
Verksamhetsbidrag psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021
Nyheter i årets utlysning 



• Den 4 juni beslutade regeringen om att medlen fortsättningsvis ska 

betalas ut via en statsbidragsförordning.

• Syftet med att ändra till en förordning är att skapa bättre förutsättningar och en större 

långsiktighet för de sökande organisationerna och för Folkhälsomyndigheten som 

administrerar statsbidraget.

• Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020. 

Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för kalenderåret 2021.

• Regeringsuppdraget med medel till ideella organisationer för att 

förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration 

avslutas i och med 2020 års utlysning.

Förändrad fördelningsprocess



Förordningen innebär en del förändringar för den sökande organisationen. Nedan har vi listat de 

största förändringarna men vi uppmanar alla som söker att läsa igenom förordningen innan ni 

påbörjar ansökan. 

• Treårsplan – i förordningen står det att alla som söker bidrag via förordningen ska ha upprättat 

en treårsplan. Till skillnad från tidigare år ska en sådan plan bifogas tillsammans med ansökan. 

• Statsbidrag för samma verksamhet – organisationen får för den verksamhet som ansökan 

avser inte ha fått annat statsbidrag för samma verksamhet från en annan aktör för samma 

tidsperiod. Om det framkommer i efterhand kan organisationen bli återbetalningsskyldig. 

• Kostnadseffektiv verksamhet – den som söker medel från förordningen ska utforma sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat. 

Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organisationen. 

Vad innebär en förordning för oss som 
organisation? 



• Kostnad för den enskilde – den verksamhet och de insatser som beviljas medel får inte 

innebära en kostnad för den enskilde. Detta kan t.ex. vara utbildningar som organisationen 

sedan tar betalt för. 

• Extern revisor – samtliga som beviljas bidrag från förordningen ska ha en extern, oberoende 

och kvalificerad revisor som ska granska den ekonomiska redovisningen i slutrapporten. I 

förordningen finns det specificerat exakt vad revisorn ska granska. 

• Utbetalning av medel – statsbidraget betalas ut i förskott med en fjärdedel per kvartal. Detta 

gäller oavsett beviljad summa.

• Redovisning – bidragsmottagaren ska lämna en slutrapport som innehåller en ekonomisk 

redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till 

Folkhälsomyndigheten senast den 30 april året efter det att statsbidrag tagits emot. 

Den verksamhet som organisationen får statsbidrag för ska redovisas separat från övrig 

verksamhet inom organisationen.



• Läs igenom anvisningarna och hjälptexten innan ni påbörjar ansökan. 

Ta hjälp av frågetecknen (?) i ansökningsblanketten när ni fyller i ansökan. 

• Läs gärna igenom förordningen och kontakta oss om ni har några frågor. 

• Fyll i alla fält i ansökan och bifoga alla handlingar som efterfrågas, det underlättar för oss 

som handlägger. 

• Namnge alla bilagor, exempelvis verksamhetsplan, stadgar osv. för enklare hantering hos 

oss.

• Avrunda det sökta beloppet till jämna tusental kronor, exempelvis 255 000.

• Skicka gärna in ansökan i god tid så att ni ser att allt fungerar vid inlämnandet av 

ansökan. 

För sent inkommen ansökan avvisas alltid. 

Tips för att söka



• För frågor om innehåll i ansökan, kontakta 

elsa.rudsby.strandberg@folkhalsomyndigheten.se

• För tekniska frågor och frågor om den digitala 

ansökningsblanketten, kontakta 

bidrag@folkhalsomyndigheten.se
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