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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2021 för vissa juridiska personer som 

tillhandahåller meningsfull sysselsättning 

till personer med psykisk funktions-

nedsättning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till vissa ju-

ridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Läs dessa anvisningar innan ni fyller i och lämnar 

in ansökan.  

För utförlig information om villkor och kriterier läs förordningen (2009:955) 

om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sys-

selsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Bidragets storlek 

Statsbidraget för 2021 fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel 

för ändamålet. Bidragets storlek för 2021 fastställs i regleringsbrevet till Social-

styrelsen i december 2020. Socialstyrelsen hade 40 miljoner kronor att fördela 

för verksamhetsåret 2020.  

Vilka kan söka medlen? 

Av förordningen framgår att bidrag får lämnas till juridiska personer som 

1. bedriver en verksamhet som utgår från en värdegrund som understry-

ker rätten till inflytande och delaktighet i samhällslivet för personer 

med psykisk funktionsnedsättning 

2. i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull sysselsättning som 

avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) till per-

soner som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter bety-

dande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmark-

nadens förfogande 

3. har en verksamhet som är särskilt anpassad för personer med psykisk 

funktionsnedsättning och som bedrivs nära de personer som deltar i 

sysselsättningen och 

4. under minst ett år före det bidragsår som ansökan avser har bedrivit 

sådan verksamhet som anges i andra punkten ovan eller som är med-

lem i en riksorganisation som uppfyller ovanstående krav. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att täcka kostnader som krävs för att kunna bedriva 

verksamheten. Statsbidraget ska användas till att stödja verksamhet som förstär-

ker och kompletterar kommunernas och regionernas insatser när det gäller me-
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ningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som mö-

ter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens 

förfogande.  

Den som ansöker om bidrag ska i ansökan redogöra för hur vart och ett av 

nedanstående mål ska uppnås med hjälp av de sökta bidragsmedlen. 

Målen med statsbidraget är att ge personer med en psykisk funktionsnedsätt-

ning 

1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning för personer med psy-

kisk funktionsnedsättning 

2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utö-

kas och breddas 

3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förutsätt-

ningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett själv-

ständigt liv och 

4. bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut beviljat statsbidrag under 2021 och bidraget kan an-

vändas till och med den 31 december 2021. Bidraget betalas ut i förskott med en 

fjärdedel varje kvartal till dem som har beviljats bidrag. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 30 september 2020.  

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut i januari 

2021.  

Villkor för statsbidraget 

Bidrag kan enligt 3 och 4 §§ förordningen 2009:955 inte lämnas till juridisk per-

son 

• som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogde-myndig-

heten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs 

• vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting eller statlig 

myndighet. 

Särskilda prioriteringar 

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

sättningar att uppfylla de mål som angivits ovan under rubriken Vad kan ni söka 

medel för?  

Om den som ansöker om bidrag har lämnat redovisning för tidigare beviljade 

bidrag, ska bedömningen av ansökan även göras med beaktande av vad som 

framgår av redovisningen.  

Hur gör ni ansökan? 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: 
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1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en 

person med fullmakt från denne) för organisationen ansöka om att bli 

ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 

Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/. 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats.  

 

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som So-

cialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Om sökanden inte följer en 

uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt 

skick. 

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Ni ska redovisa hur ni har använt de beviljade medlen senast den 1 mars 2022. 

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 revi-

sor 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 god-

känd revisor.  

Vi planerar att skicka ut information om återrapportering till berörda före års-

skiftet 2021/2022.  

Bidrag lämnas för ett bidragsår i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bid-

ragsår omfattar ett kalenderår. Om ni inte har använt era beviljade medel under 

kalenderåret ska ni återbetala dem till Socialstyrelsen.  

Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte har använts i enlighet 

med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som ni har lämnat in, se 18 § 

förordningen.  
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