra olika områden: 

låtskrivare/producenter, blivande artister, media/livescen och entreprenör/affärspaket. 

Syftet med projektet är att bygga upp en verksamhet som erbjuder något som 

ungdomarna efterfrågar men inte kan hitta idag. Folkuniversitetet står som garant för 

en fortsättning av projektet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i 

kulturlivet. 

ABF Örebro län, ÖREBRO 

Kännbart 

har beviljats stöd med 5 306 000 kronor för år 1 av 3 

Projektet syftar till att förbättra bemötande och förståelse vad gäller tillgänglighet 

framför allt för personer med dövblindhet men även för synskadade och döva 

personer. Detta kommer att ske genom att skapa en ambulerande konstutställning av 

bland annat dövblinda konstnärer, skapa arenor för samverkan med konstnärer med 

och utan funktionsnedsättning och arrangera pedagogiska workshops där bland 
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annat skolungdomar erbjuds skapande aktiviteter med tillgänglighet i fokus.  I 

samarbete med utställningsarrangörerna och andra samarbetspartners avser 

projektet att arrangera och/eller leda kurser, seminarier och föredrag samt genomföra 

guidningar kring konstverken. Efter projektslut kommer ett antal verk att utplaceras i 

offentliga miljöer eller användas i workshop-och kurssammanhang. ABF kommer att 

erbjuda studiecirklar i ämnet och Riksutställningar kommer att integrera 

erfarenheterna från projektet i sina utbildningsseminarier. Nationellt projekt. 

Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet, 

 

Hushållningssällskapet Väst, VÄNERSBORG 

En resa i sinnenas värld med mat och musik som redskap – En föreställning för 

personer med demenssjukdom 

har beviljats stöd med 994 000 kronor för år 1 av 2 

Projektet syftar till att ta fram en metod anpassad för personer med demens för att 

stimulera minnet och skapa trygghet. Projektet innefattar olika föreställningar med 

minnesstimulering i form av mat och musik. Målgruppen är personer med demens. 

Efter projektets avslut kommer en handledning med tillhörande CD-skiva produceras 

som kan användas av anhöriga samt personal i boenden för personer med demens. 

Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

 

Kungsportens friskvård, HUSQVARNA 

Megaviktiga 

har beviljats stöd med 655 000 kronor för år 1 av 3 

Syftet med projektet är att främja god psykisk och fysisk hälsa hos barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. Projektets målgrupp är ungdomar med 

funktionsnedsättningar (kognitiva, utvecklingsbetingade, psykiska, fysiska eller en 

kombination av dessa) och deras vårdnadshavare. Projektet riktar sig särskilt till unga 

i särskolan. Projektet vill skapa mötesplatser för målgruppen med ett utbud som rör 

både den fysiska och psykiska hälsan. Deltagarna ska också få stöd vad gäller frågor 

kring kamrater, självbild och att förebygga mobbning och kränkningar. Projektet vill 

även stödja vårdnadshavare genom coachning och gemensamma möten. Projektet 

avser att möta 40 ungdomar och deras vårdnadshavare under projekttiden. Efter 

projekttiden ska verksamheten fortsätta inom föreningens regi, finansierat genom 

bl.a. sponsring. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk 

hälsa. 

 

Kvalitetsteatern, ENSKEDE 

Lesbisk makt – A Queer Girl’s Guide to Everything 

har beviljats stöd med 1 281 000 kronor för år 1 av 3 

Syftet med projektet är att skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en 

rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv. 

Arrangörsnätverket, som är tänkt att täcka minst åtta orter runt om i landet, ska 

erbjuda trygga återkommande mötesplatser samt kartlägga och tillgängliggöra 
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aktiviteter av och för målgruppen som arrangeras runt om i landet. Med arkivet vill 

projektet bidra till en historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung 

och lesbisk idag och möjliggör fler identifikationspunkter för målgruppen. Projektet 

riktar sig till unga personer som identifierar sig som eller är nyfikna på lesbiskhet, 

som är aktiva inom hbtq-rörelsen eller som bara söker ett nytt sammanhang. Målet 

med projektet är att skapa en modern folkrörelse, en gemenskap som sträcker sig 

utanför storstadsområdena. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och 

delaktighet. 

 

Somalilands förening, MALMÖ 

Tryggare uppväxt i Sverige – utbildning och stöd för nyanlända somaliska 

barnfamiljer i Skåne 

har beviljats stöd med 2 158 000 kronor för år 1 av 3 

Syftet med projektet är att underlätta nyanlända familjer i deras integration in i 

samhället, genom att stärka föräldrar i deras föräldraroll och stärka barnens 

kunskaper kring de egna rättigheterna och möjligheterna. Projektets målgrupp är 

nyanlända somaliska barnfamiljer i hela Skåne. Man räknar med att projektet 

kommer att omfatta ca 1 200 personer, varav 2/3 är barn/ungdomar. Projektet 

kommer att jobba med information och utbildning som ges i studiecirkelform, utflykter 

och studiebesök samt bygga nätverk mellan nyanlända och svenska familjer. 

Projektet har som målsättning att öka människors självständighet och motverka 

utanförskap, liksom att bidra till trygghet för barn och ungdomar. Projektet genomförs 

i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och ett antal andra föreningar. 

Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

 

DHS, De Handikappades Samarbetskommitté, HELSINGBORG 

Det Ideella Föreningslivets Service och Kunskapscentrum i Helsingborg 

har beviljats stöd med 1 472 000 kronor för år 1 av 3 

Projektet målsättning är att bygga upp ett service- och kunskapscenter för 

föreningslivet i Helsingborg. Centret ska vara en arbetsplats för personer med 

funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning, -rehabilitering 

och daglig verksamhet. Syftet är tvåfaldigt: att stärka handikapprörelsen i synnerhet 

och hela det ideella föreningslivet i allmänhet, och att skapa en bättre arbetsmarknad 

för målgruppen. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett 

arbetsintegrerande socialt företag för personer med funktionsnedsättning. 

Kooperativet ska finansieras med intäkter från de uppdrag som görs och kostnaderna 

kommer hållas nere pga lönebidrag till anställda och samordningsvinster. Regionalt 

projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 
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Rydö historiska förening, RYDÖBRUK 

Barnens kulturmiljö i Rydöbruk 

har beviljats stöd med 609 000 kronor för år 1 av 3 

Projektet vill utveckla en barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med skolan på 

orten. Barnen ska utifrån sina egna utgångspunkter kunna upptäcka det som finns 

omkring dem och förmedla det vidare genom att få skapa bilder, film, internetsidor 

och få vara med att göra läromedel för skolan som bygger på Rydöbruks historia och 

hur det ser ut idag. Samhället som har under de senaste decennierna omvandlats 

demografiskt genom att många människor och familjer som inte tidigare hade 

anknytning till platsen har flyttat in. Kommunen har ett förhållandevis stort 

flyktingmottagande samtidigt som Rydöbruk sedan mitten av 1980-talet har mist det 

mesta av sin samhälleliga service förutom daghem och skola. Projektet kommer att 

pröva olika aktiviteter och arrangemang som har som mål att skapa en långsiktig 

relation mellan barnen, föreningen och skolan på orten. Lokalt projekt. Prioriterat 

område: Demokrati och delaktighet. 

 

Demokrati för Barns Framtid (DBF), VISBY 

Integrationscenter på Gotland 

har beviljats stöd med 1 111 000 kronor för år 1 av 3 

Syftet med projektet är att ge barn en aktiv fritid samt utveckla en ny arbetsmodell för 

integration på Gotland tillsammans med Korpen. Målgruppen är barn i åldern 8-14 år 

som inte deltar i någon organiserad fritidsverksamhet. Målet är att ge nyanlända och 

svenska barn en aktiv fritid genom att få testa på olika aktiviteter i samarbete med 

kultur- och idrottsföreningar. Det ska finnas ett helhetsperspektiv där barnet är med 

psykiskt, fysiskt och socialt. Projektet kommer med sina samarbetsaktörer arrangera 

fritids- och rättighets- och hälsoinformation för barn mellan 8-14 år. Målet är at nå ut 

till ca 700 personer. I projektet får barnen möjlighet att testa på olika aktiviteter 

tillsammans med fritidsledare/instruktörer, hälsopedagoger från Korpen Gotland 

kommer att utbilda kring hälsa, kost och motion. I samarbete med Rädda Barnen 

kommer workshops att genomföras med teman som icke-mobbning, icke-

diskriminering och förståelse för olika kulturer. Ett integrationscenter kommer att 

drivas på kvällar och helger och samtalsgrupper kommer att ordnas tillsammans med 

barnens föräldrar om hur barnen kan bli delaktiga i fritidsliv och integration. 

Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

 

Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare (RFHL), STOCKHOLM 

Skriva för förändring 

har beviljats stöd med 718 000 kronor för år 1 av 3 

Projektets syfte är att utbilda, motivera och stötta minst 50 unga, som är placerade 

på SiS-Institutioner, inom ramen för Lagen om vård av unga LVU/Lagen om sluten 

ungdomsvård LSU, att skriva journalistiska texter med fokus på den egna situationen 

och sin framtid. Vidare ska ungdomarna introduceras i att läsa, förstå och besvara 

myndighetspost samt lära sig att företräda sig själva och andra. Tanken är att 
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ungdomarna ska ges möjlighet att fortsätta delta, efter utslussning, genom 

uppföljning och fortlöpande kontakt. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati 

och delaktighet. 

 

Kulturföreningen Parken (Kulturparken), UPPSALA 

Rätten att leva mitt liv 

har beviljats stöd med 1 430 000 kronor för år 1 av 3 

Detta samverkansprojekt, mellan föreningsliv, kommun och landsting i Uppsala, vill 

genom drama och teater, samtal, processövningar, blogg mm ta fram verktyg, 

strategier och öka förståelsen om rättigheter, sex, kärlek och relationer bland 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Målet är att ta fram digitalt och 

tryckt metodmaterial kring arbetsmetoden, ha påbörjat en utbildning kring metoden 

för yrkesverksamma runt målgruppen samt få till stånd en daglig verksamhet som 

arbetar vidare med metoden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av 

psykisk och fysisk hälsa. 

Föreningen Staffansgården, DELSBO 

Dellen modellen 

har beviljats stöd med 1 138 000 kronor för år 1 av 3 

Syftet med projektet är att skapa fritids- och arbetsmöjligheter på en specialanpassad 

båt på sjöar i Hälsingland. Målsättningen är att båten används för fritidsaktiviteter 

som exempelvis segling och fiske, samt för att ge guidade turer för turister på 

Dellensjöarna. Målgruppen för projektet är personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Genom utbildningar kommer målgruppen bland annat få 

kunskap om turism, miljö- och naturkunskap, fiske, historia och kultur kring 

Dellensjöarna och även fartygsbehörighet. Deltagarna medverkar även i konstruktion 

av båten och bryggor. Båten kommer att hyras ut för aktiviteter med målgruppen som 

besättning. Under projekttiden kommer man även att undersöka om det lämpar sig 

att Dellenmodellen drivs som ett socialt företag eller kooperativ i framtiden. Totalt 

beräknas ca 80 personer med funktionsnedsättning delta i projektet. Lokalt projekt. 

Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 


