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Kriterier för ansökan om projektbidrag inom 

området suicidprevention – pågående 

projekt  
Folkhälsomyndigheten utlyser medel i form av projektbidrag till ideella 

organisationer inom området suicidprevention för 2021. Medel avser endast 

pågående projekt som beviljats projektbidrag från Folkhälsomyndigheten  2020 

inom området suicidprevention.  

Syftet med projektbidraget är att fortsatt stödja ideella organisationers framtagande 

och utvecklande av kunskap inom området. Projektbidrag ges till tidsbegränsade 

projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt. 

Medel beviljas endast för ett år i taget. 

Folkhälsomyndigheten utlyser 10 miljoner kronor och medel avser 2021. Beslut 

om medel förmedlas i januari 2022.   

Förutsättningar för bidrag  

Folkhälsomyndigheten fördelar projektbidrag för år 2021 under förutsättning att 

regeringen beviljar medel. Bidrag får lämnas till en ideell organisation som är en 

juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål och har en organisation och 

verksamhet som inte strider mot demokratins idéer vilket inkluderar jämlikhet, 

jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får lämnas till en ideell 

organisation som 2020 beviljats projektbidrag för arbete inom området 

suicidprevention. Ett projekt kan beviljas medel maximalt tre år i rad men bidraget 

söks för ett år i taget. Den sökande organisationen ska vara en riksorganisation eller 

en organisation av riksintresse. 

Det finns fler förutsättningar som ska vara uppfyllda. Se övergripande villkor här:  

Övergripande villkor 

Kriterier för projektbidraget  

Nedan följer de kriterier som beviljade projekt 2020 bedömdes utifrån och som 

fortsatt gäller för genomförande av projektet.  

Kunskap som tas fram genom de olika projekten ska bidra till ett mer effektivt och 

mer kunskapsbaserat förebyggande arbete inom området suicidprevention. Resultat 

och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar med att 

förbygga suicid. Projekt som har en etablerad kontakt med forskare och en färdig 

forskningsplan prioriteras. Nedan följer sju kriterier som projektet ska uppfylla: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/att-soka-bidrag/overgripande-kriterier/
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1. Den huvudsökande ska vara en ideell organisation som under 2020 beviljats 

projektbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

2. Projektet ska ha fokus på att förebygga suicid.  

3. Behovet av projektet ska vara väl motiverat och baseras på tydlig 

problemanalys och relevant kunskapsläge. 

4. Projektet ska ha en tydlig och genomarbetad projektplan (max treårig), 

innehållande mål, aktiviteter och syftet med projektet. Projektplanen bifogas 

tillsammans med ansökan.   

5. Projektet ska utvärderas, gärna i samverkan med forskare. En tydlig, 

genomarbetad plan för utvärdering lämnas i ansökan eller bifogas tillsammans 

med ansökan.  

6. Projektet ska beskriva hur resultatet och den kunskap som tagits fram kan 

användas långsiktigt efter projekttidens slut (och utan stöd från 

Folkhälsomyndigheten).  

7. Projektet ska lämna en beskrivning av hur projektet bidrar till att öka 

förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen. 

Bedömningsprocess  

Vid bedömningen av ansökan granskar vi först att den fortsatt uppfyller alla 

förutsättningar för bidraget. Därefter bedöms ansökningarna utifrån uppsatta 

kriterier i utlysningen, i konkurrens med varandra. Ansökningar som bedöms ha 

god relevans, genomförbarhet och uthållighet ges förtur. Projekt som har en 

etablerad kontakt med forskare och en färdig forskningsplan prioriteras.  

Vid bedömning läggs primärt fokus på huruvida ansökans syfte, mål och aktiviteter 

bedöms falla inom ramen för syftet med utlysningen. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

