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Förvaltningsberättelse för 2021 

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Postkodstiftelsen, med organisationsnummer 

802424-0023 och säte i Göteborg, avger härmed följande årsredovisning för 

verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2021. 

Allmänt om Svenska Postkodstiftelsen 

Syfte och ändamål 

Svenska Postkodstiftelsen (Postkodstiftelsen) är en allmännyttig stiftelse stiftad av 

Novamedia Sverige AB september 2003 med syfte att ekonomiskt stödja aktörer som 

långsiktigt bidrar till en positiv samhällsutveckling i linje med visionen om ett starkt 

civilsamhälle. Postkodstiftelsen ger uteslutande bidrag till allmännyttiga verksamheter, i 

form av projekt. 

Postkodstiftelsens ändamål är enligt stadgarna att varaktigt: 

verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN :s barnkonvention; 

ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer; 

lämna bidrag för utbildning och fortbildning; 

främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som sociala och kulturella 

gränser; 

verka för en bättre miljö; 

främja medicinsk forskning; eller 

på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse. 

Stiftaren 

I slutet på 80-talet utvecklade den holländska Novamediakoncernen ett lotterikoncept, som 

skapades med syfte att generera pengar till ideella organisationer. Idag finns konceptet i 

Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Norge. Visionen är densamma i alla 

länder; att bidra till ett starkt civilsamhälle. 

Medlemskap i Svenska Postkodföreningen 

Svenska Postkodföreningen (Postkodföreningen) delar årligen ut överskottet från Svenska 

Postkodlotteriet (Postkodlotteriet). Postkodstiftelsen är en av nästan 60 ideella 

organisationer som är medlemmar i Postkodföreningen. 2007 blev Postkodstiftelsen 

fullvärdig medlem och fick då för första gången motta en del av överskottet. 

Postkodstiftelsen har en särställning bland förmånstagarna eftersom den inte är 

slutmottagare för de medel den tilldelas utan har i uppdrag att stödja organisationer, som 

inte är medlemmar i Postkodföreningen och mottagare av det överskott som genereras från 

Postkodlotteriet. 

Tillsynsmyndighet 

Spelinspektionen är den myndighet som utövar tillsyn över spellagens efterlevnad samt den 

närmare tillsynen över lotterier som anordnas efter tillstånd av inspektionen och regeringen. 

Postkodstiftelsen förser Spelinspektionen med rapporter kring vilka projekt som beslutats 

om enligt fastställda riktlinjer. Spelinspektionen utövar tillsyn för de projekt som 

Postkodstiftelsen beviljar stöd. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Tilldelning från Svenska Postkodföreningen 

Överskottet från Postkodföreningens verksamhetsår 2020 delades ut i mars 2021. 

Postkodstiftelsen erhöll en tilldelning om totalt 180 000 000 kr. 

Den operativa verksamheten 

Under 2021 har Postkodstiftelsen fördelats 171 967 900 kr till 76 nya projekt och sex 

befintliga projekt som fick utökade medel. 

Likt 2020, har 2021 präglats av Covid-19-pandemin. Trots att de flesta organisationer som 
driver projekt med finansiellt stöd från Postkodstiftelsen har hittat sätt att bedriva sin 

verksamhet under de omständigheter som råder, påverkas projektens genomförande 
fortfarande av pandemin och dess konsekvenser. Förlängningar, budgetrevideringar och 

ändrade projektaktiviteter förekommer fortfarande, om än i mindre utsträckning än under 
2020. 

I november lanserade Postkodstiftelsen en ny stödform kallad Grannskapsinitiativet, för att 

möjliggöra för mindre stöd till projekt i närområdet. Syftet med initiativet är att 
stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa samt ett 
levande, öppet och tillgängligt samhälle. Projektstöd om mellan 20 000 och 50 000 kr kan 

sökas genom den nya stödformen och ansökningar tas emot och beviljas löpande. 

Kulturstiftelsen avregistrerades i länsstyrelsens stiftelseregister 2019. I samband med detta 

överfördes Kulturstiftelsens kvarvarande medel om knappt 1,7 mkr till Postkodstiftelsen i 

form av en ändamålsbestämd gåva. Dessa medel användes för att bevilja projektstöd till 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten för ett projekt som fortlöpt under 2021 och med avslut i 

januari 2022. 

Spelinspektionen har inte genomfört någon tillsyn under året. 

Främjande av ändamålet 

Projektstöd utgör navet i Postkodstiftelsens verksamhet och det är genom fördelning av 
medel till civilsamhället som Postkodstiftelsen uppfyller sitt ändamål och bidrar till att 
realisera visionen om ett starkt civilsamhälle. 

Under 2021 har Postkodstiftelsen mottagit totalt 839 ansökningar (1 047 ansökningar 2020), 

242 projekt har pågått, 76 nya projekt (88 projekt 2020) har beviljats stöd och 62 projekt har 

avslutats (71 projekt 2020). 

Samtliga projekt som beviljats medel under året bidrar till att uppfylla något av de ändamål 

som anges i Postkodstiftelsens stadgar. Projektmedel har fördelats enligt nedan: 
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Fördelning  enligt  ändamål

Säkerställa  barns  rättigheter

Ge stöd  till  barn och vuxna  i

utsatta  situationer

Lämna  bidrag  för  utbildning  och

fortbildning

Främja  samarbete  över  gränser

Verka  för  en bättre  miljö

På annat  sätt  främja  ett

allmännyttigt  intresse

Summa

Tilldelad

summa

4 920 400 kr

24 815 000 kr

Andel Antal  nya projekt

IO 478 000 kr 6% 5

26 911 000 kr

si  970 soo kr

52 873 000 kr

171  967 900 kr 76

Antalet  nya projekt  som bidrar  till  att  uppfylla  ändamålet  "Lämna  bidrag  för  utbildning  och

fortbildning"  har ökat  då inga medel  fördelades  till området  under  2020. Fördelningen  av

medel  till projekt  som på annat  sätt  främjar  ett  allmännyttigt  intresse  ökade  jämfört  med

2020,  både  sett  till antal  projekt  (7 st 2020)  och tilldelad  summa  (8% 2020).  Denna  ökning

kan förklaras  av att många  projekt  beviljades  medel  inom  ramen  för  en särskild  utlysning,

"Allas  Röster",  och att  vi under  året  har stöttat  många  projekt  inom  demokrati  och

yttrandefrihet.  Under  året  har fördelningen  av medel  till projekt  som ger stöd  till  barn och

vuxna  i utsatta  situationer  minskat  jämfört  med året  innan,  både sett  till antal  projekt  (50 st

2020)  och tilldelad  summa  (39% 2020).  Minskningen  kan förklaras  av det  faktum  att

avsättningen  var ovanligt  hög under  2020  då Postkodstiftelsen  genomförde  flera  satsningar

inom  området,  framför  allt  en särskild  utlysning  för  att  finansiera  mindre  initiativ  som

riktade  sig till  grupper  som var särskilt  utsatta  under  pandemin.

Prioriteringar  2021

Postkodstiftelsen  ger stöd  till  en bredd  av organisationer  och tematiska  områden  för  att

bidra  till  ett  starkt  och handlingskraftigt  civilsamhälle.  Genom  att samtidigt  arbeta  mer  aktivt

med  särskilt  angelägna  och aktuella  samhällsutmaningar  är vi övertygade  om att  vi på bästa

sätt  kan bidra  till  en positiv  förändring.  Postkodstiftelsen  väljer  därför  årligen  ett  antal

tematiska  prioriteringar  som är kopplade  till  aktuella  samhällsutmaningar.

2021 års tematiska  prioriteringar  var demokrati  och yttrandefrihet,  jämlikhet  och tolerans

samt  klimat  och biologisk  mångfald.

Utöver  insatser  för  att  göra skillnad  inom  särskilda  tematiska  områden,  arbetar  vi för  ett

starkt  civilsamhälle.  Under  2021  valde  Postkodstiftelsen  att  utveckla  stödet  till  tre  delar  av

civilsamhället.  Vi har haft  ett  särskilt  fokus  på kultursektorn  där vi eftersträvar  ett  fritt,

livskraftigt  och utforskande  kulturliv  för  alla i hela landet.  Vi har även arbetat  med idrott  för
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social  förändring  där  vi börjat  bygga  upp  den så kallade  sport  for  good-sektorn.  Slutligen  har

vi arbetat för att stärka svenska mi5öorganisationer  och den svenska miljörörelsen.

Under  året  har  över  80%  av utdelade  medel  tilldelats  projekt  inom  dessa  områden.

Prioriteringar  2021

Idrott  försocial  förändring

Ett fritt,  livskraftigt  och utforskande kulturliv
Klimat  och miljö

Demokrati  och yttrandefrihet
Jämlikhet  och tolerans

Beviljat

12  MSEK

30  MSEK

59 MSEK

39 MSEK

6 MSEK

I tabellen  ovan  kan det  finnas  en viss överlapp  mellan  prioriteringar  som bidrar  till  ett

starkare  civilsamhälle  inom  kultur  och idrottssektorn  och tematiska  prioriteringar  som  bidrar

till  en bättre  värld.  Beviljade  medel  inom  jämlikhet  och tolerans  prioritering  är medel  som

har  gått  till  projekt  inom  utlysningen  Allas  Röster.

Idrott  spelar  en viktig  roll  i vårt  samhälle  och med  rätt  stimulans  kan idrotten  bidra  till

samhällsutveckling  och vara  en bärare  av social  förändring.  I Sverige  finns  potential  att

utveckla  denna  sektor  och under  kommande  år vill Postkodstiftelsen  arbeta  för  att  stärka

idrott  för social förändring  som rörelse. Sveriges Skateboardförbund  är ett exempel på en
organisation  som mottagit  stöd  för  att  skapa  en mer  inkluderande  idrottsrörelse  och öka

tillgången  till  fysisk  aktivitet  och rörelse  genom  att  ta fram  en anpassad  NPF-ledarutbildning

(Neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar)  för  ledare  och föreningar.

Pandemin  har  slagit  hårt  mot  kultursektorn  och både  skapat  och förvärrat  redan  existerande

utmaningar  som  minskad  finansiering,  talangflykt  samt  hot  mot  uttrycksfriheten.

Postkodstiftelsen  har  också  sett  att  tillgången  till  kultur  är ojämlikt  fördelad.  Stiftelsens

målsättning  är att  bidra  till  ett  livskraftigt  tillgängligt  kulturliv  på en nationell,  regional  och

lokal  nivå.  Inom  området  Ett fritt,  livskraftigt  och utforskande  kulturliv  valde

Postkodstiftelsen  att  satsa  extra  mycket  på projekt  som  skapade  jämlik  tillgång  till  kultur

över  hela  landet,  förstärkte  konstnärlig  uttrycksfrihet  och stärkte  människors  kreativitet.

Konstnärscentrum  Väst  är en organisation  som har  mottagit  stöd  för  sitt  pilotprojekt  som

utvecklar  nya samarbetsformer  mellan  konstnärer  och det  lokala  föreningslivet  för  att

tillgängliggöra  samtidskonst  och öka deltagandet  i kulturlivet  utanför  städerna.

Muralcentralen  har mottagit  stöd  för  att  engagera  deltagare  från  alla Skånes  kommuner  i en

kreativ  process  och skapandet  av ett  kollektivt  konstverk  med  barn  från  hela  Skåne.  Genom

projektet  vill  man  ta tillvara  barns  berättelser  och röster,  synliggöra  dem  och samt  visa

barnen  hur  man  kan påverka  och delta  i samhällsprocesser.

Inom  området  demokrati  och yttrandefrihet  identifierade  Postkodstiftelsen  tre

underliggande  samhällsutmaningar;  bristande  ansvarsutkrävande,  diskriminering  av redan

("'-  /

Ji</ y



Svenska  Postkodstiftelsen

Org.  nr  802424-0023

utsatta  grupper,  samt  hot  mot  fri media,  yttrandefrihet  och information.  Bakgrunden  till

valet  av dessa  inriktningar  är att  Postkodstiftelsen  observerat  att  pandemin  har  lett  till  att

auktoritära  regimer  har  blivit  ännu  mer  auktoritära  och på en global  skala  är utsatta  grupper

ännu  mer  marginaliserade  och saknar  demokratiskt  inflytande  och rättigheter.  Fri media,

journalister  och aktivister  är fortsatt  utsatta  för  hot  och begränsningar  i yttrandefriheten  har

skett  på en global  skala.

Clooney Foundation forJustice  är ett exempel på en organisation som mottagit  stöd för att
säkerställa  rättvisa  och ansvarsutkrävande  genom  att  avslöja  korruption,  brott  och

människorättskränkningar.  Projektet  skalar  upp  och utvecklar  satsningen  'The  Docket'  för  att

individer  och företag  som  är skyldiga  till  grova  internationella  brott  så som  folkmord,  brott

mot  mänskligheten  och krigsförbrytelser  ska ställas  till  svars  och säkerställa  rättvisa  för

överlevare. Stifte1sen Expo mottog  stöd för att skapa bättre förutsättningar  för civilsamhället
att  förstå  det  nya politiska  landskapet  samt  hur  man  kan nå rätt  målgrupper  med  rätt

budskap.  Access  Now  är en organisation  som  har  mottagit  stöd  för  att  säkerställa  att

lagstiftning  kring  och praktisk  användning  av AI och liknande  tekniker  inom  EU förhåller  sig

till  och omfattar  de människliga  rättigheterna.

Trender  vad gäller  såväl  klimat  som  biologisk  mångfald  är alarmerande.  Globalt  fortsätter

växthusgasutsläppen  att  öka och allt  fler  aktörer  larmar  att  vi nu befinner  oss i det  sjätte

massutdöendet  när  det  gäller  biologisk  mångfald.  Inom  det  prioriterade  området  klimat  och

miljö  var  ambitionen  under  året  bland  annat  att  fortsätta  att  stötta  projekt  som bidrar  till  en

omställning  till  ett  med  hållbart  samhälle,  motverkar  klimatförändringar  och förlusten  av

biologisk  mångfald.  Vidare  vill Postkodstiftelsen  fortsätta  stärka  den  svenska  miljörörelsen.

Två exempel på projekt som har mottagit  stöd inom mi5öområdet  under året är Global
Fishing  Watch  och Våra  barns  klimat.  Projektet  med  Global  Fishing  Watch  utvecklar  ett

verktyg  som syftar  till  att  samla  in och tillgängliggöra  data  om fiske  till  forskare,

förvaltningsmyndigheter  och beslutsfattare  kostnadsTritt.  Projektet  syftar  till  att  förbättra

övervakningen  och därmed  förvaltningen  av haven  genom  att  öka kapaciteten  att  använda

effektiva  verktyg  för  att  övervaka  fisket.  Våra  barns  klimat  har  mottagit  stöd  för  att  engagera

fler  föräldrari  klimatarbetet  och utveckla  digitalt  kommunikations-  och utbidningsmaterial

för  att  stärka  föräldrar  och andra  vuxna  i att  prata  med  barn  och unga  om klimatkrisen.

Inom  området  jämlikhet  och tolerans  såg Postkodstiftelsen  en möjlighet  att  bidra  till

förändring  genom  att  stötta  mindre  svenska  projektorganisationer  som  skapar  engagemang

och tillhörighet  i lokalsamhället  och därmed  också  möjliggöra  för  fler  röster  blir  hörda.  En

utlysning,  "Alla  röster,"  lanserades  i oktober  som  gav  organisationer  möjlighet  att  söka  stöd

upp  till  500 000  kr för  insatser  som  ökar  delaktigheten  och inflytandet  i samhället.

Utlysningen lockade över 160 ansökningar och 13 av dessa bevi5ades stöd. Projekten
kommer  genomföras  under  nästa  år.

Uppföljning  och kommunikation

Postkodstiftelsens  operativa  personal  är aktiv  i alla delar  av projektprocessen  och arbetar

nära  organisationen  som driver  projektet  för  att  säkerställa  uppföljning  av beviljade  medel.

Uppföljningen  sker  bland  annat  genom  rapporter,  kontinuerlig  kontakt  och fältbesök.  Under

året  har  stiftelsen  genomfört  uppföljningsresor  till  bland  annat  Nederländerna,  Tyskland  och
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Ungern.  Ett flertal  besök  till  projekt  runt  om i Sverige  har  också  genomförts,  men  många

planerade  resor  har  inte  kunnat  genomföras  p.g.a.  pandemin.  Uppföljning  har  därför

behövts  mer  frekvent  och i digital  form.

Under  2021  har  Postkodstiftelsen  fortsatt  arbeta  med  att  utveckla  synligheten  i press  och

sociala medier. Tack vare organisationernas  egen kommunikation  fick Konstfrämjandet  i
Gävleborgs  projekt  "Skogen  mellan  oss"  och Ideell  Ku1turallians  projekt  "Kulturens  kapillärer"

stor synlighet och spridning över hela landet. Fight forZero  är ett annat exempel på projekt

som  fått  fin spridning  i media.  I sociala  medier  har  många  av organisationerna  vi stöttat  lyft

Postkodstiftelsen ofta och mycket. Särskilt KonstfrämjandetiGävleborg,  Flickaplattformen,
Kollaborativet,  Fanzingo, Korpen, Färgfabriken och Reach for  Change har haft hög frekvens.
Många  organisationer,  till  exempel  Ashoka  Nordic  och Vaccine  Forward,  har  ofta  lyft  oss i

sina "instagram  stories".

Under  hösten  provade  vi ett  för  oss nytt  koncept,  Instagram  Live, för  att  på ett  enkelt  och

lättillgängligt  sätt  kunna  berätta  om våra  nya initiativ  och ansökningsprocess  och även  svara

på frågor  direkt.  Vi har  under  hösten  2021  gjort  sammanlagt  tre  Instagram  Lives  som  har

visats  totalt  719  gånger  och resulterat  i ökad  följarbas.

Vårt  strategiska  kommunikativa  arbete  med  lanseringen  av satsningen  "Allas  Röster"

resulterade  i en rekordökning  av trafik  till  vår  hemsida  under  satsningens  aktiva  period.

Satsningen  delades  i sociala  medier  av många  organisationer  som  vi har  pågående  projekt

med.  Vår  nya stödform  "Grannskapsinitiativet"  delades  också  i sociala  medier  av många

projektorganisationer.  Att  våra  satsningar  och nya initiativ  är intressanta  för  våra

organisationer  att  dela  visar  på att  vi utvecklar  relevanta  stödformer  för  civilsamhället  och

tar  an aktuella  samhällsutmaningar.  Vi har  även  fortsatt  med  vår  egen  pressbearbetning

samt  att  utveckla  följarbasen  i våra  egna  sociala  medier.  Båda satsningarna  "Allas  Röster"

och "Grannskapsinitiativet"  plockades  upp  av flera  olika  media.  Vi har  under  2021  även

börjat  med  att  skriva  krönikor  i Idrottens  affärer.  Hittills  har  vi skrivit  tre  krönikor  om

idrottens  rolli  samhället  samt  vikten  av finansiering.

I februari  producerade  vi ett  digitalt  samtal  om "Klimathot  och klimatutmaningar  -  vilken  roll

kan kulturen  spela?"  på Folk  och Kulturs  digitala  event.  Deltagare  i samtalet  var

organisationer  med  pågående  projekt  som  genom  kultur  belyser  klimathot  och

klimatutmaningar.  Vi har  även  talat  och deltagit  i olika  panelsamtal  och externa

arrangemang till exempel, Reach for  Change och Ashoka Nordics rapportsläpp  om socialt
entreprenörskap  i Norden.  Vi har  även  presenterat  Postkodstiftelsen  som  finansiär  på olika

evenemang  organiserat  av kommuner  eller  andra  relevanta  aktörer.

Postkodstiftelsens  projekt  har  även  synts  i Postkodlotteriets  kommunikationskanaler.

Projekten  har  presenterats  under  bland  annat  sändningen  av Postkodmiljonären  i TV4 samt

på Postkodlotteriets  Facebooksida  och Instagram.  Under  sommaren  publicerade

Postkodlotteriet,  precis  som året  innan,  en serie  annonser  i Dagens  Nyheter  där  samtliga

förmånstagares arbete lyftes. Den sista annonsen handlade om Fight forZero,  ett av de
projekt  som  får  stöd  av oss.
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Resultat  och  ställning

Under  2021  tilldelades  Postkodstiftelsen  totalt  180  000  000  kronor.  De finansiella  intäkterna

för  året  uppgick  till  O kronor.  Postkodstiftelsen  har  under  året  ingått  avtal  om 76 nya projekt

och 6 befintliga  projekt  har  tillförts  ytterligare  medel.  De direkta  kostnaderna  för  beviljade

projektmedel  under  året  uppgår  till  167  018  227 kr (174  310  625)  vilket  motsvarar  93

procent  (92)  av årets  totala  intäkter.  Av dessa  uppgår  den  sammanlagda  summan  för

beviljade  (beslutade)  projekt  inklusive  utökningar  till  171  967  900 kronor,  samtidigt  som  24

projekt  under  året  har  behövt  mindre  medel  än tiildelat  varför  4 949  673 kr har  återbetalats.

Flerårsöversikt  (tkr)

Stiftelsens  intäkter  (tkr)

2021  2020  2019  2018  2017

180  000  190  002  186  667  200  000  200  000

DirektakostnaderbeviIjade  167018  174311  160774  177690  188543

projektmedel  (tkr)

Balansomslutning  (tkr)

Antal  beviljade  projekt

Andel  av intäkt  som  fördelats

till  projekt

Antal  ansökningar

193  636  183  233  153  930  152  095  150  419

76  88  81  103  80

93%  92%  86%  89 % 94 %

839 1047 1069 958 652

Förvaltning

Styrelsen

Stiftelsens  angelägenheter  handhas  självständigt  av en styrelse.  Styrelsens  ordförande  och

ledamöter  utses  och entledigas  av stiftaren.  I enlighet  med  Stiftelselagen  (1994:1220)  svarar

styrelsen  för  att  föreskrifterna  i stiftelseförordnandet  liksom  övriga  bestämmelser  i

lagstiftningen  följs.  Styrelsen  ska exempelvis  granska  verksamheten  och tillse  att  den  sker  i

enlighet  med  stadgarna  och i överensstämmelse  med  stiftelsens  ändamål.  Styrelsen  ska

också  utöva  tillsyn  över  att  generalsekreteraren  fullgör  sina åtaganden  samt  stötta

generalsekreteraren  i sitt  arbete.

Styrelsen  har  under  året  bestått  av Elisabeth  Tarras-Wahlberg,  Thomas  Fogdö,  Lena

Adelsohn  Liljeroth,  Abbe  Ibrahim,  Jessica  Cederberg  Wodmar  och Lars Stjernkvist.  Lars

Stjernkvist  tillträdde  sitt  uppdrag  som  styrelseledamot  den 12  maj.  Under  hela  året  har

Elisabeth  Tarras-Wahlberg  varit  ordförande  och Thomas  Fogdö  varit  vice  ordförande.

Styrelsen  har  under  året  haft  fyra  ordinarie  styrelsemöten.  Vid årets  styrelsemöten  har

styrelsen  behandlat  frågor  som  är av väsentlig  betydelse  för  stiftelsen.  Dessa innefattar

beslut  om projektstöd  i enlighet  med  den av styrelsen  fastställda  attestordningen  samt

strategi-  och policyfrågor.  Styrelsen  har  under  året  informerats  löpande  gällande

uppdateringar  om projektens  status  och om den löpande  verksamheten.
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Icke-finansiell  information

Den operativa  verksamheten

Organisationen  bestod  vid årets  utgång  av 14 heltidstjänster  fördelat  på 17 anställda  varav

två personer  var föräldralediga.

Vid årets  utgång  bestod  organisationen  av:

- en generalsekreterare  som ansvarar  för  den löpande  förvaltningen  av stiftelsens

verksamhet

- en vice generalsekreterare

- åtta  projektledare  som ansvarar  för  projekten  inom  Postkodstiftelsens  projektportfölj

- en kommunikatör  som ansvarar  för  kommunikationen  av projekt  samt  för

Postkodstiftelsens  olika  kanaler

- en analytiker som ansvarar övergripande  för projektportfö5en  samt för att mäta och
analysera  projektens  effekt

- en administrativ  koordinator  som ansvarar  för  projektrelaterad  administration

- en stiftelsekoordinator  som ansvarar  för  organisationsrelaterad  administration  samt

att  bistå generalsekreteraren  i dennes  arbete

- en koordinator  till  Grannskapsinitiativet  som ansvarar  för  administration  och

projekten  inom  Postkodstiftelsens  Grannskapsinitiativet

Arbetssätt

Postkodstiftelsen  arbetar  brett  och utgår  från  aktuella  samhällsutmaningar.

Postkodstiftelsen  jobbar  inom  ramen  för  vad som anges i stadgarna  och vill genom

projektstöd  bidra  till  att FN:s Globala  Mål uppfylls.  Postkodstiftelsen  använder  en bestämd

arbetsprocess  för  att  identifiera,  stötta  och utvärdera  organisationer  och projektförslag.

Postkodstiftelsen  ger uteslutande  bidrag  till  allmännyttiga  verksamheter,  i form  av projekt,

vilka drivs  av icke vinstdrivande  organisationeri  Sverige  eller  utomlands.  Postkodstiftelsen

ger inte  bara finansiellt  stöd utan  även kunskapsstöd,  nätverksstöd  och

kommunikationsstöd.  En av Postkodstiftelsens  styrkor  är möjligheten  att  stödja  en mångfald

av organisationer  och projekt.

Ansökningar  om projektstöd  tas emot  löpande  under  året.  Som grund  för  projekturval,  har

Postkodstiftelsen  utarbetade  urvalskriterier  och en väl utvecklad  arbetsprocess  för  att  bland

annat  säkra att  projekten  uppfyller  de krav  som ställs  på allmännytta  i spellagstiftningen  och

att  ansökningarna  behandlas  likvärdigt  oavsett  vilken  tid på året  den inkommer.

Postkodstiftelsens  operativa  personal  är aktiv  i alla delar  av projektprocessen  tillsammans

med organisationen  som driver  projektet  för  att  säkerställa  uppföljning  av beviljade  medel.

Uppföljningen  sker bland  annat  genom  rapporter  men också genom  kontinuerlig  kontakt  och

fältbesök.  Under  projektets  gång inkommer  organisationen  med rapporter  över  status  på

planerade  och genomförda  aktiviteter  samt  uppföljning  mot  budget.

Sedan Postkodstiftelsen  blev  förmånstagare  2007 har ca 1850  miljoner  kronor  till  776

projekt  beviljats.  Därmed  har Postkodstiftelsen  ett  brett  nätverk  av befintliga  och tidigare

projektpartners.  Postkodstiftelsens  breda  nätverk  i kombination  med kompetens  och

erfarenhet  ger en unik  möjlighet  att  skapa samarbeten  och synergier,  projekt  och partners

emellan.
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Genom  att  sprida  information  och kunskap  om Postkodstiftelsens  verksamhetsområden  till

en bred  allmänhet  vill Postkodstiftelsen  bidra  till  att  uppmärksamma  problem  i vår  globala

värld  och lösningar  på dessa. Kommunikationen  har två huvudsakliga  syften,  dels visa på

insatsernas  effekt  i samhället  och dels attrahera  nya intressanta  projekt.  Kommunikationen

sker primärt  via Postkodstiftelsens  hemsida,  sociala  medier  och nyhetsbrev,  men även

genom  Postkodlotteriets  kommunikationskanaIer  och våra projektorganisationer.  Som ett

led i att  synliggöra  den nytta  som lottköpare  gemensamt  bidrar  till  så används

#postkodeffekten  i kommunikationen  i sociala  medier.

Förväntad  framtida  utveckling,  väsentliga  risker  samt  osäkerhetsfaktorer

Postkodstiftelsen  får alla sina intäkter  från  Postkodföreningen  och är därmed  fortsatt

beroende  av Iotteriförsäljningen  inom  Postkodlotteriet.  2021,  i juni,  kom en promemoria

från  regeringen  om krav på särskilt  måttfull  marknadsföring  för  alla spelbo!ag.  Om

allmännyttiga  lotterier  omfattas  av förslaget  kan detta  få stor  påverkan  på lotteriets

försäljning  och därmed  kraftigt  minska  överskottet  som delas  ut till  förmånstagarna  inklusive

Postkodstiftelsen.  De negativa  konsekvenserna  för  civilsamhället  skulle  bli påtagliga  då

Postkodlotteriet  och Postkodstiftelsens  stöd  är en viktig  finansieringskälla.

Både Postkodstiftelsens  egen verksamhet  och våra projektorganisationers  verksamheter  har

påverkats  negativt  av covid-19  pandemin.  Men  med hjälp  av innovativa  tankar,  digitala

lösningar  och kreativitet  har verksamheterna  kunnat  fortgå  men samtidigt  är det  tydligt  att

tidigare  framsteg  i samhäIlsutveckIingen  påverkats  negativt  och att mindre  organisationer

haft  det  svårare  under  pandemin.  Tillgång  till  finansiering  de kommande  åren kommer

därför  vara mycket  viktig  för  civilsamhällets  handlingskraft  och överlevnad  och även för

möjigheten  att  kunna  bygga tillbaka  bättre.  Postkodstiftelsens  roll att  vara en flexibel  och

nytänkande  finansiär  kommer  därför  att  vara fortsatt  viktig  och angelägen.

Postkodstiftelsens  resultat  och ställning  i övrigt  framgår  av efterföljande  resultat-  och

balansräkning,  kassaflödesanalys  samt  bokslutskommentarer.

e'aailo/ci I



Svenska  Postkodstiftelsen

Org. nr 802424-0023

Resultaträkning

Stiftelsens  intäkter

Bidrag  från  Svenska  Postkodföreningen

Summa  intäkter

Stiftelsens  kostnader

Direkta  kostnader  - beviljade  projektmedel

Summa  direkta  kostnader

Direkta  omkostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  och  utrangeringar

Summa  omkostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella  intäkter  och kostnader

Ränteintäkter  och  liknande  poster

Räntekostnader  och liknande  poster

Summa  finansiella  intäkter  och  kostnader

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

Årets  resultat

Not  2021

180  000  351

180  000  351

2020

190  001  552

igo  OOI 552

2 -167  018  227  -174  310  625

-167  018  227  -174  310  625

3

3

4

5, 6

- 211  651

-4 059  iss

-10  797  500

- 23 446

-15  091  782

-2 iog  658

o

- 804

-804

-2 I10  462

-2 IIO  462

- 2 IIO  462

- 286  342

-4 245  152

-g 728  459

-85 287

-14  345  240

1345  687

o

- 92

-92

1345  595

1345  595

1345  sgs
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

AnIäggningstiIIgångar

Immateriella  anIäggningstiIIgångar

Licenser

Summa  immateriella  anIäggningstiIIgångar

Materiella  anIäzgningstiIlzånHar
Inventarier

Summa  materiella  anläggningstillgångar

Summa  anIäggningstillgångar

0msättningstilIgångar

KortfristiHa  fordringar

Övriga  kortfristiga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not  2021-12-31

5

6 5 527

5 527

5 527

760  340

92 421

852  761

192  777  so-i

193  630  567

193  636  094

2020-12-31

28 973

28 973

28 973

760  340

o

760  340

182  443  934

183  204  274

183  233  247

EGET KAPIT  AL OCH SKULDER

Eget  kapital

Stiftelsekapital

Kontinuitetsfond

Balanserat  kapital

Summa  eget  kapital

KortfristiHa  skulder

Leverantörsskulder

Beviljade  ej utbetalda  anslag

Övriga  kortfristiga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

500  000

10  000  000

43 883  809

54 383  809

444  380

2 136  369  500

617  342

7 1821  063

139  252  285

500  000

10  000  000

45 994  271

56 494  271

2 859  675

121  586  000

570  324

1722  977

126  738  976

SUMMA  EGET KAPIT  AL OCH SKULDER 193  636  094 183  233  247

Ö-4;-/,yi
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Förändring  av eget  kapital

Bundet  eget

kapital

Fritt  eget

kapital

Belopp  vid  årets  ingång

Årets  resultat

Stiftelsekapital  Kontinuitetsfond  Balanserat  kapital  Totalt  eget  kapital

500  000  10  000  000  45 994  271  56 494  271

-2 110  462 -2 110  462

Belopp  vid  årets  utgång 500  000 10  000  000 43 883  809 54 383  sog
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Kassaflödesanalys  Not  2021

Den löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster  -2 110  462

Avskrivningar  och  utrangeringar  5 23 446

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital  -2 087  016

2020

1345  595

85 287

1430  882

Förändrinzar  i rörelsekapital

Ökning/minskning  rörelsefordringar

Ökning/minskning  rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  efter

förändringar  av rörelsekapital

-92  422

12  513  310

IO  333  872

236  566

27 957  825

29625274

lnvesteringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anläggningstiIIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

IO  333  872  29 625  274

182  443  934  152  sis  659

192  777  807  182  443  934



Svenska  Postkodstiftelsen

Org. nr 802424-0023

Noter

Not  I Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Årsredovisningen  har  upprättats  enligt  ÅrsredovisningsIagen  och Bokföringsnämndens  allmänna  råd

BFNAR  2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3).

Redovisningsprinciperna  är oförändrade  i jämförelse  med  föregående  år.

Intäkter

Intäkterna  kommer  vanligtvis  från  Svenska  Postkodföreningen  en gång  per  år.

Dessa medel  bokförs  den månad  de inkommer.  Gåvor  av pengar  redovisas  normalt  enligt  kontantprincipen.

I den  mån  det  på balansdagen  finns  löften  om bidrag  från  företag  och organisationer  intäktsförs  dessa

efter  individuell  prövning.

Anslag

Beviljade  anslag  redovisas  som  direkta  kostn,ader.  Anslagen  kostnadsförs  vid beslutstillfället  efter

beslut  av styrelsen  eller  generalsekreterare,  samt  att  beslut  är kommunicerat  till  mottagaren.

Ej utbetalda  anslag  redovisas  som  en kortfristig  skuld.

Fordringar  och  skulder  i utländsk  valuta.

Fordringar  och skulder  i utländsk  valuta  värderas  till  balansdagens  kurs.  I de fall  vaIutasäkringsåtgärd

genomförts,  till  exempel  terminssäkring,  används

terminskursen.

Fordringar

Fordringar  upptas  till  det  belopp  som  efter  individuell  prövning  beräknas  bli betalt.

Ersättningar  till  anställda

Löpande  ersättningar  till  anställda  i form  av löner,  sociala  avgifter  och liknande  kostnadsförs

i takt  med  att  de anställda  utför  tjänster.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen  upprättas  enligt  indirekt  metod.  Det  redovisade  kassaflödet  omfattar  endast

transaktioner  som  medfört  in-  och utbetalningar.

Not  2 - Beviljade  projektmedel

2021 2020

Beviljade  projekt

Återförda  beslutade  projekt

Återbetalda  projekt

i71  967 900

o

-4 949  673

175  840  900

o

-1 530  275

167  018  227 174310625

Av  beviljade,  ej utbetalda  anslag,  avser  1ll  896  500  kr (102  015  000)  projekt  som  beviljats  under

år 2021  och  24  473  000  kr (19  571  000)  avser  projekt  beviljade  tidigare  år.
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Not  3 - Ersättning  till  revisorer

Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB:

Revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet  utöver  revisionsuppdraget

2021

150  000

27 000

177  000

2020

120  000

146375

266 375

Not  4 - Medeltal  anställda,  personalkostnader  och  arvoden  till  styrelsen

Antal  anställda

Varav  män  %

2021

14

21 %

2020

13

23%

Löner  och  andra  ersättningar

Styrelse,  generalsekreterare  och  vice  generalsekreterare

- varav  tantiem  och  dyl

Övriga  anställda

Summa

2021 2020

2217547  2423802

5013142  4643700

7 230  689  7 067  502

Sociala  kostnader

- (varav  pensionskostnader  inkl  löneskatt)

3 289  508  2 793  787

(828  379)  (842  054)

Av  pensionskostnader  avser  362  831  (271  646)  kr  generalsekreterare  och  vice  generalsekreterare.

Generalsekreteraren  har  enligt  anstä11ningsavta16  månaders  uppsägningstid.

Styrelseledamöter  och  ledande  befattningshavare

Antal

Varav  män  %

2021  2020

65

50%  40%

ä4)(\jJJ
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Not  5 - Immateriella  anläggningstiIIgångar

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  anskaffningsvärde

Årets  utrangeringar

Utgående  ackumulerat  anskaffningsvärde

Ackumulerade  planenliga  avskrivningar

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  utrangeringar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

2021-12-31

o

o

o

o

o

o

o

2020-12-31

125  000

-a125 000

-66 547

-45 026

111 573

Planenligt  restvärde  vid  årets  utgång o

Not  6 - Materiella  anIäggningstiIlgångar

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  anskaffningsvärde

Årets  investeringar

Utgående  ackumulerat  anskaffningsvärde

Ackumulerade  planenliga  avskrivningar

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Planenligt  restvärde  vid  årets  utgång

2021-12-31

74500

o

74500

-45 527

-23 446

-68 973

5 527

2020-12-31

74500

o

74 500

-18  693

-26 834

-45 527

28 973

Not  7 - Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Upplupna  semesterskulder

Upplupna  sociala  avgifter

Övriga  poster

2021-12-31

1204  664

378  505

237  894

Summa 1821  063

2020-12-31

1074086

337  478

311 413

I 722  977

Not  8 - Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  utgång

Efter  räkenskapsårets  utgång  har  Postkodstiftelsen  ingått  avtal  med  20 nya  organisationer.

Tilldelningen  från  Svenska  Postkodföreningen  för  verksamhetsåret  2021  var  vid  tidpunkten  för

signerandet  av denna  årsredovisning  ej känd.  Dock  erhöll  Postkodstiftelsen  ifebruari  1 miljon

kr  för  att  delta  i Svenska  Postkodlotteriets  temasatsning  "Flickors  utbildning".
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Revisionsberättelse

Till  styrelsen i Svenska Postkodstiftelsen,  org.nr 802424-0023

Rapport  om  årsredovisningen

Utta7anden

Vi har  utföit  en revision  av årsredovisningen  för  Svenska  Postkodstiftelsen  för  år 2021.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och ger  en  i alla

väsentliga  avseenden  rättvisande  bild av stiftelsens  finansiella  ställning  per  den 3i  december  2021  och av dess

finansiella  resultat  och kassaflöde  för  året  enligt  årsredovisningslagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig  med

årsredovisningens  övriga  delar.

Grund  fi5r  utta7anden

Vi  har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  ocli  god revisionssed  i Sverige.  Våit

ansvar  enligt  dessa standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi  är oberoende  iförhållande  till

stiftelsen  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt  fullgjoit  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för  våra  uttalanden.

Styre'Lsens  och  genera7sekreterarens  ansvar

Det  är styrelsen  och generalsekreteraren  som har  ansvaret  för  att  årsredovisningen  upprättas  och att  den ger  en

rättvisande  bild  enligt  årsredovisnings1agen.  Styrelsen  och generalsekreteraren  ansvarar  även  för  den interna

kontroll  som den bedömer  är nödvändig  för  att  upprätta  en årsredovisning  som inte  innehåller  några  väsentliga

felaktigheter,  vare  sig  dessa beror  på oegentligheter  eller  på misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och generalsekreteraren  för  bedömningen  av stiftelsens

förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  Den upplyser,  när  så är tillämpligt,  om förhållanden  som  kan  påverka

förmågan  att  fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift

tillämpas  dock  inte  om styrelsen  och generalsekreteraren  avser  att  likvidera  stiftelsen,  upphöra  med

verksamheten  eller  inte  har  något  realistiskt  alternativ  till  att  göra  något  av  detta.

Re'uisorns  ansvar

Våra  mål  är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om huruvida  årsredovisningen  som helhet  inte  innehåller  några

väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  på misstag,  och att  lämna  en

revisionsberättelse  som innehåller  våra  uftalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen

garanti  för  att  en revision  som utförs  enligt  ISA  och god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att  upptäcka  en

väsentlig  felaktighet  om en sådan  finns.  Felalcf:igheter  kan  uppstå  på grund  av oegentligheter  eller  misstag  och

anses vara  väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som

användare  fattar  med  grund  i årsredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA  använder  vi  professionellt  omdöme  och har  en professionellt  skeptisk  inställning

under  hela  revisionen.  Dessutom:

*  identifierar  och bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i årsredovisningen,  vare  sig dessa beror  på

oegentligheter  eller  på misstag,  utformar  och utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa risker  och
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inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga  för  att  utgöra  en grund  för  våra  uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till  följd av oegentliHheter  är högre  än för  en väsentlig
felaktighet  som beror  på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta  agerande  i maskopi,  förfalskning,

avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller  åsidosättande  av  intern  kontroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av stiftelsens  interna  kontroll  som har  betydelse  för  vår  revision  för  att

utforma  granskningsåtgärder  som är lämpliga  med  hänsyn  till  omständigheterna,  men  inte  för  att  uttala  oss

om  effektiviteten  i den  interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  ide  redovisningsprinciper  som används  och rimliglieten  i styrelsens

uppskattningar  iredovisningen  och tillhörande  upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  använder  antagandet  om foitsatt  drift  vid  upprättandet  av

årsredovisningen.  Vi  drar  också en slutsats,  med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det

finns  någon  väsent]ig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana  händelser  eller  förhållanden  som kan  leda  till

betydande  tvivel  om stiftelsens  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  Om vi  drar  slutsatsen  att  det  finns  en

väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi irevisionsberätteIsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarnai

årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om sådana  upplysningar  är otillräckliga,

modifiera  uttalandet  om årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som inliämtas  fram

till  datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock  kan  framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att  en stiftelse  inte

längre  kan  fortsätta  verksamheten.

utvärderarvi  den övergripande  presentationen,  strukturen  och innehållet  iårsredovisningen,  däribland

upplysningarna,  och om årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och händelserna  på ett
sätt  som ger en rättvisande  bild.

Vi  måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade  omfattning  och inriktning  samt  tidpunlden

för  den. Vi  måste  också informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland  eventuella

betydande  brister  iden  interna  kontrollen  som vi identifierat.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Utta7ande

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även utföit  en revision  av styrelsens  förvaltning  för  Svenska

Postkodstiftelsen  för  år 2021.

Enligt  vår  uppfattning  har  styrelseledamöterna  inte  handlat  i strid  med  stiftelselagen,  stifte1seförordnandet  eller

årsredovisningslagen.

Grund för  uttalande

Vi har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet

Revisorns  ansvar.  Vi  är oberoende  i förhållande  till  stiftelsen  enligt  god  revisorssed  i Sverige  och hariövrigt

fallgjort  våit  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för  vårt  uttalande.

Sl:yrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som har  ansvaret  för  förvaltningen  enligt  stiftelselagen  och stifte1seförordnandet.
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Revisorns ansvar 

Våit mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjmt sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och öve1trädelser skulle 
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vå1t uttalande. 

Stockholm den'l..:; mars 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor 
Henrik Magnusson Luther 
Auktoriserad revisor 

Veronica Carlsson



Svenska  Postkodstiftelsen

Org. nr 802424-0023

Förteckning  över  samtliga  projektstöd  under  2021

Organisation

Access  Now

Alla  Åldrars  Scen

Ashoka  Nordic*

Barndiabetesfondens  Riksförening

Beirut  DC

Changers  Hub

ClientEarth

Clooney  Foundation  for  Justice

Concern  Worldwide

Digidem  Lab

EAT Foundation

Emma  Ricklunds  Stiftelse

En Frisk  Generation

End Ecocide  Sweden

Fiskesekretariatet  (FishSec)  *

Fisksätra  Folkets  Hus Förening

Folkets  Husby

Forest  Peoples  Programme

Freedom  House

Fundaci6n  Oceana

Förenade  Förorter*

Föreningen  Live Green

Föreningen  Sagohuset

Förening  Gotlands  Fornvänner

Gapminder  Foundation

Global  Fishing  Watch

Global  Utmaning

Hammarkullen  Konsthall  Förening

Helamalmö

Historieberättarna

Human  Activities  and  CATPC

ICCROM

ilDance  Ideell  Förening

Bilaga I

Belopp

2 860  000  kr

500  000  kr

160  000  kr

1610  000  kr

2 150  000  kr

2 800  000  kr

4 000  000  kr

5 000  000  kr

2 580  000  kr

500  000  kr

4 440  000  kr

2 210  000  kr

2 390  000  kr

2 225  000  kr

65 000  kr

480  000  kr

500  000  kr

2 990  000  kr

5 460  000  kr

2 000  000  kr

3 31 000  kr

1245  500  kr

2 275  000  kr

1050  000  kr

5 200  000  kr

3 740  000  kr

2 450  000  kr

220  000  kr

500  000  kr

500  000  kr

1990  000  kr

3 190  000  kr

2 +so  OOO kr



Svenska  Postkodstiftelsen

Org. nr 802424-0023

Organisation

ILGA World

InsamIingsstifteIsen  War  Child

InsamIingsstifteIsen  Wildhood  Foundation

Institute  for  Sustainable  Communities  (ISC)

International  Media  Support  Association

Internews  Europe

KISAM  (Konsten  i samhället)

Klimatklubben

Kollaborativet*

Konstnärscentrum  Väst

Läxhjälpen

Media  Development  Investment  Fund

Media  Development  Investment  Fund*

Miljöverkstan  Flaten

Muralcentralen

Naturfotograferna  /N

Negotiation  Strategies  Institute  (NSI)

Operation  1325

PAX -  Stichting  Vredesbeweging  Pax Nederland

Questionmark

Rainforest  Foundation  US

Re:Wild  (Global  Wildlife  Conservation)

Rise - Riksföreningen  mot  incest  och  andra  sexuella  övergrepp  i barndomen

Räddningsmissionen

Safe  Havens  Freedom  Talks

SE Forum

ShareMusic  & Performing  Arts

Somaya  kvinno-och  tjejjour

Stichting  Bellingcat

Stiftelsen  Expo

Stiftelsen  The  Global  Village

Stiftelsen  Trygga  Barnen

streetfootballworld  gGmbH  (sfw)

Sveriges  Körförbund*

Belopp

4 620  000  kr

2 800  000  kr

500  000  kr

4 380  000  kr

1520  000  kr

2 650  000  kr

498  000  kr

1000  000  kr

80 400  kr

2 260  000  kr

2 575  000  kr

2 700  000  kr

1050  000  kr

380  000  kr

2 500  000  kr

2 780  000  kr

3 740  000  kr

1470  000  kr

2 840  000  kr

2 755  000  kr

5 500  000  kr

5 000  000  kr

1995  000  kr

1390  000  kr

2 400  000  kr

800  000  kr

2 500  000  kr

2 370  000  kr

1620  000  kr

2 998  000  kr

500  000  kr

1 100  000  kr

2 325  000  kr

400  000  kr



Svenska Postkodstiftelsen

Org. nr 802424-0023

Organisation

Sveriges  Skateboardförbund

Swiss  Academy  for  Development

TackleAfrica

Teaterensemblens  ideella  förening

Tidigt  Föräldrastöd

Trajosko  Drom

Ung  Teaterscen

Unga  Klaras  Vänner

Ungas  Juridik

Vaccine  Forward

Våra  barns  klimat

Wise  Economy  Global  Association

Women  Win

World  Association  of  Girl  Guides  and  Girl  Scouts  (WAGGGS)

World  Resources  Institute

Summa

"Lltökat  projektsföd  till befintliBt  projekt

Belopp

1350  000  kr

1550  000  kr

2 055  000  kr

1315  000  kr

485  000  kr

375  000  kr

2 280  000  kr

2 000  000  kr

500  000  kr

2 500  000  kr

1300  000  kr

2 350  000  kr

2 810  000  kr

2 340  000  kr

5 000  000  kr

171  967  900  kr




