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Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting 
Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting har till ändamål att 
dels stödja lokala utvecklingsprojekt dels sprida information om och 
erfarenheter från genomförda projekt. Fonden har funnits sedan år 1984 och 
har under åren 1990-96 delat ut ca 140 miljoner kr till kommuner och 
landsting. I styrelsen för Stiftelsen Trygghetsfonden sitter bl a tre företrädare 
för kommunerna, utsedda av Svenska Kommunförbundets styrelse. 

Dagens ansträngda ekonomi i kommunerna ställer krav på omstruktu-
reringar. Resurser måste många gånger frigöras inom befintliga 
verksamheter för att bidra till en sådan utveckling. Trygghetsfonden kan 
vara delfinansiär vid omstrukturering och förändring. 

Om ni har en projektidé så ring oss gärna för diskussion och rådgivning om 
inriktning och syfte och om möjligheterna till finansiering genom 
Trygghetsfonden.  

Trygghetsfonden har en omfattande informationsverksamhet om 
erfarenheter från olika projekt. Bl a ger fonden ut  

• en tidning med tre nummer per år  

• en skrift: ”Förändring - ett sätt att möta framtiden” 

• projektkatalog med samtliga projekt som beviljats medel de senaste åren   

• ca 15-20 rapporter varje år (begär förteckning!) 

Allt material som Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting 
ger ut är gratis och beställs från Trygghetsfondens kansli, i första hand per 
fax 08-642 8453 eller per tel 08-702 4349/4350.  
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Trygghetsfonden har tagit fram bifogade informationsfolder som beskriver 
fondens syfte, verksamhet mm. Vi vill gärna ha hjälp med att sprida dem till 
olika förvaltningar inom kommunen. Ytterligare foldrar kan rekvireras från 
fondens kansli, fax 08-642 8453.  

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Sören Elmgren eller Birger 
Eriksson på Kommunförbundets förhandlingssektion, tel 08-772 4100. Dom 
är Svenska Kommunförbundets representanter i Trygghetsfondens 
beredningsgrupp. Eller ring till Ingrid Hellberg som är kanslichef på 
Trygghetsfonden, tel 08-702 4350.   
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