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Beslut avseende fördelning av 
extra medel: Stöd till 
civilsamhället för fred och 
säkerhet 2021 
 

Bakgrund 

Folke Bernadotteakademin (FBA) har i uppdrag från regeringen att 

förmedla stöd till svenska organisationer och stiftelser i syfte att öka 

kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och 

globalt om fredsfrämjande verksamhet, säkerhetspolitik, nedrustning och 

icke-spridning, FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 

säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om unga, fred och säkerhet.  

 

Folke Bernadotteakademin fattade den 20 januari 2021 beslut ”Avseende 

medelsfördelning: Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet 2021” 

(DNR 21-00018). 

 

FBA har, efter ekonomisk uppföljning under maj 2021, möjlighet att, i 

enlighet med gällande riktlinjer för stödet, besluta om ytterligare 

utbetalning av medel om totalt 2 347 240 kr. Dessa medel fördelas till två 

organisationer vars insatser bedömdes ha en hög relevans och 

genomförbarhet men som på grund av högt söktryck inte kunde beviljas i 

den ordinarie ansökningsomgången.  

Ärendets beredning 

Folke Bernadotteakademin mottog i 2021 års ansökningsomgång för 

stödet till civilsamhället 64 ansökningar om totalt 63 077 755 kr. 20 

ansökningar beviljades i januari medel om totalt 21 170 474 kr. FBA 

bedömde att fler ansökningar hade kunnat beviljats om myndigheten haft 

mer medel att fördela. När budgetläget nu tillåter, väljer myndigheten 

därför att fördela extra medel till ansökningar som höll en hög kvalitet i 

den ordinarie ansökningsomgågen.  

 

De organisationer som beviljas bidrag har uppgivit att de fortfarande har 

kapacitet och intresse av att genomföra aktuella insatser och justeringar av 

insatserna har gjorts utifrån den förändrade tidsplanen. FBA har i 

beredningen lagt särskild vikt vid möjligheten att genomföra de planerade 

insatserna trots den osäkerhet och de begränsnnigar som den pågående 

covid-19 pandemin innebär. Båda organisationernas insatser faller inom 

tematiken internationell fredsfrämjande verksamhet och beviljas medel 

från utgiftsområde 7 med hänsyn till insatsernas tematiska/ geografiska 
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fokus. Då båda organisationerna har beviljats bidrag tidigare och levererat 

goda resultat och då utbetalningen av de extra medlen ska ske under 

kalenderåret 2021, frångår FBA i detta fall sin rutin om delrapportering 

och en delad utbetalning för stora projektbidrag. Det totala bidraget betalas 

således ut i en enda utbetalning till respektive organisation. 

 

 

 

Fördelning av medel 
Totalt fördelas 2 347 240 kronor.  

 

Diarienummer Organisation Beviljade 

medel 

20-00572 Olof Palme International Center 1 972 300 

20-00560 Föreningen Ordfront 374 940 

Summa sökta medel 2 352 240 

Summa beviljade medel 2 347 240 

 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av Markus Derblom, enhetschef för 

enheten för konfliktförebyggande efter föredragning av Gabriella 

Berglund, handläggare. I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har 

även Amanda Olsson Myrvik, handläggare, Eva Nordlander, ekonom och 

Marianne Boqvist, programchef deltagit.   

 

Eventuella krav på kompletteringar och förtydliganden innan utbetalning 

kan komma till stånd kommer att meddelas varje organisation separat. 

Organisationernas svar samt rekvisitionsblankett för utbetalning av 

bidraget ska vara myndigheten tillhanda den 12 juli 2021.  

 

Slutredovisning ska, i enlighet med gällande villkor för FBA:s stöd till 

civilsamhället (20-00360) inkomma till FBA senast 90 dagar efter avslutad 

insats. 

 

Stockholm, 2021-06-28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Derblom 

Enhetschef  




