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Förord
År 2020 var tredje året som Delegationen mot segregation (Delmos) fördelade
statsbidrag för att minska och motverka segregation. Liksom tidigare år har
fokus legat på att främja ett kunskapsbaserat arbete och samverkan inom och
mellan olika aktörer som har betydelse för segregationens utveckling.
Genom statsbidragen har myndigheten en möjlighet att stimulera en önskad
utveckling regionalt och lokalt. Därutöver ger statsbidragen en bra bild av hur
arbetet mot segregation ser ut hos de aktörer som beviljats bidrag
Rapporten har tagits fram av utvecklingsledare Emmy Bornemark.

Anders Kessling
Direktör Delegationen mot segregation
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REDOVISNING AV STATSBIDRAG 2020

Sammanfattning
År 2020 fördelade Delegationen mot segregation knappt 82 miljoner kronor i
statsbidrag för att minska och motverka segregation. Myndigheten fördelade
bidragen i enlighet med två förordningar till kommuner, regioner respektive
ideella organisationer och stiftelser.
Utlysningens syfte var att bidra till att skapa goda förutsättningar för aktörer på
alla nivåer att bedriva ett långsiktigt arbete mot segregation. Arbetet skulle vara
kunskapsfrämjande och utveckla samverkan mellan olika aktörer som har
betydelse för segregationens utveckling.
Myndigheten fick 272 ansökningar varav 70 beviljades. Verksamhet bedrevsi
sammanlagt 18 olika län. De beviljade ansökningarna uppfyllde i hög grad
utlysningens syfte och handlade till stor del om att aktörerna skulle utveckla
kunskap om segregationens nuläge och analysera bakomliggande orsaker till
segregation. Genom en ökad kunskap kan de beviljade aktörerna lägga
grunden till mer träffsäkra insatser framöver. Aktörernas arbete ledde också till
utveckling av samordning och samverkan, både sektorsövergripande och
tvärsektoriell. Samverkan kan bland annat leda till bättre samsyn och att
insatser får större effekt.
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1.
1.1.

Inledning

UPPDRAG
Under 2020 hade Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela 82 miljoner
kronor i enlighet med två förordningar:
•

förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att
minska och motverka segregation samt

•

förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för
att minska och motverka segregation.

Senast den 1 juni 2021 ska myndigheten lämna en sammanfattande redogörelse för
vad utbetalade statsbidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad
bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidragen
Denna redovisning innehåller en sammanfattande redogörelse för myndighetens arbete
med uppdraget och vad det utbetalade statsbidraget användes till.

1.2.

SYFTE MED STATSBIDRAGSFÖRDELNING 2020
I arbetet med att förbereda utlysningen av statsbidrag 2020 har Delegationen mot
segregation haft flera utgångspunkter. Regeringens styrdokument1 som rör segregation
är vägledande för allt arbete som myndigheten utför och är därför centrala även för
arbetet kring statsbidrag. Det har också varit viktigt att ta tillvara de lärdomar som
myndigheten gjort i tidigare utlysningar samt en utvärdering av bidragen som
fördelades 2018 (Ramboll 20202).
Delegationen mot segregations syfte med utlysningen var att bidra till att skapa goda
förutsättningar för aktörer på olika nivåer att bedriva ett långsiktigt arbete mot
segregation. Utlysningen skulle stödja kommuner och regioner samt ideella föreningar
och stiftelser att utveckla samarbetet samt öka sin kunskap och samsyn i arbetet
med att minska och motverka segregation.

1 Instruktion för Delegationen mot segregation genom förordning (2017:1085), Långsiktigt
reformprogram för minskad segregation 2017-2025, Regeringens långsiktiga strategi för att
minska och motverka segregation, Budgetpropositionen 2020.
2

Sammanställningar av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete.
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För kommuner och regioner betonades vikten av att ta reda på nuläget och att
analysera de bakomliggande orsaker som gör att segregationen uppstår. Utlysningen
skulle stödja förmågan att identifiera orsakssamband och främja en utveckling från att
arbeta enbart med effekter av segregationen till att även synliggöra och
motverka bakomliggande orsaker. Ett sådant arbetssätt främjar kunskapsbaserade
insatser som därmed blir mer träffsäkra i relation till de behov som finns. Utöver den
kunskapsfrämjande inriktningen kunde kommuner eller regioner söka medel för
strategisk samverkan och gemensamt agerande. Ett sådant arbete kunde innebära
förvaltningsövergripande samverkan inom kommunen eller regionen respektive
sektorsövergripande samverkan med exempelvis civilsamhället, näringslivet och
akademin.

För ideella föreningar och stiftelser betonades en utveckling från enskilda
punktinsatser till långsiktiga åtgärder i områden med socioekonomiska utmaningar.
Utlysningen hade särskilt fokus på att utveckla den strategiska samverkan mellan
ideella organisationer och andra aktörer, i synnerhet kommuner. I utlysningstexten
angavs att sådant arbete kunde ske genom att upprätta en gemensam nulägesbild,
gemensamma mötesplatser, gemensam kompetensutveckling eller samordning av
insatser.

1.3.

MYNDIGHETENS ARBETSPROCESS UTIFRÅN INKOMNA
ANSÖKNINGAR
Utlysningen renderade i totalt 267 ansökningar som fördelades på sex handläggare.
Två administratörer arbetade parallellt med formaliagranskning och administrativ
handläggning. Även myndighetens controller, registrator, kommunikationsansvarig
samt direktör var involverade i beredningen.

Handläggarna arbetade i tre beredningsteam om två personer i varje och varje team
ansvarade för ett antal ansökningar utifrån en regional indelning.
Handläggningsarbetet påbörjades med en screeningprocess där alla ansökningar lästes
och sorterades utifrån syftesuppfyllelse. Ett flertal ansökningar uppfyllde inte syftet
med utlysningen. De vanligaste bristerna var avsaknad av långsiktighet och
samverkan, att ansökningarna inte var tillräckligt strategiskt inriktade och brist på ett
kunskapsbaserat arbetssätt.
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Därefter kvarstod 116 ansökningar för fortsatt prövning. Flera personer läste och
bedömde utifrån bifall, avslag och eventuellt bifall. Alla som graderades som bifall
tilldelades medel. Bland de ansökningar som Delegationen mot segregation bedömde
som eventuella bifall, prövade myndigheten dessa även utifrån den geografiska
spridningen samt om ansökningen avsåg verksamhet i flera delar av landet. Under
handläggningsprocessen genomfördes samsynsmöten för att alla beredningsteam
skulle arbeta likartat.
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2.

Resultatredovisning

De aktörer som har beviljats medel ska slutrapportera sin verksamhet senast den 15
juni 2021. Denna redovisning innehåller därför en begränsad beskrivning av
effekterna av bidraget. Redovisningen baseras i första hand på statistik utifrån de
beviljade ansökningarna och de lägesrapporter som lämnades till Delegationen mot
segregation senast den 15 november 2020.

2.1.

BEVILJADE ANSÖKNINGAR
Myndigheten fick totalt 272 ansökningar varav 67 ansökningar var från kommuner
och regioner och 205 från ideella organisationer och stiftelser. Av dessa biföll
myndigheten totalt 70 ansökningar, 39 från kommuner och regioner och 31 från
ideella organisationer och stiftelser. En kommun (Skövde kommun) drog därefter
tillbaka sin ansökan, det är därför 69 organisationer som har genomfört verksamhet
under bidragsperioden.

Enligt Delegationen mot segregations regleringsbrev för 2020 skulle upp till 85
miljoner kronor fördelas till arbete för att minska och motverka segregation. Enligt
myndighetens anslagsvillkor skulle högst 57 miljoner kronor fördelas till kommuner
och regioner och högst 25 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser.
Myndigheten gjorde en begäran till regeringen om en omfördelning så att fler ideella
föreningar och stiftelser med ansökningar av god kvalitet skulle kunna beviljas
statsbidrag. Regeringen ändrade därefter anslagsvillkoret för de statsbidrag som
Delegationen mot segregation fördelar. Bidragsbesluten fattades därför vid två
tillfällen med cirka två veckors mellanrum i juni 2020 och det totala fördelade
beloppet var 81 999 316 kr. Se bilaga 1 för mer detaljer kring sökta och beviljade
belopp.

2.2.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
De 70 ansökningar som myndigheten beviljade bidrag kommer från aktörer som är
verksamma i 18 län. Knappt hälften av bidragen, 34 stycken, gick till aktörer i
storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Resterande bidrag var jämnt
spridda över landet och gynnade därmed både aktörer som är verksamma i små och
medelstora kommuner.
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Bland kommunerna som beviljades bidrag var det 14 stycken som tillhör de 32
kommuner som utsetts av regeringen utifrån att de har områden med socioekonomiska
utmaningar. Under 2020 hade dessa även medel från Tillväxtverket för arbete mot
segregation.

Bland organisationerna fanns det fem ideella föreningar och stiftelser som har haft
verksamhet i flera län. Deras arbeten redovisas som nationellt i tabellen nedan.
LÄN

ANTAL
Region

BELOPP (KR)
Kommun*

Ideell förening/
stiftelse

Blekinge

1

1

2 755 600

Dalarna

1

1

2 902 908

Gävleborg

2

1

2 713 870

Jämtland

2

Jönköping

1 287 281
1

1 075 000

Kalmar

1

331 000

Kronoberg

2

3 715 800

Norrbotten

1

672 595

Skåne

1

5

6

17 012 126

Stockholm

1

5

7

11 486 024

Södermanland
Uppsala

1
1

Värmland

80 000

2

1

4 839 602

1

1

2 829 387

Västerbotten

1

2

2

3 888 535

Västmanland

1

1

Västra Götaland

6

Örebro
Östergötland

1

Nationellt
Summa

5

34

2 103 000
3

11 022 390

1

1 097 142

1

2 059 600

5

10 127 456

31

81 999 316

För en fullständig förteckning över vilka kommuner, regioner, ideella föreningar och
stiftelser som beviljades medel, se bilaga 2.

2.3.

TEMATIK I BEVILJADE ANSÖKNINGAR
De beviljade ansökningarna uppfyllde i hög grad de syften som Delegationen mot
segregation hade formulerat i utlysningen.
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2.3.1.

Tematik i ansökningar från kommuner och regioner
Ansökningarna från kommuner och regioner syftade i hög grad till att utveckla
kunskapen om segregationens nuläge genom att kartlägga hur förutsättningar skiljer
sig åt mellan olika geografiska områden i en kommun eller region och analysera hur
det påverkar exempelvis uppväxt- och levnadsvillkor. I planeringen av utlysningen
hade Delmos, i dialog med Statistiska Centralbyrån, tagit fram ett erbjudande till
kommuner och regioner så att de kunde beställa områdesbaserad statistik utifrån en
paketlösning av relevanta indikatorer. Nio aktörer antog erbjudandet och den gruppen
av aktörer har, genom stöd från Delmos, haft avstämningar under året för
erfarenhetsutbyte och i syfte att utveckla metoder.

Även andra kommuner och regioner har arbetat med kartläggning, men då utifrån ett
annat tillvägagångssätt. Till exempel genom att ta fram en fördjupad kunskapsöversikt
om sociala behov i områden med socioekonomiska utmaningar (Sollentuna kommun)
eller att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan motverka socioekonomisk
segregation mellan de olika kommundelarna (Krokoms kommun).

Den andra inriktningen för kommuner och regioner var samverkan och gemensamt
agerande. Arbetet som genomfördes inom denna inriktning fokuserade i vissa fall på
att utveckla det kommuninterna arbetet, till exempel genom dialogmöten om
segregation med ledningsgrupper och styrande politiker (Uddevalla kommun). I andra
fall ville kommunen utveckla relationerna till civilsamhället och medborgarna (Järfälla
kommun). I tre av sju ansökningar från regioner (Region Västmanland, Hälsinglands
Utbildningsförbund och Region Västerbotten) fanns också insatser för att skapa en
struktur för sektorsövergripande samverkan.

Ett flertal kommuner och regioner arbetade med ett avgränsat tematiskt område som är
relevant för arbetet mot segregation. Flera kommuner arbetade med frågor som rör
samhällsbyggnad. Exempelvis fokuserade Region Stockholms arbete på en
fördjupning av bostadsförsörjningsfrågan genom en studie om hushållens kapacitet att
efterfråga nyproduktion. Några av de övriga temana som behandlades var
trångboddhet (Filipstad) och tidiga insatser för barn och unga (Landskrona).
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2.3.2.

Tematik i ansökningar från ideella föreningar och stiftelser
Innehållet i ansökningarna från ideella föreningar och stiftelser är svårare att
kategorisera än ansökningarna från kommuner och regioner. Eftersom utlysningen
syftade till att främja samverkan, hade många av de beviljade organisationerna i
mycket hög grad ansökt om stöd för samarbete mellan och samordning av olika
aktörer. Alla har haft någon form av samverkan med kommunen men intensiteten och
karaktären i kontakterna har varierat. En förening har fokuserat på att bygga upp en
struktur för föreningssamverkan i en stadsdel och samverka kring idéer och behov
som föreningen därefter har framfört till kommunens beslusfattare
(Biblioteksvännerna i Biskopsgården). I en annan förening har fokus varit på
delaktighet genom att skapa boenderåd som nyttjas som mötesplats mellan boende,
kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda (Folkets Husby). Ett tredje exempel
är Valsta utveckling som i samarbete med ett 20-tal aktörer arbetade för att identifiera
brister i ett boendeområdes infrastruktur och utifrån den kartläggningen möjliggörde
en positiv områdesutveckling.

En annan vanlig inriktning bland ideella föreningar och stiftelser har varit att skapa
olika former av mötesplatser. Medborgarskolan i Mälardalen har exempelvis skapat
mötesplatser med kostnadsfria aktiviteter för boende i områden med socioekonomiska
utmaningar. Folkets Hus och Parker, som har verkat på tio olika platser i landet, har
stöttat lokal etablering av medborgardrivna mötesplatser och stärkt de boendes
förmåga att utöva demokratiska rättigheter lokalt.

Några andra viktiga teman i de beviljade ansökningarna är att stärka föräldraskap, att
skapa förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, att arbeta mot diskriminering
samt hälsofrämjande arbete. Sådana teman går ofta hand i hand med att etablera en
mötesplats eller en samverkansstruktur.

2.4.

VERKSAMHETERNAS UPPSTART
De aktörer som beviljats medel lämnade in lägesrapporter som beskrev de första
månadernas arbete i november 2020. Lägesrapporteringen var i hög grad utformad
som en avvikelserapport där aktörerna fick rapportera skillnader mellan planeringen
och det faktiska genomförandet av den beviljade verksamheten.
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Totalt 38 av 69 organisationer som beviljats bidrag rapporterade avvikelser från den
information som de angivit i ansökan. Bland föreningar och stiftelser var det 19 av 30
organisationer som beskrev att verksamheten hade förändrats medan 19 av 39
kommuner och regioner rapporterade förändringar. Avvikelserna rörde bland annat
ändrade arbetssätt och metoder för insamling av information, förändrade
personalförutsättningar, delvis ändrad målgrupp, fördröjning av leverans av statistik
och upphandling som tog längre tid än beräknat. Den främsta anledningen till
avvikelserna avseende uppstarten och den planerade verksamheten var
coronapandemin. Se stycke 2.6.

Flera aktörer angav att det var svårt att starta upp en verksamhet under sommaren och
några beskrev att det vore bra om verksamhetsstarten förväntades ske några månader
efter beviljandedatum. På så sätt skulle förutsättningarna för en välfungerande
rekryteringsprocess förbättras.

2.5.

MINSKA OCH MOTVERKA SEGREGATION
Segregation är en komplex samhällsutmaning som kräver att flera politikområden och
typer av samhällsaktörer involveras.

2.5.1.

Hur kommuner och regioner med bidrag motverkar segregation
De flesta kommuner och regioner som har beviljats bidrag från Delegationen mot
segregation har på något sätt arbetat med att öka kunskapen om segregation.
Kunskapen har breddats och fördjupats genom produktion av nulägesbeskrivningar,
analyser, gemensamma målbilder och handlingsplaner. För att välja rätt insatser för att
förebygga och motverka segregation, är det viktigt med ett grundligt förarbete som
beskriver den nuvarande situationen och analyserar de bakomliggande orsakerna till
hur segregationen tar sig uttryck lokalt eller regionalt. Lägesrapporterna visade att
bidragen har lett till att kunskapen om lokal och regional segregation har ökat.
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För att kunskapen ska bidra till att minska och motverka segregation krävs att den
tillgängliggörs, systematiseras och används som underlag till politiska beslut och i
andra beslutsprocesser. Med hjälp av bidragen kunde kommuner utveckla
kommunövergripande verktyg för att bättre hantera komplexa samhällsutmaningar på
ett förvaltningsövergripande sätt. Kunskapen skulle användas i strategiska processer
och målstyrning. Det kunde handla om att etablera en process för att föra in
segregation som parameter i samhällsplaneringsprocesser eller hitta en metodik för
översiktsplanering som förhindrar att boendesegregation uppstår. I ett fall beskrev en
kommun att kunskapen skulle användas som underlag för att ta fram en
resursfördelningsmodell för den kommunala budgeten.

Arbetet kunde också handla om att identifiera relevanta samverkansparter för att
kunna etablera en samverkan. En rad olika samverkansstrukturer har skapats och nya
kontaktytor mellan kommuntjänstemän, politiker, det civila samhället och i flera fall
näringslivet och akademin har rapporterats. I lägesrapporterna beskrevs att det kan
leda till bättre samsyn och förståelse för hur utmaningarna bör bemötas. Därutöver
kunde samverkan leda till innovativa lokala samarbeten och att genomförda insatser
fick större effekt. Flera aktörer använde samverkan som ett verktyg för att skapa
delaktighetsprocesser och sänka trösklar för medborgare att delta i befintliga
satsningar. För att skapa trygghet använde några aktörer platssamverkan som metod
för att exempelvis bryta utanförskap och identifiera riskbeteende hos unga.

2.5.2.

Hur ideella föreningar och stiftelser med bidrag motverkar
segregation
De ideella organisationerna beskrev att deras verksamhet kan motverka segregation på
en rad olika sätt. Den kunskapsfrämjande dimensionen betonades mindre än i de
offentliga aktörernas verksamhet. Men det fanns ideella organisationer som aktivt
arbetade med att främja kunskapsutveckling till exempel genom kartläggningsarbete
som leder till rekommendationer som kan användas av offentliga aktörer i deras
beslutsunderlag. En organisation, Hållbart Helsingborg genom Sensus studieförbund,
beskrev hur de gjort analyser som har synliggjort relationerna i det komplexa system
som leder till segregation. De beskrev att en sådan analys gav förutsättningar för att ta
fram lösningar. Deras arbete gjordes i nära samverkan med Helsingborg stad och var
även ett av flera exempel på hur samverkan tar sig uttryck i praktiken.
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Flera organisationer beskrev hur samverkan var gynnsamt för att förebygga lokala
konflikter, motverka stigmatisering, och få större effekter av genomförda insatser.
Ideella organisationer kunde även hjälpa offentliga aktörer att nå ut med
myndighetsinformation till svårnådda grupper genom sina nätverk och kunskap om
lokala behov.

Många ideella organisationer beskrev hur deras verksamhet kunde främja demokratisk
delaktighet. Det är ett viktigt arbete för att bryta segregation och skapa mer jämlika
livsvillkor.3 Det handlade dels om att stärka förmågan hos olika målgrupper att delta i
demokratin, dels om att föreningslivet kunde vara en viktig arena för aktivt deltagande
och aktörskap. Organisationerna beskrev också hur de främjade social
sammanhållning genom att skapa mötesplatser som gav sociala sammanhang och
kontakter till personer med andra livserfarenheter och förutsättningar. Verksamheten
kunde också vara viktig för att främja positiva förebilder och ge framtidshopp.

Andra exempel på hur de ideella organisationerna bidrag till att motverka segregation
var genom att göra lokala miljöer mer tilltalande och förbättra tryggheten i områden
med socioekonomiska utmaningar. Några organisationer har också arbetat specifikt
med arbetsmarknadsområdet, till exempel genom att främja anställningsbarhet och ge
stöd till arbetsgivare så att deras förutsättningar att anställa målgrupper som har
svårare att få jobb ökade.

2.6.

CORONAPANDEMINS INVERKAN
Coronapandemin har påverkat en stor del av den verksamhet som myndigheten
beviljat bidrag till. Organisationerna uppgav att pandemin har skapat förseningar, ökat
arbetsbelastningen och lett till ändrade metoder i relation till datainsamling och
genomförande av aktiviteter. Många aktiviteter har ställts om från fysiska till digitala
eller förflyttats utomhus medan andra träffar och möten har ställts in. Flera kommuner
beskrev att det varit svårt att arbeta förvaltningsövergripande då den ökade
arbetsbelastningen har gjort att det har varit svårt att avvara personal. Trots dessa
utmaningar har de aktörer som myndigheten har beviljat medel visat ett stort mått av
flexibilitet och försökt att hantera situationen efter bästa förmåga. Ibland har tonvikten
mellan olika delar i ansökan förändrats. Till exempel kan en verksamhetsdel ha fått
mindre uppmärksamhet än vad som ursprungligen planerats och större tyngd har lagts
vid något annat. Delegationen mot segregation har då det varit möjligt godkänt de
önskemål om ändringar som inkommit.

3

En demokrati för alla. Delegationen mot segregation 2020.
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3.

Slutsatser

Vid ansökningstillfället i maj 2020 fick Delegationen mot segregation ett stort antal
ansökningar. Det gjorde att det var en stor konkurrens. Det finns en röd tråd mellan
utlysningstexten, beviljade ansökningar och det arbete som därefter har bedrivits.
För kommuner och regioner har Delmos haft ett tydligt fokus på kunskapsfrämjande
insatser. Utlysningens bredd har gjort att myndigheten har mött kommuner och
regioner utifrån var de befann sig i processen med att kartlägga och beskriva
segregation, att analysera orsaker och behov och att ta fram handlingsplaner för att
motverka segregation. En slutsats är därmed att arbetet som utförs med bidragsmedel
från myndigheten ger bättre verktyg för att systematisera arbetet mot segregation och
få bättre beslutsunderlag.
Myndigheten bedömer att bidragen stimulerar till samverkan och gemensamt
agerande. Formerna för samverkan och vilka aktörer som är involverade varierar men
som metod verkar samverkan fungera väl för att ta fram lösningar till hur
segregationen kan bemötas. De ideella organisationerna har en nyckelroll i att nå ut till
medborgare i områden med sociekonomiska utmaningar och att främja ett mer jämlikt
deltagande i demokratin, vilket är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt
samhälle.
Utifrån det arbete som har skett under året anser Delmos att det finns goda
förutsättningar att fortsätta att utveckla det lokala och regionala arbetet mot
segregation. Myndigheten bedömer att det är utmanande att komma åt de
bakomliggande strukturella orsakerna till att segregation uppstår och att det finns en
benägenhet att fokusera på segregationens effekter. I framtida satsningar är det fortsatt
relevant att stimulera lösningar som tar hänsyn till segregationens komplexitet. Det
kan ske genom att synliggöra och bemöta målkonflikter eller att stötta strategiskt
arbete som ger långsiktiga lösningar.
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4.
4.1.

Bilagor

BILAGA 1.
UTFALL STATSBIDRAG 2020
ANTAL

BELOPP (KR)

Ansökningar kommuner och regioner

67

67 140 426

Avslag kommuner och regioner

28

22 969 104

Bifall kommuner och regioner

39

44 171 322

Ansökningar ideella organisationer

205

Avslag ideella organisationer

174

170 917 505

Bifall ideella organisationer

31

37 827 994

Tillgängliga medel

82 000 000

Utbetalade medel

81 999 316

Handlagda ansökningar

272

Kvarvarande medel

274 838 965
684
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4.2.

BILAGA 2.
BEVILJADE ORGANISATIONER
KOMMUNER OCH REGIONER

Ale

865 006

Boden

672 595

Bollnäs

596 000

Borlänge

2 429 508

Borås

2 110 000

Eskilstuna
Filipstad

80 000
1 993 305

Göteborgsregionens kommunalförbund

793 168

Huddinge

669 000

Hultsfred

331 000

Hälsinglands utbildningsförbund

807 870

Järfälla

1 981 117

Krokom

700 000

Landskrona
Linköping

1 300 000
477 000

Malmö

5 565 000

Markaryd

1 806 000

Region Skåne

2 190 000

Region Stockholm

500 000

Region Uppsala

909 500

Region Västerbotten

588 000

Region Västmanland

397 000

Ronneby

2 190 000

Skellefteå

611 000

Skövde

544 000

Tierp

527 442

Sollentuna

500 000

Strömsund

587 281

Sundbyberg

1 124 050

Trollhättan

617 000

Uddevalla

576 960

Umeå

680 000

Upplands Väsby

480 000

Uppsala
Vänersborg

2 700 420
709 600

Västerås

1 706 000

Växjö

1 909 800
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Ängelholm

400 000

Östra Göinge

546 700

TOTALT KOMMUNER OCH REGIONER

44 171 322

IDEELLA FÖRENINGAR OCH STIFTELSER

Biblioteksvänner i Biskopsgården

1 710 000

Bollnäs GIF

1 310 000

FOLK i Skärholmen

1 393 500

Folkets Hus och Parker

2 615 000

Folkets Husby

1 600 000

Hela Malmö

1 596 063

KC Kompetenscenter

508 450

Medborgarskolan Mälardalen

702 240

Origo

1 075 000

RF SISU Örebro län - Vox

1 097 142

Rosengårds Folkets Hus

903 625

Rädda Barnen Göteborg

1 577 500

Rädda Barnens riksförbund

614 711

Sensus studieförbund region SkåneBlekinge

926 663

Skellefteå Röda Korsförening

760 600

Studiefrämjandet Västerbotten

1 248 935

Support Group Network

1 519 156

Valsta Utveckling
Hyresgästföreningen riksförbund

377 500
3 210 000

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge

565 600

Somaliska fred och framtidshopp

473 400

Folkbildarna i Värmland

836 082

KISAM -Världens mammor

1 582 600

Fryshuset

2 354 000

Svenska Röda Korset

1 333 745

Kista SC KFUM
Läsfrämjarinstitutet
Korpen Huddinge Botkyrka
Hela Ideella

845 678
1 471 400
118 879
2 090 000

Malmö mot Diskriminering

985 625

The Good Talents

424 900

TOTALT IDEELLA FÖRENINGAR OCH
STIFTELSER

37 827 994
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