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Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 

2022 till organisationer som stödjer dem som 

vårdar och hjälper någon närstående  

Bidragets storlek 

Statsbidragets storlek fastställs i regleringsbrevet till Socialstyrelsen i december 

2021. Socialstyrelsen hade totalt 11 miljoner kronor att fördela för verksamhetsåret 

2021. Av dessa medel fördelades 9 miljoner kronor i verksamhetsbidrag och  

2 miljoner kronor i grundbidrag.  

 

Statsbidraget betalas ut under förutsättning att riksdagen avsätter medel till det. Bi-

draget betalas ut halvårsvis i förskott till dem som beviljats bidrag. 

Vilka kan söka medlen? 

Vilka som kan söka regleras i förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisat-

ioner som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående.  

 

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som 

• är en juridisk person 

• bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser till dem 

som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. 

• är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst hälften av 

Sveriges län, eller 

• en riksorganisation vars medlemmar är en geografisk avgränsad grupp som inte 

har förutsättningar att bli rikstäckande 

• har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad 

• har bedrivit anhörigverksamhet enligt ovan under minst två år 

• i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud 

mot diskriminering 

• styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt 

en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organi-

sationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbe-

tet kommer att följas upp 

• kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisions-

berättelser. 

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för att täcka vissa kostnader för  

administration av organisationens verksamhet. Bidrag får inte lämnas till en organi-

sation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndig-

heten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas 

till en organisation som fått annat statsbidrag för samma verksamhet. 

  



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2021-06-02 Dnr 9.1-18567/2021 2(5) 

 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag och ett grundbidrag.  

 

Verksamhetsbidraget kan sökas för verksamhet som syftar till att stödja dem som 

vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funkt-

ionshinder. Bidrag kan lämnas till vissa kostnader för administration av organisat-

ionens verksamhet. 

 

Grundbidraget kan sökas av organisationer vars huvudsakliga ändamål är att stödja 

dem som vårdar eller hjälper någon närstående. Grundbidraget är ett fast belopp 

som är lika för alla organisationer. Grundbidraget får dock inte lämnas till en orga-

nisation som får motsvarande form av bidrag med stöd av annan författning. Obser-

vera att om er organisation får organisationsbidrag genom t.ex. förordning (2000:7) 

om statsbidrag till handikapporganisationer är det inte möjligt att beviljas grundbi-

draget då detta räknas som motsvarande form av bidrag. 

När kan ni använda medlen? 

Medlen kan användas till och med den 31 december 2022.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska göras i e-tjänsten senast den 15 september 2021.  

 

Socialstyrelsen kommer att avvisa ansökningar som kommit in efter den 15 septem-

ber. Ansökan kommer i dessa fall inte att handläggas. 

Villkor för statsbidraget  

Statsbidraget regleras i förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer 

som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. I denna ställs vissa krav 

på organisationer som ansöker om statsbidrag, bland annat att de ska styra sin  

verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat. Samtliga villkor för statsbi-

draget måste vara uppfyllda för att organisationens ska kunna beviljas bidrag. 

Socialstyrelsen kommer att prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsätt-

ningar att uppfylla uppdragets syfte. 

 

Verksamhetsmålet/-en för verksamheten som ansökan avser är den förändring som 

organisationen vill kunna uppnå för att lösa de problem eller behov som har identi-

fierats. Verksamhetsmålet/-en bidrar till att organisationen övergripande mål kan 

nås.  

Hur gör ni ansökan? 

Ombud 

För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram ett webbformulär för de 

uppgifter som vi efterfrågar. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av för-

ordning (2011:1151). Uppgifterna i ansökan utgör också underlag för Socialstyrel-

sens uppföljning på nationell nivå och för den årliga redovisningen till regeringen. 

Ni ska lämna alla uppgifter som framgår av ansökningsformuläret, om instruktion-

erna inte säger något annat. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
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Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis. Har ni re-

dan ett ombud kan ni bortse från punkt 1 och gå vidare till punkt 2: 

 

1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare för föreningen 

eller stiftelsen (eller person med fullmakt från denne) ansöka om att bli 

ombud. Var ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad hand-

läggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hem-

sida: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/ombud/ 

 

2. När er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via e-

tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar på det specifika 

statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i in-

loggat läge i e-tjänsten. Bifoga de dokument som efterfrågas i ansök-

ningsformuläret. Dokumenten ska vara fastställda och skuldfrihetsintyget 

får inte vara äldre än två månader från sista ansökningsdatum.  

Mål- och resultatstyrning 

I förordningen anges krav på att föreningen styr sin verksamhet mot fastställda mål 

och förväntade resultat, har fastställt en plan för den verksamhet som bidrag söks 

för och beskriver vilka aktiviteter som planeras samt hur arbetet kommer att följas 

upp. Tydliga mål som är möjliga att följa upp och väldefinierade målgrupper är vik-

tiga för att föreningen ska kunna ha en målstyrning av sin verksamhet.  

Problem eller behov som är motivet bakom verksamheten 

Beskriv kort och konkret de behov, brister eller problem i samhället som verksam-

heten är riktad mot eller syftar till att åtgärda. Den information som lämnas ger un-

derlag för att bedöma om verksamheten i ansökan utgår från ett dokumenterat pro-

blem eller behov som finns i samhället. 

Övergripande mål 

Föreningens övergripande mål anger föreningens inriktning. Med det menas den 

förändring i samhället som föreningen vill åstadkomma med sin verksamhet på lång 

sikt. Målet kan vara uttryckt i föreningens stadgar, vision, långsiktiga strategi eller 

annat styrdokument. 

Verksamhetsmål 

Verksamhetsmålet/verksamhetsmålen är den förändring som föreningen vill kunna 

uppnå för att lösa de problem som föreningen har identifierat. Verksamhetsmå-

let/verksamhetsmålen bidrar till att föreningens övergripande mål kan uppnås.  

Målgrupp 

Ange målgrupp och förväntat antal personer för varje verksamhetsmål. Om möjligt 

ange antal män, kvinnor eller annan könstillhörighet. De planerade aktiviteterna ska 

vara direkt riktade mot målgrupperna.  

Aktivitet/-er 

Ange en eller flera konkreta aktiviteter som föreningen planerar att genomföra för 

att nå varje verksamhetsmål. Det kan vara nödvändigt att genomföra flera olika ak-

tiviteter för att nå ett verksamhetsmål. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/ombud/
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Förväntat resultat 

Ange ett eller flera konkreta resultat som föreningen förväntar sig att aktiviteterna 

ska leda till. 

Ekonomi 

Den budgetmall som finns i ansökningsblanketten gäller kostnader för verksamhets-

bidrag. Kom ihåg att ta upp kostnader för granskning av revisor. Under rubriken 

personalkostnader ska ni ange beräknad kostnad för den personal som ska arbeta i 

verksamheten. 

Vid bifall och ändringar under året 

Om en organisation beviljats ett lägre belopp än det sökta kan Socialstyrelsen 

komma att begära in en reviderad plan och budget som är anpassad till det beviljade 

beloppet. 

 

Under bidragsåret kan organisationen också komma att behöva revidera sin plan 

och budget om till exempel behoven eller förutsättningarna har ändrats. Om huvud-

linjerna i de ursprungliga planerna är desamma behöver Socialstyrelsen inte göra en 

ny bedömning efter revideringen. Större förändringar måste dock meddelas till  

Socialstyrelsen och Socialstyrelsen ska alltid kontaktas om en betydande omdispo-

nering av medel är tänkt att äga rum. Socialstyrelsen tar utgångspunkt i den revide-

rade plan inklusive budget som har lämnats in när vi bedömer organisationens åter-

rapportering. Socialstyrelsen tillhandahåller blankett för reviderad plan och budget. 

Bilagor 

Till ansökningsblanketten ska bifogas 

• organisationens gällande stadgar 

• handlingar som visar vem som har rätt att företräda organisationen, t.ex. 

årsmötesprotokoll 

• organisationens fastställda verksamhets- och förvaltningsberättelse för 

närmast föregående räkenskapsår 

• organisationens fastställda balans- och resultaträkning för närmast föregå-

ende räkenskapsår  

• organisationens fastställda revisionsberättelse för närmast föregående  

räkenskapsår 

• fastställd plan för en period om två år eller mer, där 2020 omfattas, som  

beskriver vilka aktiviteter som organisationen planerar att genomföra för att 

lösa identifierade problem samt vilken uppföljning av verksamheten som 

planeras 
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Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Ni ska redovisa hur ni har använt de beviljade medlen senast den 30 april 2023. In-

formation om återrapporteringen skickas till bidragsmottagarna före årsskiftet 2021. 

Återrapporteringen ska innehålla 

• en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till 

• en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås 

och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och det syfte 

som anges i 2 § 

• uppgift om antalet medlemmar i organisationen  

• övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär. 

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bi-

fogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem 

prisbasbelopp ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.  

 

Om ni inte har använt era beviljade medel under perioden ska ni återbetala dem till 

Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i 

enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som ni har lämnat in, 

se 16 § förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer 

dem som vårdar och hjälper någon närstående. 


