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Tilläggsbeslut avseende 
utbetalning av beviljat treårigt 
verksamhetsbidrag: Stöd till 
civilsamhället för fred och 
säkerhet 2022 
 
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).  
 
Bland de beviljade ansökningarna, fanns Svenska freds-och 
skiljedomsföreningen samt Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet som beviljades ett treårigt verksamhetsbidrag. Detta var första 
gången som organisationer hade möjlighet att söka, och beviljas, denna 
typ av bidragsform. I beslutsbilagan för respektive ansökan anges att, 
förutsatt att organisationen ifråga uppfyller rapporteringskrav och att 
finansiering för bidraget stöd till civilsamhället till FBA inte upphör eller 
förändras, beviljas organisationen bidrag för 2021, 2022 och 2023.  
 
Totalt beviljat belopp för Svenska freds-och Skiljedomsföreningen 
uppgår i enlighet med beslutsbilaga (DNR 20-00685) till 7 996 625 SEK, 
varav det beviljade beloppet för år två är 2 665 000 SEK.  
 
Totalt beviljat belopp för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet uppgår i enlighet med beslutsbilaga (DNR 20-00683) till 6 
766 375 SEK, varav det beviljade beloppet för år två är 2 255 000 SEK.  

Ärendets beredning 
Mot bakgrund av ovan nämnda beslut avseende medelsfördelning och 
tillhörande beslutsbilagor, samt att båda organisationerna har uppfyllt 
rapporteringskrav och att finansiering för bidraget stöd till civilsamhället 
till FBA inte upphört eller förändrats, beslutar FBA härmed om 
utbetalning för år två inom ramen för respektive beviljat treårigt 
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verksamhetsbidrag. Delad utbetalning kommer att tillämpas, i februari 
respektive september under innevarande år. 
 

Diarienummer Organisation Beviljat belopp  
år 2 i SEK 

20-00683 Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet, IKFF 

2 255 000 

20-00685 Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen  

2 665 000 

 
   

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av Markus Derblom, enhetschef för 
enheten för konfliktförebyggande efter föredragning av Gabriella 
Berglund, bidragshandläggare och Christina Bergman, 
bidragshandläggare. I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har även 
Marianne Boqvist, chef för programmet för unga, fred och säkerhet samt 
stöd till civilsamhället deltagit. 
 
 
Stockholm, 2022-02-08 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Markus Derblom 
Enhetschef  
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