2019-07-03

Dnr 9.1- 22121/2020

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag
för 2021 till informatörsverksamhet som rör
psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Läs
dessa anvisningar innan ni fyller i och lämnar in ansökan. För utförlig information om villkor och kriterier läs förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Bidragets storlek
Statsbidragets storlek för 2021 fastställs i regleringsbrevet till Socialstyrelsen i
december 2019. Socialstyrelsen hade 18 miljoner kronor att fördela för verksamhetsåret 2020. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att riksdagen ställer
medel till förfogande.

Vilka kan söka medlen?
Ideella föreningar som bedriver informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa
och psykiska funktionsnedsättningar kan söka medlen. Föreningen ska ha bedrivit verksamheten i minst ett år i egen regi eller tillsammans med en eller flera
andra aktörer. Efter en förordningsändring 2017 kan ideella föreningar som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder dem som bedriver informatörsverksamhet också söka medel.

Vad kan ni söka medel för?
Statsbidraget kan sökas för informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och
psykiska funktionsnedsättningar. Med informatörsverksamhet avses utbildningar, personliga möten och liknande insatser som utförs av personer med erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning (informatörer) för att därigenom öka kunskapen i samhället om hur det är
att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021. Bidraget betalas ut kvartalsvis i
förskott med högst en fjärdedel av bidraget för året. Medlen får användas till
och med den 31 december 2021.

Villkor för bidraget
Förutsättningar för statsbidraget framgår i förordning (2015:553) om statsbidrag
till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
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Statsbidrag får lämnas till en förening som

1. är en juridisk person
2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte,
3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd
4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet
och förbud mot diskriminering.
5. 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

Bidrag får enligt 4 § förordningen 2015:553 inte lämnas till en förening som

• har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten,
• är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
• har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna
förordning avser.

Prioriteringar
Socialstyrelsen kommer att prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med statsbidraget. Även vikten av att informatörsverksamheten sprids regionalt kommer att beaktas.

Hur gör ni ansökan?
Socialstyrelsen har tagit fram en e-tjänst. Ni ansöker om medel via e-tjänsten. Ansökan ska ha
kommit in till Socialstyrelsen senast den 25 september 2020. Ansökan görs via Socialstyrelsens etjänst. Följ punkterna nedan stegvis:
1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person
med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i
god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en
månad.
Läs mer om ombudsansökan
2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via
statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom
att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.
Kom ihåg att ladda upp och spara de bilagor som Socialstyrelsen begär i e-tjänsten.
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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 viktiga 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 verksamheten är riktad mot eller syftar till att åtgärda. Den information som lämnas
ger underlag för att bedöma om verksamheten i ansökan utgår från ett dokumenterat problem 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. Verksamhetsmålet/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
2020 för att nå varje verksamhetsmål. Det kan vara nödvändigt att genomföra
flera olika aktiviteter för att nå ett verksamhetsmål.

Förväntat resultat
Ange ett eller flera konkreta resultat som föreningen förväntar sig att aktiviteterna ska leda till.
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När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan?
Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 25 september 2020.

Vad gäller för återbetalning av medel?
Om ni inte använder hela det utbetalade statsbidraget under 2021 ska ni återbetala återstående medel till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med beslut eller den ansökan som ni har
lämnat in.
Läs också om återbetalning och återkrav under 19-20§§ i förordningen
(2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa
och psykiska funktionsnedsättningar.

Hur återrapporterar ni hur ni har använt medlen?
Er återrapportering avseende hur ni har använt de beviljade medlen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2021.
Av återrapporteringen ska det framgå vilken verksamhet ni har genomfört
med stöd av bidraget. Föreningarna ska också redovisa vilka resultat verksamheten har lett till samt hur dessa förhåller sig till de mål som bidraget har beviljats för. Dessutom ska en ekonomisk redovisning lämnas in till Socialstyrelsen.
En revisor ska granska redovisningen av hur statsbidraget har använts. Om det
bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Vi planerar att skicka ut informationen och återrapporteringen till berörda före
årsskiftet.

Information
Frågor om statsbidraget kan ställas till ansvariga utredaren Alma Haracic på
alma.haracic@socialstyrelsen.se eller via telefon 075-247 30 38
Frågor om uppföljning kan ställas till Tina Stukan på e-post: tina.stukan@socialstyrelsen.se eller via telefon: 075-247 39 11.
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