
 

 

Steg-för-steg - instruktion att söka statsbidrag 
 

Steg 1. Skapa ansökan:  

 Ladda ner ansökningsblankett från vår hemsida.  

 Fyll i alla gråmarkerade fält i ansökningsblankett. Samtliga gråmarke-

rade fält är obligatoriska.  

 Skriv ut ifylld blankett.   

 Samtliga behöriga firmatecknare ska underteckna den ifyllda blanketten. 

 

När du förbereder ansökan, tänk på:  

 Att läsa anvisningarna noggrant för att förstå hur ni fyller i blanketten. 

 Att se till att alla kontaktuppgifter och information om organisation är 

korrekta i blanketten. 

 Att ange organisationens bank- eller plusgiro. OBS! att det är ett krav att 

organisationen har ett bank- eller plusgiro för att kunna söka statsbidrag. 

 När ni fyller i blanketten måste Summa budget för 2019 (=sökt belopp) 

stämma överens med Total summa för samtliga verksamhetsmål avse-

ende statsbidraget: (= sökt belopp) i ekonomi delen. 

  Att ansökningsblankett ska vara egenhändigt undertecknat av samtliga 

firmatecknare valda enligt ert konstituerande styrelsemötesprotokoll. 

OBS! att ni behöver skicka in konstituerande styrelsemötesprotokoll som 

visar vilka personer som är valda till firmatecknare. Det ska framgå om 

dessa signerar firman var för sig eller två i förening.  

 

 

Steg 2.  Förbereda obligatoriska bilagor: ta kopior på nedan angivna dokument 

och beställ skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten. 

 

 Organisationens gällande stadgar. 

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

underskrivet och justerat konstituerande styrelsemötesprotokoll. 

 Underskrivet och justerat årsmötesprotokoll för nuvarande år (2019) där 

ni fastställer verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberät-

telse för året innan (2018). 

 Fastställd verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018. 

 Fastställd balans- och resultatredovisning för 2018. 

 Fastställd revisionsberättelse för 2018. 

 Aktuellt skuldfrihetsintyg som utfärdas av Kronofogdemyndigheten.  

Skuldfrihetsintyget ska inte vara äldre än två månader räknat från sen-

aste ansökningsdatumet. 

 



 

 

Steg 3.  Skicka in din ansökningsblankett i original tillsammans med kopior av 

alla obligatoriska bilagor per post till: Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stock-

holm. OBS! att ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den dag 

som myndigheten bestämmer. Ta hänsyn till sista ansökningsdatum som står på 

vår hemsida, skicka in din ansökan så snart du kan så att det kommer in i tid. 

 

Steg 4.  Om din ansökan behöver kompletteras, kommer er kontaktperson nås av 

statsbidragets administratör via e-post med begäran om komplettering. Om ni 

inte får begäran om komplettering, betyder det att er ansökan är komplett. 

 

Steg 5. När bedömning av alla ansökningar är klar, kommer beslut att fattas för 

alla sökande organisationer. En fördelningslista kommer att publiceras på vår 

hemsida under respektive statsbidrag. Beslutsbrev kommer att skickas med post 

till varje sökande organisation. OBS! Det finns ingen möjlighet att få information 

om beslut i förtur. 

 

Steg 6. Utbetalning av beviljat medel sker till bank- eller plusgiro som ni angav i 

er ansökan efter beslut har fattats. 

 

Notera! När det är dags att återrapportera förbrukade medel, kommer Socialsty-

relsen att skicka en länk via e-post med återrapporteringsformulär. 


