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Ansökan 
om bidrag för personlig skyddsutrustning

Skicka blanketten till

Försäkringskassan

801 27 Gävle
Box 645

Den här blanketten är till för er som ansöker om statsbidrag för personlig skyddsutrustning för personliga 
assistenter. Läs om bidraget på forsakringskassan.se.

1. Anordnare som ansöker

2. Du som anställer själv 

3. Redovisa kostnader

Uppgifter om kostnader för personlig skyddsutrustning

Munskydd Skyddskläder Visir Annan skyddsutrustning

0771-17 90 00 
www.forsakringskassan.se

1 (2)

Antalet assistansberättigade som kostnaderna gällerTotal kostnad för perioden (kronor)

Från och med (år, månad) till och med (år, månad)

Om du är vårdnadshavare och anställer assistenter åt ditt barn fyller du i barnets namn och personnummer. 

Fyll i vilka kostnader du eller ni har haft för inköpt personlig skyddsutrustning på grund av covid-19. Fyll även i 
vilket slags utrustning det gäller och under vilken period kostnaderna uppkommit. Bifoga underlag som styrker 
kostnaderna, till exempel kvitton eller fakturor.

Du som anställer dina assistenter själv, eller är vårdnadshavare och anställer assistenter som utför assistans  
åt ditt barn, kan gå direkt till punkt 8 för att skriva under den här blanketten. Det beror på att om du får bidraget, 
kommer det att betalas ut till det konto som du redan har anmält till Försäkringskassan.

Har du eller ni kunnat få kostnaderna ersatta på något annat sätt? 

Ja Nej

Innehåller ansökan några kostnader för skyddsutrustning för personlig assistans som utförs enligt avtal med en kommun?

NejJa

Anordnarens namn

Kontaktperson

Förnamn och efternamn

Organisationsnummer

Telefon

Personnummer (12 siffror)

www.forsakringskassan.se
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5. Tillstånd hos IVO - anordnare

Vi har tillstånd hos IVO att bedriva verksamhet med personlig assistans.

NamnteckningDatum (år, månad, dag)
Jag intygar att uppgifterna är riktiga och fullständiga

7. Underskrift - anordnare
Jag är behörig företrädare och intygar att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.
Datum (år, månad, dag) Namnteckning

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.

Jag är 

9. Fyll i här om du som skrivit under är ställföreträdare

vårdnadshavare god man förvaltare

2 (2)

4. Kontouppgifter - anordnare

Bankgiro Plusgiro

6. EU-bidrag, stöd av mindre betydelse - anordnare

8. Underskrift - du som anställer själv eller är ställföreträdare

Telefon

Personnummer (12 siffror)

Viktig information till anordnare

Vi har inte fått stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 eller andra förordningar 
om stöd av mindre betydelse under det här och de två föregående beskattningsåren.

Vi har fått stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 eller andra förordningar  
om stöd av mindre betydelse. Vi bifogar en redogörelse för allt stöd som vi har fått under det här och de två 
föregående beskattningsåren.

Fyll i om ni har fått ”stöd av mindre betydelse” under det här och de två föregående beskattningsåren. Det har 
ni till exempel fått om Försäkringskassan tidigare har betalat ut statsbidrag för personlig skyddsutrustning. 

Om ni har fått ”stöd av mindre betydelse” ska ni skicka med
en redogörelse där det framgår vilken myndighet eller offentlig aktör som ni fått stöd från
vilken typ av stöd ni har fått
när stödet beviljades
beloppet i kronor.

Om er ansökan beviljas kan ni som högst få 2 500 kronor per assistansberättigad.

Detta bidrag gäller stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013  
av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 18.12.2013, s. 1). 

"Stöd av mindre betydelse” får betalas ut till ett företag med högst 200 000 euro under en period av tre  
beskattningsår, detta enligt förordningen (EU) 1407/2013.

bankgironummer plusgironummer

Namnförtydligande
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Antalet assistansberättigade som kostnaderna gäller
Total kostnad för perioden (kronor)
Från och med (år, månad)
till och med (år, månad)
Om du är vårdnadshavare och anställer assistenter åt ditt barn fyller du i barnets namn och personnummer. 
Fyll i vilka kostnader du eller ni har haft för inköpt personlig skyddsutrustning på grund av covid-19. Fyll även i vilket slags utrustning det gäller och under vilken period kostnaderna uppkommit. Bifoga underlag som styrker kostnaderna, till exempel kvitton eller fakturor.
Du som anställer dina assistenter själv, eller är vårdnadshavare och anställer assistenter som utför assistans  åt ditt barn, kan gå direkt till punkt 8 för att skriva under den här blanketten. Det beror på att om du får bidraget, kommer det att betalas ut till det konto som du redan har anmält till Försäkringskassan.
Har du eller ni kunnat få kostnaderna ersatta på något annat sätt? 
Ja
Nej
Innehåller ansökan några kostnader för skyddsutrustning för personlig assistans som utförs enligt avtal med en kommun?
Nej
Ja
Anordnarens namn
Kontaktperson
Förnamn och efternamn
Organisationsnummer
Telefon
Personnummer (12 siffror)
5. Tillstånd hos IVO - anordnare
Vi har tillstånd hos IVO att bedriva verksamhet med personlig assistans.
Namnteckning
Datum (år, månad, dag)
Jag intygar att uppgifterna är riktiga och fullständiga
7. Underskrift - anordnare
Jag är behörig företrädare och intygar att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.
Datum (år, månad, dag)
Namnteckning
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Jag är 
9. Fyll i här om du som skrivit under är ställföreträdare
vårdnadshavare
god man
förvaltare
2 (2)
4. Kontouppgifter - anordnare
Bankgiro
Plusgiro
6. EU-bidrag, stöd av mindre betydelse - anordnare
8. Underskrift - du som anställer själv eller är ställföreträdare
Telefon
Personnummer (12 siffror)
Viktig information till anordnare
Vi har inte fått stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 eller andra förordningar om stöd av mindre betydelse under det här och de två föregående beskattningsåren.
Vi har fått stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 eller andra förordningar 
om stöd av mindre betydelse. Vi bifogar en redogörelse för allt stöd som vi har fått under det här och de två föregående beskattningsåren.
Fyll i om ni har fått ”stöd av mindre betydelse” under det här och de två föregående beskattningsåren. Det har ni till exempel fått om Försäkringskassan tidigare har betalat ut statsbidrag för personlig skyddsutrustning. 
Om ni har fått ”stöd av mindre betydelse” ska ni skicka med
en redogörelse där det framgår vilken myndighet eller offentlig aktör som ni fått stöd från
vilken typ av stöd ni har fått
när stödet beviljades
beloppet i kronor.
Om er ansökan beviljas kan ni som högst få 2 500 kronor per assistansberättigad.
Detta bidrag gäller stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 
av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 18.12.2013, s. 1). 
"Stöd av mindre betydelse” får betalas ut till ett företag med högst 200 000 euro under en period av tre 
beskattningsår, detta enligt förordningen (EU) 1407/2013.
bankgironummer
plusgironummer
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