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Statsbidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag och 

får även lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet 

som bidrag lämnas för. 

5 a §    Bidrag får inte lämnas till en ideell förening eller stiftelse som har 
skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 

som är i likvidation eller försatt i konkurs.  

Ärendenas handläggning 
6 §    Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. En 
ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den 

tidpunkt som styrelsen beslutar. 

7 §    Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som Social-

styrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.  

Om sökanden inte har lämnat de underlag som Socialstyrelsen behöver 

för att kunna pröva ansökan ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid 

komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera 

ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. 

Fördelning av bidrag 
8 §    Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge 
företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla 

det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt 

denna förordning.    

Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som 

avses i 10 § för tidigare lämnade bidrag, ska ansökan bedömas med 

beaktande av det som framgår av redovisningen. 

9 §    I ett beslut om bidrag ska det anges för vilka insatser bidraget lämnas. 
Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I 

beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 10 § anges.  

Redovisning 
10 §    Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i 
beslutet till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna 

medlen och en redogörelse för hur de har använts. 

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår 

till fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska 

revisorn vara auktoriserad eller godkänd.  

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen lämna 

de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redo-

visningen.  

11 §    Socialstyrelsen ska senast den 30 juni varje år till regeringen lämna 
en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt denna för-

ordning. Av redovisningen ska det framgå vilka som fått bidrag och med hur 

stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redo-

görelse för statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte.* 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 2 i tidigare publicerade SFS 2019:474. Rättelsen avser 
paragrafen närmast efter 5 §. 
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