
Vår beteckning
2022/000999

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148

Organisation som har beviljats statsbidrag

Kontaktperson för projektet
Namn

Telefonnummer arbete

Postadress arbete

E-post arbete

E-post arbete

Postadress arbete

Telefonnummer arbete

Namn
Kontaktperson för projektet

Återrapportering av ansökt statsbidrag 
enligt förordning 2018:1404 
Ska lämnas in till Arbetsmiljöverket senast den 15 februari 2023

Organisationsnamn

Telefonnummer

Organisationsnummer

Organisationsform

E-post

Postadress

1 (8)
Sid

Organisationsnamn

Organisationsnamn

Postadress

E-post

Organisationsform

Organisationsnummer

Telefonnummer

Organisationsnamn
Organisation som har beviljats statsbidrag



Vår beteckning
2022/000999

Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp

Medelsförbrukningen inom den beslutade tidsperioden

Sökt belopp / att eventuellt återbetala (totalt i kronor)

Lön / Personal

Specificering av kostnader: Erhållet

Resor och logi

Summa:
Övriga kostnader

Utfall

Vid avvikelse, motivera här skäl till avvikelser 
och dess eventuella konsekvenser

2 (8)
Sid

Annan finansiering 

Nej (motivera i rutan nedan) Vi har inte anlitat något företagJa (motivera i rutan nedan)

Har ni säkerställt att företag ni eventuellt har anlitat för de medel som ni har erhållit inte har erhållit annat statsstöd 
till ett värde som överstiger 200 000 euro under tre beskattningsår, enligt bestämmelserna i 
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Annan finansiering enligt förordning nr  1407/2013

Har annan finansiering i form av offentligt stöd, utöver de som redovisas i återrapporteringen, mottagits?

Ja (om ja, beskriv i rutan nedan typ av stöd, finansiär, summa) Nej

Beviljande organisations eventuella kommentarer

Ligger medelsförbrukningen inom den beslutade tidsperioden?

Beviljande organisations eventuella kommentarer

Ja Nej (ange det bidragsbelopp som låg utanför tillåten tidsperiod)

Eventuellt överskjutande medel betalas till Arbetsmiljöverket, bankgiro 5185-0485. 
Ange beslutets diarienummer och projektets titel.

Belopp



Vår beteckning
2022/000999

De genomförda insatserna (vid behov, bifoga dokument för ytterligare beskrivning)
Beskriv de genomförda insatserna (max 1000 tecken)

Beskriv vilka resultat som har uppnåtts (max 1000 tecken)

3 (8)
Sid



Vår beteckning
2022/000999

De genomförda insatserna (fortsättning)

4 (8)
Sid

Beskriv hur resultaten förhåller sig till de ändamål som bidraget har beviljats för (max 1000 tecken)

Beskriv om de genomförda insatserna har möjliggjort det långsiktiga resultatet (max 1000 tecken)



Vår beteckning
2022/000999

De genomförda insatserna (fortsättning)

Beskriv på vilket sätt de genomförda insatserna bedömts leda till att motverka brott och andra regelöverträdelser 
i arbetslivet (max 1000 tecken)

Beskriv de genomförda insatser som haft ett regionalt perspektiv (max 1000 tecken)

5 (8)
Sid



Vår beteckning
2022/000999 6 (8)

Sid

De genomförda insatserna (fortsättning)

Har ni nått den planerade målgruppen? (max 1000 tecken)

Nej (ange skäl för detta i rutan nedan)Ja

Har syftet med den aktuella satsningen enligt er uppfattning uppnåtts?



Vår beteckning
2022/000999

I förekommande fall, beskriv hur samarbetet med Arbetsmiljöverket och andra berörda aktörer och myndigheter 
har utförts (max 1000 tecken)

De genomförda insatserna (fortsättning)

7 (8)
Sid



Vår beteckning
2022/000999

Uppgifter om revisor som granskat den ekonomiska redovisningen

Postadress

Telefon, inkl. riktnummer

Namn

E-postadress

8 (8)
Sid

Följande handlingar ska biläggas 
 • Revisorns intyg efter granskning av den ekonomiska redovisningen. Intyget ska vara i original. 
 • Protokoll eller annan handling som styrker behörig företrädare kan komma att begäras in. Om 

handlingen inte är i original ska den vara vidimerad. 

Övrigt

Namnförtydligande

Befattning
Undertecknande från ansökande organisation


Vår beteckning
2022/000999
Helpdesk
2018-08-02
IT-enheten
Återrapportering av ansökt statsbidrag 2022 avseende statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet
Arbetsmiljöverket
Återrapportering av ansökt statsbidrag 2022
1.0
2022-01-10
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Organisation som har beviljats statsbidrag
Kontaktperson för projektet
Namn
Telefonnummer arbete
Postadress arbete
E-post arbete
E-post arbete
Postadress arbete
Telefonnummer arbete
Namn
Kontaktperson för projektet
Återrapportering av ansökt statsbidrag
enligt förordning 2018:1404
Ska lämnas in till Arbetsmiljöverket senast den 15 februari 2023
Organisationsnamn
Telefonnummer
Organisationsnummer
Organisationsform
E-post
Postadress
1 (8)
Sid
Organisationsnamn
Organisationsnamn
Postadress
E-post
Organisationsform
Organisationsnummer
Telefonnummer
Organisationsnamn
Organisation som har beviljats statsbidrag
Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp
Medelsförbrukningen inom den beslutade tidsperioden
Sökt belopp / att eventuellt återbetala (totalt i kronor)
Lön / Personal
Specificering av kostnader:
Erhållet
Resor och logi
Summa:
Övriga kostnader
Utfall
Vid avvikelse, motivera här skäl till avvikelser
och dess eventuella konsekvenser
2 (8)
Sid
Annan finansiering 
Nej (motivera i rutan nedan)
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.   
Vi har inte anlitat något företag
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.   
Ja (motivera i rutan nedan)
Har ni säkerställt att företag ni eventuellt har anlitat för de medel som ni har erhållit inte har erhållit annat statsstöd
till ett värde som överstiger 200 000 euro under tre beskattningsår, enligt bestämmelserna i
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Annan finansiering enligt förordning nr  1407/2013
Har annan finansiering i form av offentligt stöd, utöver de som redovisas i återrapporteringen, mottagits?
Ja (om ja, beskriv i rutan nedan typ av stöd, finansiär, summa)
Nej
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.   
Beviljande organisations eventuella kommentarer
Ligger medelsförbrukningen inom den beslutade tidsperioden?
Beviljande organisations eventuella kommentarer
Ja
Nej (ange det bidragsbelopp som låg utanför tillåten tidsperiod)
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.   
Eventuellt överskjutande medel betalas till Arbetsmiljöverket, bankgiro 5185-0485.
Ange beslutets diarienummer och projektets titel.
Belopp
De genomförda insatserna (vid behov, bifoga dokument för ytterligare beskrivning)
Beskriv de genomförda insatserna (max 1000 tecken)
Beskriv vilka resultat som har uppnåtts (max 1000 tecken)
3 (8)
Sid
De genomförda insatserna (fortsättning)
4 (8)
Sid
Beskriv hur resultaten förhåller sig till de ändamål som bidraget har beviljats för (max 1000 tecken)
Beskriv om de genomförda insatserna har möjliggjort det långsiktiga resultatet (max 1000 tecken)
De genomförda insatserna (fortsättning)
Beskriv på vilket sätt de genomförda insatserna bedömts leda till att motverka brott och andra regelöverträdelser
i arbetslivet (max 1000 tecken)
Beskriv de genomförda insatser som haft ett regionalt perspektiv (max 1000 tecken)
5 (8)
Sid
6 (8)
Sid
De genomförda insatserna (fortsättning)
Har ni nått den planerade målgruppen? (max 1000 tecken)
Nej (ange skäl för detta i rutan nedan)
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.   
Ja
Har syftet med den aktuella satsningen enligt er uppfattning uppnåtts?
I förekommande fall, beskriv hur samarbetet med Arbetsmiljöverket och andra berörda aktörer och myndigheter
har utförts (max 1000 tecken)
De genomförda insatserna (fortsättning)
7 (8)
Sid
Uppgifter om revisor som granskat den ekonomiska redovisningen
Postadress
Telefon, inkl. riktnummer
Namn
E-postadress
8 (8)
Sid
Följande handlingar ska biläggas
Revisorns intyg efter granskning av den ekonomiska redovisningen. Intyget ska vara i original.Protokoll eller annan handling som styrker behörig företrädare kan komma att begäras in. Om handlingen inte är i original ska den vara vidimerad.
Övrigt
Namnförtydligande
Befattning
Undertecknande från ansökande organisation
	Uppgifter om revisor som granskat den ekonomiska redovisningen - Gäller för föreningar, stiftelser, privata företag, m.fl. som erhållit bidrag - Här skrivs e-postadressen till revisor som granskat den ekonomiska redovisningen för föreningar, stiftelser, privata företag, m.fl. som erhållit bidrag: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Sökt belopp från Arbetsmiljöverket (totalt) - Här fylls det totala beloppet i automatiskt som söks från Arbetsmiljöverket.: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Sökt belopp från Arbetsmiljöverket (totalt) - Här fylls utfallet i automatiskt.: 
	Här skrivs det överskjutande beloppet in som låg utanför tillåten tidsperiod: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Resor och logi - 2022: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Övriga kostnader - 2022: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Summa - 2022: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Lön / Personal - Utfall: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Resor och logi - Utfall: 
	Budget för genomförandet  - Övriga kostnader - Utfall: 
	Budget för genomförandet och redovisning av ansökt belopp - Summa - Utfall: 
	Undertecknande från ansökande organisation - Här skrivs vilken befattning den undertecknande har inom den ansökande organisationen: 
	Ja, syftet med den aktuella satsningen har enligt vår uppfattning uppnåtts: 0



