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Statsbidrag till vissa organisationer inom det 

sociala området m.m. 

I förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det 

sociala området m.m. anges följande i 20 §: 

 

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer, som fått statsbi-

drag enligt denna förordning, i samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen 

har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas effekter i förhållande 

till de mål som bidragen beviljats för och det syfte som anges i 2 §. 

 

Socialstyrelsen utlyser härmed 300 000 kronor i statsbidrag till sociala organisat-

ioner för att genomföra en uppföljning i samverkan av organisationernas statsbi-

dragsfinansierade sociala verksamhet. Statsbidraget kommer att betalas ut under 

förutsättning att riksdagen anslår medel till statsbidraget i 2021 års budget. 

Villkor och kriterier 

Samtliga ideella organisationer som ansöker om statsbidrag från Socialstyrelsen 

till social verksamhet m.m. för verksamhetsåret 2021 är välkomna att ansöka om 

bidraget för att genomföra organisationernas egen uppföljning. Statsbidraget får 

användas under verksamhetsåret 2021. Flera organisationer kan arbeta gemen-

samt med att genomföra uppföljningen. Socialstyre1sen kräver dock att en 

organisation tar fullt ansvar för genomförandet av uppföljningen och för hante-

ringen av statsbidraget. Det är denna organisation som ska stå som avsändare för 

ansökan om statsbidraget till den egna uppföljningen. Övriga organisationer som 

den sökande organisationen samarbetar med ska omnämnas i ansökan. 

Ansökan 

Det finns ingen särskild blankett som ska användas för ansökan om statsbidrag 

till organisationernas egna uppföljning. Ansökan som lämnas in ska vara i form 

av en projektplan. Socialstyrelsen ställer följande krav på innehåll i planen: 

 

 den sökandes organisationens namn, fullständiga adress och epostadress 

 namn på kontaktperson, telefonnummer och e-postadress 

 den sökande organisationens plus- eller bankgirokonto. 

 uppgift om andra organisationer som organisationen samarbetar med för 

att genomföra uppföljningen 
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 beskrivning av vilken uppföljning som organisationen vill genomföra 

samt när i tiden och var organisationen planerar att genomföra den 

 uppgift om vilka organisationer och andra aktörer som organisationen 

tror kommer att beröras/bjudas in till att delta i den planerade uppfölj-

ningen 

 budget för arbetet med uppföljningen 

 riskanalys för uppföljningen (dvs, vilka risker ser organisationen finns i 

genomförandet av uppföljningen, vilka konsekvenser skulle det ha om 

riskerna blev verklighet samt vilka åtgärder vidtar organisationen för att 

motverka att riskerna besannas). 

 ansökan ska vara undertecknad av en behörig företrädare från den sö-

kande organisationen 

Redovisning 

Redovisning av uppföljningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 

30 april 2022. Socialstyrelsen återkommer med mer information om redovis-

ningen. 

Ansökningstid 

En undertecknad ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 20 

september 2020. 

 

Skicka ansökan per post till följande adress: 

 

Socialstyrelsen 

Statsbidrag 

106 30  Stockholm 


