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1. Hitta rätt & kontaktinformation 

Uppdaterade instruktioner och 
blanketter 
Denna handbok uppdateras löpande. Istället för att ladda ner och/eller skriva ut en kopia är det 

därför bättre att läsa den senaste versionen på ForumCivs webb. 

Ni hittar denna handbok, samt de senaste versionerna av ansökningsfrågor, rapporteringsfrågor, 

avtalsbilagor, rekvisitionsblanketter, m.m. här: Blanketter för informationsprojekt. 

ForumCiv skickar även ut ett särskilt nyhetsbrev om infokom-stödet några gånger per år med 

viktig information och uppdateringar för organisationer som vill söka bidrag eller redan driver 

informationsprojekt med stöd av ForumCiv. Anmäl er på nyhetsbrevet på ForumCivs webb: 

Informationsprojekt.  

ForumCivs organisationsportal 
Ni ansöker, rapporterar och hanterar alla era projekt via ForumCivs organisationsportal. Om det 

är första gången som ni använder portalen behöver ni skapa ett inlogg. Länk till 

organisationsportalen: https://partners.forumciv.org/portal/  

Kontakta oss 

Vid tekniska problem, kontakta: portalsupport@forumciv.org. 

För andra frågor gällande informationsprojekt, kontakta er handläggare eller 

informationsprojekt@forumciv.org. 

2. Innan ni söker 

Är er organisation behörig att söka 
bidrag? 

Är ni medlemmar med behörighet att söka bidrag? 

Innan ni kan ansöka om projektbidrag från ForumCiv måste er organisation vara medlem i 

ForumCiv och ni måste ha beviljats behörighet att söka bidrag. Om ni inte är medlem och/eller 

inte har behörighet så måste ni först ansöka om detta. Det gör ni genom att skicka in en 

membership/eligibility-ansökan via ForumCivs organisationsportal. ForumCiv granskar 

därefter er organisation och tar beslut om er behörighet att söka bidrag. ForumCivs styrelse tar 

https://www.forumciv.org/sv/projektstod/informationsprojekt/blanketter-informationsprojekt
https://www.forumciv.org/sv/projektstod/informationsprojekt
https://partners.forumciv.org/portal/
mailto:portalsupport@forumsyd.org
mailto:informationsprojekt@forumciv.org
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beslut om medlemskapet. Läs mer om medlemskap i ForumCiv: 

www.forumciv.org/sv/medlemskap 

Skicka in er membership/eligibility-ansökan i god tid innan ni planerar att ansöka om bidrag. 

Här hittar du en översikt av ansökningsprocessen: www.forumciv.org/sv/ansokningsprocess.  

 

Er organisation måste genomgå en behörighets-granskning om: 

• Ni söker bidrag för första gången eller  

• Det har gått mer än tre år sedan ni senast genomförde projekt med bidrag från 

ForumCiv. (d.v.s. om projektets slutdatum var för mer än 3 år sedan). 

• ForumCiv kan även besluta att en organisation ska genomgå en ny granskning om det 

exempelvis uppstår frågetecken kring dess kapacitet, styrning, relation till partners, 

eller identitet/värdegrund under eller efter ett projekts genomförande. 

Uppfyller ni de grundläggande kraven? 

För att vara behörig att söka bidrag från ForumCiv måste er organisation uppfylla några 

grundläggande krav. Er organisation måste: 

✓ Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige.   

✓ Vara en icke vinstdrivande organisation.  

✓ Vara demokratiskt uppbyggd (följa god föreningssed) där alla medlemmar ska ha 

möjlighet att påverka.  

✓ Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.  

✓ Ha existerat i minst ett år och haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och 

styrelsen beviljats ansvarsfrihet. 

✓ Stödja ForumCivs stadgar och idéprogram. 

✓ Ha administrativ och finansiell kapacitet samt kapacitet att genomföra och redovisa 

projekt. 

 

Organisationer som inte har behörighet att söka bidrag från ForumCiv 

• Andra ramorganisationer till Sida 

• Organisationer som får bidrag från och/eller är medlemmar i andra 

ramorganisationer till Sida 

• Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ 

Är ert projekt kvalificerat för 
informationsbidrag? 
ForumCiv förmedlar bidrag till informations- och kommunikationsprojekt som genomförs i 

Sverige och som syftar till att bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global 

utveckling. För att kvalificera för informationsbidrag måste ert projekt bland annat bidra till 

http://www.forumciv.org/sv/medlemskap
http://www.forumciv.org/sv/ansokningsprocess
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regeringens Infokom-strategi, ForumCivs övergripande syfte, och vara rättighetsbaserat. Läs mer 

nedan om vad detta innebär eller ta testet på ForumCivs webb. 

Testa ert informationsprojekt! 

Testa om er projektidé kvalificerar för informationsbidrag på 

ForumCivs webb:  

www.forumciv.org/sv/projektstod/informationsprojekt/test-kan-ert-

informationsprojekt-fa-stod 

Är ni fortfarande osäkra? 

Om ni har svarat på frågorna i testet, men fortfarande är osäkra på 

om projektet är kvalificerat för informationsbidrag kan ni kontakta 

ForumCiv på: informationsprojekt@forumciv.org. Använd gärna 

frågorna nedan för att skriva en kort sammanfattning: 

1. Vad ska ni uppnå (projektmål)?  

2. Varför är ert projekt relevant? (vad ska det ytterst leda 

till?) 

3. När ska projektet genomföras?  

4. Vilka är era målgrupper? 

5. Hur ska ni nå projektmålet (typer av aktiviteter/metoder)?  

6. Hur ska ni följa upp och utvärdera om ni nått 

projektmålet? 

7. Total kostnad för projektet (avrundat i 1000-tal). 

 

 

Regeringens Infokom-strategi 

Regeringen beslutade 2016-06-02 om en Strategi för informations- och kommunikations-

verksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället för perioden 2016–2022 

(”Infokom-strategin”). Denna styr den verksamhet som bedrivs inom anslagsposten Informations- 

och kommunikationsverksamhet. Utifrån Infokom-strategin har Sida tagit fram riktlinjer för 

ramorganisationer inom anslagsposten stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. 

Dessa riktlinjer ska fungera som ett stöd för ramorganisationernas, inklusive ForumCivs, 

förhållningssätt till anslagsposten och för deras utformande av ansökan och rapportering. 

Enligt Infokom-strategin är syftet med informationsbidraget att: informera om svenskt 

utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och 

brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar global utveckling. De genomförda insatserna 

inom ramen för strategin ska därmed bidra till förbättrade förutsättningar för hållbar utveckling 

för människor som lever i fattigdom i alla dess dimensioner och ökad respekt för mänskliga 

rättigheter. 

Alla informationsprojekt måste bidra till att uppnå något/några av följande målområden i 

Infokom-strategin: 

http://www.forumciv.org/sv/projektstod/informationsprojekt/test-kan-ert-informationsprojekt-fa-stod
http://www.forumciv.org/sv/projektstod/informationsprojekt/test-kan-ert-informationsprojekt-fa-stod
mailto:informationsprojekt@forumsyd.org
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1. Kunskap om svenskt utvecklingssamarbetes genomförande och resultat 

• Ökad kännedom om politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 med de 

Globala målen för hållbar utveckling. 

• Ökad kunskap om utvecklingssamarbetets roll i en rättvis och hållbar global utveckling.  

• Ökad kunskap om Sveriges offentligt finansierade bistånd som genomförs i bred 

samverkan mellan olika aktörer.  

• Ökad kunskap om att Sverige ger stöd via internationella organisationer som FN och 

utvecklingsbankerna samt är en viktig aktör inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete. 

2. Kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att bidra till 

fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling 

• Ökad kunskap om genomförandet av politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 

2030 med de Globala målen för hållbar utveckling. 

• Breddat folkligt deltagande i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling.  

• Ökad kunskap om de drivkrafter och hinder som påverkar och styr en rättvis och hållbar 

global utveckling. 

• Ökad kunskap om vad man som individ själv kan göra för att bidra till en rättvis och 

hållbar global utveckling. 

3. Oberoende granskning och analys av utvecklingssamarbetets roll och andra 

politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling. 

• Ökad synlighet för utvecklingsfrågor i samhällsdebatten. 

• Breddad bevakning och ökat intresse från granskande aktörer för globala 

utvecklingsfrågor och frågor som rör bistånd. 

• Ökad kunskap om olika politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global 

utveckling. 

ForumCivs syfte 

Alla informationsprojekt måste även bidra till ForumCivs syfte.  

Att stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, 

världen över. 

Att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. 

För informationsprojekt innebär detta att: 

Projektet måste ha en förändringsteori som kopplar samman Sverige med världen: En för-

ändringsteori som visar hur ökad kunskap, förståelse och engagemang, ändrade attityder, 

beteenden och ageranden bland målgrupperna i Sverige bidrar till att stärka marginaliserade 

människors organisering och hävdande av sina rättigheter i låg- och medelinkomst-

länder och/eller till en rättvis och hållbar värld. Ju mer tydlig och konkret förändringsteorin är, 

desto bättre. 

 

Exempel på mer tydlig och konkret förändringsteori  

Ett projekt ska engagera människor i Sverige att skriva under ett upprop för en 

grupp småbrukare i Indien vars rättigheter hotas eller kränks. Detta upprop hjälper till att 



 

Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt | 7 
 

synliggöra frågan och sätta press på ansvariga politiker och företag att agera så att 

småbrukarna får sina rättigheter tillgodosedda.  

 

Exempel på mindre tydlig / konkret förändringsteori  

Ett projekt ska öka kunskap bland människor i Sverige om småbrukares förutsättningar i 

Indien. Den ökade kunskapen ska leda till att människorna blir intresserade av frågan och 

engagerar sig på något sätt i framtiden för en rättvis och hållbar värld.  

 

Exempel på förändringsteori som ForumCiv ej finansierar då den handlar om 

insamling  

Ett projekt ska öka kunskap bland människor i Sverige om småbrukares förutsättningar i 

Indien. Den ökade kunskapen ska leda till att människorna blir intresserade av frågan och 

engagerar sig genom att donera pengar till organisationens projekt i Indien.  

 

 

Rättighetsbaserat projekt 

Alla informationsprojekt måste vara rättighetsbaserade för att kvalificera för bidrag. Istället för 

att försöka behandla symptom på fattigdom, syftar ett rättighetsbaserat projekt till att utmana och 

förändra de underliggande orsakerna bakom fattigdom, som orättvisa maktstrukturer och 

diskriminerande normer. Det handlar om att stärka människors möjligheter att utkräva sina 

rättigheter och arbeta för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. 

ForumCiv anser att fattigdom har strukturella orsaker grundade i ojämn fördelning av makt, 

resurser och säkerhet. Fattigdom handlar också om att förvägras rättigheter, att utsättas för 

diskriminering och att inte kunna påverka sitt eget liv. För att bekämpa strukturella orsaker till 

fattigdom och nå långsiktig förändring måste därför mänskliga rättigheter stå i fokus.  

Det räcker inte med att nämna mänskliga rättigheter för att ett projekt ska vara rättighetsbaserat. 

Projektet måste utgå från en grundlig analys om vilka aktörer som bär ansvar för att rättigheterna 

inte tillgodoses och hur projektet stärker individers och gruppers möjligheter att utkräva ansvar. 

En sådan analys ska utgå ifrån rättighetsinnehavarnas perspektiv och en syn på människor som 

aktiva deltagare istället för passiva mottagare. 

I informationsprojekt kan det till exempel handla om att påverka politiker i Sverige att ta ansvar 

för att den politik som förs inte bidrar till att kränka mänskliga rättigheter i andra länder. Det kan 

även handla om att öka kunskap och förståelse för grundorsaker till fattigdom och hur man kan 

agera som företag, konsument eller individ för att bidra till en rättvis och hållbar värld.  

Det är viktigt att allt som kommuniceras inom projektet, vare sig det är genom text, bilder, film, 

föreläsningar, workshops etc. tydligt speglar det rättighetsbaserade arbetet. Om rättighetsbärarna 

själva inte kan föra fram sina perspektiv i informationsprojektet blir det än viktigare att värna om 

deras integritet och värdighet i porträtteringen för att inte cementera stereotyper eller 

diskriminerande normer. 

  

Sammanfattningsvis innebär rättighetsbaserat arbete att: 

• Det utgår från rättighetsinnehavarnas perspektiv. T. ex. rättighetsinnehavarna har tagit 

initiativ till arbetet och/eller deltar aktivt på något sätt. 
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• Det utmanar orättvisa maktstrukturer och arbetar för människors oinskränkta tillgång till 

sina mänskliga rättigheter. 

• Det har identifierat vilka som bär ansvaret för att trygga de mänskliga rättigheterna. 

• I informationsinsatser ska även det som kommuniceras inom projektet spegla det 

rättighetsbaserade arbetet. 

ForumCiv finansierar ej 

• Projekt vars huvudsyfte är egen profilering, insamlingskampanjer, medlemsvärvning 

eller kommersiella aktiviteter. 

• Projekt som har integration eller kultur som huvudmål (däremot kan integration eller 

kultur användas som metod i informationsarbetet om det bidrar till målen). 

• Projekt vars övergripande mål/syfte ”stannar” i Sverige. Det vill säga projekt som 

inte tillräckligt tydligt syftar till att bidra till att bidra till en rättvis och hållbar 

utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati i låg- och medelinkomstländer. 
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3. Ansökan 
Om er organisation är behörig att söka och ert projekt faller inom ramen för ForumCivs 

övergripande syfte, regeringens Infokom-strategi, samt är rättighetsbaserat, är ni välkomna att 

skicka in en ansökan.  

Större eller mindre projekt?  
ForumCiv finansierar två typer av informationsprojekt: 

• Större informationsprojekt: Om ert projekt är på mellan ett och tre år och med en 

budget på över 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Projektet kan vara en fortsättning 

på tidigare genomförd informationsinsats.  

 

• Mindre informationsprojekt: Om ert projekt är på max ett år och med en budget upp 

till 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Observera att ni inte kan söka detta bidrag för 

att utöka verksamheten i ett redan beviljat större informationsprojekt.  

Hur mycket får ni söka? 
ForumCiv tillämpar en trappa för att bedöma maxbeloppet som er organisation får söka i 

informationsbidrag: 

Nivå 1: Upp till 100 000 SEK per år (Mindre informationsprojekt): Organisationer som 

är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv. 

Nivå 2: 101 000 – 500 000 SEK per år (Större informationsprojekt): Organisationer som 

är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd 

rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem 

åren på minst nivå 1.  

Nivå 3: 501 000 – 1 000 000 SEK per år (Större informationsprojekt): Organisationer som 

är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd 

rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem 

åren på minst nivå 2. 

Nätverksansökan 
Om ni är flera organisationer som vill samarbeta och driva ett projekt tillsammans kan ni göra en 

nätverksansökan. Nätverksansökningar ska ha en huvudansvarig organisation som står för 

ansökan och ansvarar för att projektet genomförs och rapporteras enligt avtal. Det är viktigt att 

samarbetet mellan de olika organisationerna regleras på ett tydligt sätt. Om ni planerar att överföra 

medel till de andra partnerorganisationerna så ska detta regleras i avtal som följer ForumCivs 

Allmänna villkor.  
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Deadlines och projektstart 

Större informationsprojekt  

ForumCiv tar emot och handlägger ansökningar för större informationsprojekt en gång per år. 

Beviljade projekt ska starta året därpå. D.v.s. skickar ni in en ansökan under 2022, ska projektet 

starta under 2023. Större informationsprojekt följer kalenderår, vilket innebär att vi 

rekommenderar att ni sätter 1 januari som startdatum (även om projektet i praktiken kan komma 

igång senare) och 31 december som slutdatum. 

Ansökningsdeadline (projekt som startar 2023): 15 juni 2022 

Mindre informationsprojekt  

Ansökningar för mindre informationsprojekt tas emot och handläggs normalt under två till tre 

perioder per år. Efter att ForumCiv har tagit emot er ansökan kan det ta upp till 10 veckor att 

bereda ansökan förutsatt att vi inte behöver begära in extra kompletteringar. Ha detta med i 

beräkningen när ni sätter startdatum för ert projekt.  

Ansökningsdeadlines: 1 mars 2022  

Ansök via ForumCivs organisationsportal 
Ni ansöker via ForumCivs organisationsportal. Observera att ForumCiv inte tar emot ansökningar 

per post.  

Ansökans innehåll 
En komplett ansökan innehåller följande delar: 

• Svar på ansökningsfrågor  

• Målmatris  

• Budget för projektet  

• Senaste förenings/stiftelse-formalian för er organisation   

Ansökningsfrågor & målmatris 

Ladda ner ansökningsfrågeformulär, inklusive målmatris från ForumCivs webb. Det är viktigt att 

ni svarar på alla frågor samt att svaren är kompletta, tydliga och rakt på sak. Ni hittar förklaringar 

och exempel i ansökningsformuläret. 

Budget  

Fyll i budgeten direkt i ForumCivs organisationsportal. Budgeten ska inte bifogas på något annat 

sätt. Observera att: 

1. Ni får inte söka mer än det maxbelopp som er organisation är kvalificerad för, enligt 

den trappa som ForumCiv tillämpar för informationsbidrag.  
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2. Budgeten ska matcha målmatrisen och visa tydligt vilka typer av aktiviteter och 

kostnader som ingår under varje delmål. (Aktiviteter/kostnader som spänner över flera 

delmål behöver dock inte delas upp i delmål utan kan läggas som separata 

budgetposter, t ex löner, utvärdering, revision.) 

3. Ju mer specificerad er budget är, desto lättare blir det för ForumCiv att bedöma ert 

projekt.  

4. Budgetposter som inte visar vad de innehåller, t ex som ”oförutsett” och ”övrigt” är 

inte tillåtna.  

5. För fleråriga större informationsprojekt ska budgeten ska vara uppdelad per år. För 

mindre informationsprojekt ska budgeten ligga på ett och samma år, oavsett om 

projektet löper över ett årsskifte. 

6. Alla budgetposter ska vara avrundade till hela 1000-tal. 

7. I informationsprojekt ska alla budgetposter (förutom administration) kategoriseras 

som ”Expense responsible organisation” och betalas till ”Sweden”. 

8. Administration får uppgå till max 8 procent av de direkta projektkostnaderna 

inkluderat i det totala bidraget. (Administration får innehålla kostnader som uppstår 

för att hantera bidraget t ex kostnader för rapportering, löpande uppföljning samt 

revision av det beviljade bidraget. Här kan även kostnader relaterade till 

organisationens kärnverksamhet ingå t ex ekonomifunktion och ledning. 

Administrationsbidraget får inte användas för investeringar, eller betalningar av lån eller 

skulder.) 

9. Eventuella kostnader för revision av projektet måste ingå i budgeten 

(Revisionskostnader kan ingå i administrations-bidraget eller sökas som 

verksamhetskostnad). Ta reda på hur mycket det kostar att anlita en revisor redan i 

planeringen av informationsprojektet och lägg in denna summa i budgeten. Bidrag på 

under 270 000 SEK kan ansöka om undantag för revision i samband med ansökan.) 

10. Eventuella lönekostnader skall specificeras i separata budgetposter uppdelade per 

tjänst. Ange hur mycket arbetstid (t ex i procentandel av en heltidstjänst) som 

projektet är tänkt att finansiera. Ange den totala lönekostnaden (inklusive sociala 

avgifter etc.) 

11. Vid fleråriga projekt rekommenderar ForumCiv att ni budgetera för en extern 

utvärdering vid projektets slut.  

12. Egeninsats/Eget bidrag: Behövs ej för informationsprojekt. 

13. ForumCiv finansierar ej: 

• Basfunktioner i kommunikationsarbetet (löpande drift av hemsida, nyhetsbrev, 

medlemstidning, årsberättelse etc.) 

• Inköp av fastigheter, mark eller byggnader, 

• Resekostnader motsvarande “business class” eller första klass, 

• Ersättningar för deltagande i möten, medverkande i workshops eller liknande, till 

personal, inbjudna talare eller andra deltagare som redan erhåller lön eller annat 

arvode.  

• Kommunikationsarbete vars huvudsyfte är egen profilering, 

insamlingskampanjer, medlemsvärvning eller kommersiella aktiviteter,  
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• Medlemsavgifter till ForumCiv eller Globalportalen, 

• Projekt som har integration eller kultur som huvudmål (däremot kan integration 

eller kultur användas som metod i informationsarbetet om det bidrar till målen). 

14. ForumCiv är restriktiv med vissa typer kostnader och aktiviteter. Om ni söker medel 

för sådana kostnader/aktiviteter måste ni särskilt motivera det. Det gäller: 

• Internationella resor från Sverige 

• Kapitalkrävande utrustning 

• Kostnadskrävande materialproduktioner  

• Kontinuerlig utgivning av nyhetsbrev/tidskrifter 

Exempel på budget 

Organisationsformalia 

Ladda upp nedanstående formaliadokument i organisationsportalen direkt under ”Vår 

Organisation” sedan fliken ”DOKUMENT”. (Om ni redan har laddat upp era senast godkända 

formaliadokument i samband med en annan ansökan, slutrapport eller liknande, behöver ni inte 

göra det igen.) 

1. Protokollsutdrag eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet* 

2. Senast godkända årsmötesprotokoll* 

3. Senast godkända verksamhetsberättelse 

4. Senast godkända årsredovisning* 

5. Senaste revisionsberättelsen* 

6. Stadgar (enbart om dessa har uppdaterats det senaste året) 

*Dessa dokument ska vara undertecknade. 
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Vad händer efter att ForumCiv tagit 
emot er ansökan? 

• ForumCiv registrerar er ansökan och gör en första granskning för att se om ansökan är 

komplett, om er organisation är behörig att söka bidrag samt om ni har sökt rätt 

bidragstyp. – Om ni har sökt fel bidragstyp eller om er organisation inte är behörig att 

söka bidrag, kommer ForumCiv att avvisa er ansökan. ForumCiv kan även avvisa er 

ansökan om ni inte kommer in med eventuella kompletteringar i tid. 

• Om er organisation är behörig att söka och ni har sökt rätt bidragstyp, samt om er ansökan 

är komplett, kommer ForumCiv att påbörja handläggningen av er ansökan. En 

handläggare granskar då projektets relevans, effektivitet, kostnadseffektivitet, projektets 

riskanalys och riskhanteringsplan samt er organisations kapacitet att genomföra och 

redovisa informationsprojektet. Handläggaren föreslår hur mycket bidrag projektet ska 

tilldelas och skriver ett bedömningsunderlag i form av en beslutspromemoria (PM). 

• En annan handläggare granskar PM:et för att säkerställa att ForumCiv gör likvärdiga och 

tydliga bedömningar. Därefter görs eventuella justeringar i PM:et. 

• En intern bidragskommitté på ForumCiv går igenom bedömningsunderlaget och tar ett 

första beslut om projektet ska avstyrkas eller beviljas samt om beviljat belopp och 

eventuella villkor eller justeringar i PM:et. 

• Större projekt: Eftersom ForumCiv har begränsat med medel att fördela och konkurrensen 

är hård, måste ForumCiv alltid göra ytterligare prioriteringar och nedskärningar bland 

projekten. Efter att alla ansökningar som kommit in under ett ansökningsfönster har fått 

ett första beslut, bedöms projekten i relation till varandra. Projekt som jämfört med andra 

bedöms som mindre relevanta, effektiva, kostnadseffektiva osv. kan i detta skede få 

avslag eller bli beviljade en mindre summa. 

• Större projekt: ForumCiv skickar besked till sökande organisationer senast i 

november/december och avtal skrivs i december/januari efter eventuella justeringar enligt 

beslut. Organisationerna kan rekvirera första utbetalningen och starta projektet, vanligen 

i februari/mars, efter att ForumCiv har fått bidrag utbetalt av Sida. 

• Mindre projekt: Efter att ForumCiv har tagit emot er ansökan tar det normalt upp till 10 

veckor att bereda ansökan förutsatt att vi inte behöver begära in extra kompletteringar. 

Vad bedömer ForumCiv? 
ForumCiv granskar alla ansökningar efter förbestämda kriterier: 

• Projektets relevans: Bidrar projektet till ForumCivs övergripande syfte, regeringens 

Infokom-strategi? Behövs projektet? Är målgrupperna relevanta för projektets mål? Är 

projektet rättighetsbaserat? Har projektet en tillräckligt tydlig förändringsteori som 

kopplar ihop informationsarbetet i Sverige med förändring i världen? 

• Projektets effektivitet: Är det sannolikt att projektets mål kan uppnås och är 

genomförandestrategin lämplig för att uppnå målen? Har projektet en logisk kedja där det 

framgår på vilket sätt delmålen och aktiviteter bidrar till projektmålet? Är projekt- och 

delmål specifika och tydligt formulerade så att det framgår vilka förändringar projektet 

ska leda till? Har organisationen en relevant och tillräckligt god uppföljningsplan som 

kan utvärdera och visa om projektet når sina mål?  
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• Projektets kostnadseffektivitet: Hur förehåller sig budgeten i relation till projektets mål. 

I vilken utsträckning förväntas projektet uppnå sina resultat till en bättre kostnad jämfört 

med alternativ? Är kostnaderna rimliga (varken för låga eller för höga) och baserade på 

faktiska uträkningar om vad det kostar, hur mycket arbetstid som krävs etc.?  

• Organisationens kapacitet att genomföra och redovisa informationsprojekt. Har 

organisationen den nödvändiga sakkunskap, expertis, erfarenhet och kontaktnät som 

krävs för att genomföra projektet? Har organisationen tagit lärdom från både svårigheter 

och framgångar i tidigare projekt? 

• Samarbete med andra aktörer i projektet. Vilka andra organisationer och aktörer 

samarbetar organisationen med i projektet? Hur ser samarbetet ut? Hur bidrar det till 

projektets resultat? 

• Projektets riskanalys och riskhanteringsplan: Har organisationen identifierat sina 

svagheter och relevanta risker gentemot måluppfyllelsen? Finns det risker som saknas i 

riskanalysen? Har organisationen tillräckliga rutiner för att förebygga och hantera 

korruption? Har organisationen gjort en tillräcklig plan för att hantera risker?   
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4. Avtal & rekvisition av bidrag 

Revideringar och villkor 

Uppfyll villkor i PM 

Om ert projekt beviljas bidrag, måste ni uppfylla alla villkor stipulerade i ForumCivs besluts-PM 

innan vi kan skriva avtal och betala ut ert bidrag. Gå igenom ert besluts-PM och åtgärda vart och 

ett av villkoren. 

Revidera budget 

Om ni beviljas en lägre summa än den ni sökt och/eller om ForumCiv har ställt särskilda villkor 

på er budget måste ni revidera (ändra) den. Tänk på att följa ForumCivs budgetinstruktioner (se 

ovan under ”Ansökans innehåll”). Ni kan skicka in er reviderade budget på två sätt: 

1. Logga in på ForumCivs organisationsportal och klicka på ”Våra projekt” – ”Ändra 

budget”. Klicka vidare på det projekt som ska revideras (ni känner igen ert projekt genom 

det 9-siffriga projektnumret). Göra era budgetändringar. När ni är klara, klicka på 

SUBMIT-knappen och meddela er handläggare att ni har gjort ändringarna i portalen.  

eller 

2. Mejla en reviderad budget till er handläggare. 

Revidera målmatris 

Om den reviderade budgeten innebär att ni inte kommer att kunna genomföra projektet enligt plan 

ska ni även uppdatera er målmatris. Se över siffror, aktiviteter, delmål m.m. och justera så att den 

stämmer överens med den nya budgeten. OBS: Använd ”Spåra ändringar” eller markera text på 

annat sätt för att tydliggöra vilka ändringar ni gjort i projektet. Mejla dokumentet till er 

handläggare. 

Informera om vilka firmatecknare som ska skriva under avtalet 

För att ForumCiv ska kunna förbereda ett digitalt avtal behöver vi veta vilka firmatecknare som 

ska skriva under ert avtal. Firmatecknarna måste ha BankID för att kunna signera. Skicka ett mejl 

till er handläggare med firmatecknarnas namn samt deras e-postadresser. 

Om ni vill att en kopia på ert avtal ska mejlas till ytterligare någon kontaktperson i er organisation 

så ge oss namn + e-postadress på den personen också. 

Se till att senaste beslut om firmatecknare finns uppladdat i 
organisationsportalen 

Se till att ert senaste protokollsutdrag eller motsvarande beslut som styrker firmatecknares 

behörighet finns uppladdat i ForumCivs organisationsportal. (Ni kan se vilken 

organisationsdokumentation ForumCiv har och ladda upp formalia direkt under ”Vår 

Organisation” sedan fliken ”DOKUMENT”) 
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Skriv under avtal  
När alla villkor är uppfyllda kan ForumCiv förbereda och skicka ert avtal för signering. Alla avtal 

signeras digitalt. Det innebär att ni får avtal och bilagor via mejl och att era firmatecknare behöver 

ha ett BankID för att kunna skriva under.  

I avtalet ingår: 

• Avtalsdokumentet  

• Bilaga 1: ForumCivs Allmänna villkor   

• Bilaga 2: Beslutspromemorian + Målmatris + Budget  

• Bilaga 3: ForumCivs Revisionsinstruktion  

• Bilaga 4: ForumCivs Upphandlingsbestämmelser   

När avtalet har signerats av alla parter mejlas det automatiskt till era två firmatecknare samt 

eventuella ytterligare kontaktpersoner som ni meddelat ska få kopia på det färdigsignerade avtalet. 

Rekvirera bidraget 
När avtalet är signerat kan ni rekvirera det beviljade bidraget, det vill säga få det utbetalt. Om ni 

har ett flerårigt projekt ska ni rekvirera för max ett år i taget. Begär den summa som står i avtalet 

för aktuellt år.  

ForumCiv kan börja betala ut bidragen så snart Sida har betalat ut medlen till ForumCiv. 

Observera att om er organisation har försenade eller otillfredsställande rapporter från tidigare 

insatser så gör ForumCiv inga utbetalningar tills att ni har åtgärdat detta.  

Rekvisitionsblankett, styrelselista och bankgiro/plusgiro-blankett 

Mejla en ifylld och signerad rekvisitionsblankett till er handläggare samt se till att ForumCiv har 

aktuella blanketter för uppgifter om styrelse samt plusgiro/bankgiro: 

Rekvisitionsdokument: Vilka blanketter behöver ForumCiv när?   

• Rekvisitionsblankett (utbetalningsblankett) – mejla blankett till er handläggare vid 

varje rekvisition. 

• Blankett för uppgifter om styrelsen – se till att en aktuell lista (dvs med nuvarande 

styrelsemedlemmar) som inte är äldre en ett år finns uppladdad i 

organisationsportalen direkt under ”Vår Organisation” - fliken ”DOKUMENT”.  

• Blankett för Plusgiro/Bankgiro* - se till att en aktuell blankett (med rätt gironummer 

och nuvarande behöriga företrädare för kontot) som inte är äldre än tre år finns 

uppladdad i organisationsportalen direkt under ”Vår Organisation” - fliken 

”DOKUMENT”.  
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*ForumCiv gör endast utbetalningar till Plusgiro- eller Bankgirokonton registrerade i 

organisationens namn. Kontot ska tecknas och användas av minst två personer i förening.  

Om ni redan har laddat upp aktuella blanketter som inte är äldre än ett år (styrelselista) eller 

tre år (plusgiro/bankgiro-blankett), behöver ni inte ladda upp samma blanketter igen. 

Kontrollera att dessa blanketter ligger i organisationsportalen under ”Vår Organisation” - 

fliken ”DOKUMENT”.  

Alla rekvisitionsblanketter kan laddas ner från ForumCivs webb. 

Vad innebär det att kontot måste tecknas av två i förening? 

Kontot där era ForumCiv-medel hålls måste enligt avtal tecknas och användas av minst två 

personer i förening. Detta krav finns för att minska risken för att felaktiga överföringar görs både 

med flit och av misstag. 

Rent praktiskt innebär det att behörigheterna hos banken måste läggas upp så att en person ensam 

inte kan både registrera betalningar i internetbanken (eller via ”manuella” betalningar med 

pappersblanketter) och sedan godkänna dem så att betalningarna går iväg till betalningsmottagare. 

Den vanliga rutinen är att en av de registrerade personerna loggar in i banken och godkänner som 

första godkännare (med bank-ID/dosa). Sedan går nästa person in och bekräftar betalningen (med 

bank-ID/dosa) och först då går betalningen iväg. Det här är en standardfunktion hos bankerna och 

bidrar till mycket högre säkerhet för er organisation.  

Om ni använder ett leverantörsfakturasystem som skapar en betalfil till banken fungerar det i 

princip på samma sätt med två personer som godkänner betalningen innan den går iväg, men då 

brukar hela filen signeras i klump istället för att varje individuell betalning signeras. Även detta 

är en standardfunktion hos bankerna. 

Vad gäller användning av betalkort kopplade till kontot så är det viktigt att ni försöker minimera 

antal betalningar som går den vägen. I de fall bankkort måste användas så kan det se olika ut 

beroende på bankkort: 

1. Kreditkortsräkningen faktureras organisationen: Kvitton ska redovisas och bifogas 

fakturan. När fakturan sedan betalas sker det enligt proceduren beskrivet ovan med två 

personer som godkänner betalningen. 

2. Kreditkortsräkningen faktureras individen: Denna typ av kort är att rekommendera. 

Ni som organisation står för årsavgift och medarbetaren redovisar sina utlägg. Dessa kort 

har ofta en kredittid på t ex 45 dagar vilket gör att det inte behöver bli något utlägg för 

kortinnehavande om personen redovisar sina kostnader i tid. När fakturan sedan betalas 

sker det enligt proceduren beskrivet ovan med två personer som godkänner betalningen. 

OBS: Det är inte OK att låta en person ensam godkänna betalningar i internetbanken, även om ni 

har en rutin med attest av fakturor av två i förening innan det är dags för utbetalning. Detta 

eftersom det fortfarande då finns risk för felaktiga utbetalningar från kontot. 

Signera på papper eller elektroniskt?  

Det finns två sätt som ni kan signera rekvisitionsblanketter, rapportformulär och andra dokument 

på. 
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1) Ni kan signera dokumenten på papper och sedan skanna dokumentet. 

 

2) Om ni har en signeringstjänst, så kan ni signera dokumenten elektroniskt. Ett krav är då 

att ni signerar med Bank-ID (https://www.bankid.com/en/).  

Deadlines för rekvisitioner 

Rekvirera bidraget så snart som möjligt, dock allra senast innan deadline. Inkommer rekvisitionen 

efter deadline förfaller rätten till och möjligheten att rekvirera bidraget. 

• Större informationsprojekt: Er rekvisition måste vara ForumCiv tillhanda senast den 

30 november för det budgetår som ska rekvireras. Gäller både ettåriga och fleråriga 

projekt. 

 

• Mindre informationsprojekt: Er rekvisition måste vara ForumCiv tillhanda senast sex 

månader efter avtalat startdatum.  

 

  

https://www.bankid.com/en/
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5. Pågående projekt  

Viktig information i bilagorna  

Bokföring, löner, revision och upphandling 

I bilagorna till avtalet finns de regler som gäller för bokföring, personal- och löneadministration, 

antikorruption, upphandling och revision. Läs noga igenom dessa så att ni vet vilka lagar och 

regler som gäller för ett projekt. Om ni inte följer dessa regler riskerar ni att bli 

återbetalningsskyldiga för hela eller delar av bidraget.  

Upphandlingsregler 

Om ni under ett år köper in varor eller tjänster från en och samma leverantör till ett totalbelopp 

på 50 000 SEK (ex moms) eller mer, så måste ni ha koll på ForumCivs upphandlingsregler. 

Billigast är inte alltid bäst 

Ett vanligt missförstånd när det gäller upphandling är att man måste välja den som kan leverera 

den billigaste varan/tjänsten utan hänsyn till kvalitét eller andra kriterier. Men, i själva verket 

ska ni göra ett anbudsunderlag som tydligt listar era krav/specifikationer/kriterier som ni 

kommer att använda er av när ni jämför de olika leverantörernas offerter/erbjudanden.  

Enligt ForumCivs upphandlingsregler ska ni även se till att anbudsunderlaget innehåller 

kriterier så att ni kan bedöma miljö- och rättighetsaspekter och se till att upphandlingar 

beaktar en miljömässigt hållbar utveckling och de grundläggande mänskliga rättigheterna.  

Undantag från upphandlingsregler 

I upphandlingsreglerna finns även beskrivet vad som krävs för att få undantag och hur det ska 

dokumenteras. Det kan t ex vara aktuellt i situationer då det är omöjligt att hitta minst tre 

leverantörer.  

Mer information 

• Läs mer i ForumCivs upphandlingsregler som ni kan ladda ner från: Blanketter och 

mallar för projektstöd. 

• Det finns även en e-kurs i upphandling (Upphandling Och Principer Kring Inköp Och 

Upphandling) som tar ca 1 timme att genomföra, som du gör helt i din egen takt. Du 

kommer åt den och andra e-kurser på: ForumCiv Changers Hub. 

 

Produktion av informationsmaterial 

Om ni producerar informationsmaterial inom projektet ska det framgå i materialet att det har 

producerats med hjälp av ”Sidabidrag förmedlade via ForumCiv”. ForumCiv och Sida ska inte 

omnämnas på sådant sätt att det kan uppfattas som om de har tagit del av framställandet eller 

stöder någon viss åsikt i det som publiceras. ForumCivs och Sidas loggor får ej användas. 

https://www.forumciv.org/sv/projektstod/mallar-och-resurser
https://www.forumciv.org/sv/projektstod/mallar-och-resurser
https://lingos.netdimensions.com/lingos/servlet/ekp?TX=TABGETTRAN&CID=EKP000006199&PX=N&TEACHREVIEW=N&DECORATEPAGE=N&RID=EKP002008102&ALLOWREOPEN=N&USERID=ekp000319579&SK=718727496&ACTION=VIEW_TRANSCRIPT_DETAIL&TAB=Y&CLOSE=N
https://lingos.netdimensions.com/lingos/servlet/ekp?TX=TABGETTRAN&CID=EKP000006199&PX=N&TEACHREVIEW=N&DECORATEPAGE=N&RID=EKP002008102&ALLOWREOPEN=N&USERID=ekp000319579&SK=718727496&ACTION=VIEW_TRANSCRIPT_DETAIL&TAB=Y&CLOSE=N
https://www.forumciv.org/int/changers-hub
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Undantag görs enbart om ForumCiv och/eller Sida är avsändare, utgivare, producent eller 

arrangör.  

Exempel på formulering i informationsmaterial:  

Denna produktion har finansierats av Sida genom ForumCiv. Sida/ForumCiv delar inte 

nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande 

producentens/författarens. 

 

Medgivanden från individer på foto eller film 

Om fysiska och igenkännbara personer finns med i fotografier eller på film som produceras inom 

projektet, ska ni se till att ni får medgivanden från dessa personer enligt ForumCivs Allmänna 

villkor. Detta krav gäller inte för personer från allmänheten som enbart hypotetiskt skulle kunna 

identifieras, eller offentliga personer som agerar i sin offentliga kapacitet. 

Förändringar i pågående projekt 

Kontakta ForumCiv 

Om ni under projektets gång upptäcker att ni behöver göra större ändringar i projektet, måste ni 

kontakta ForumCiv för att få skriftligt godkännande. Det kan t ex handla om oförutsedda externa 

eller interna händelser som påverkar projektet. Det kan även handla om att ni ser möjligheter att 

genomföra projektet och nå projektmålen på ett mer effektivt sätt.   

Läs mer nedan om vilka ändringar som kräver skriftligt godkännande och mejla oss på: 

informationsprojekt@forumciv.org med svar på följande frågor: 

• Vilka ändringar vill ni göra? Förklara så tydligt som möjligt. Bifoga uppdaterad budget 

och eller målmatris, om relevant. 

• Varför vill ni göra dessa ändringar? 

• Hur påverkar ändringarna projektets måluppfyllelse?  

Ju större förändring desto viktigare blir er motivering. Spara det skriftliga svar ni får från 

ForumCiv då detta kan behövas i revisionen och rapporteringen av bidraget.  

 

Generella krav 

• För att bedöma om en ändring kan godkännas tittar ForumCiv på följande: 

• Kvarstår det huvudsakliga projektmålet? (Ett krav är att huvudsyftet med projektet inte 

ändras)  

• Bidrar ändringen till att ni kan nå bättre måluppfyllelse jämfört med om ändringen inte 

görs? (T ex om omständigheterna är sådana att projektet inte kan genomföras som 

planerat, kan denna ändring åtminstone delvis kompensera för omständigheterna?)  

• Är ändringen kostnadseffektiv?  

• Är ändringen i linje med ForumCivs budgetregler?   

mailto:informationsprojekt@forumciv.org
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Ändringar i budget 

Omfördela medel mellan budgetposter (inom samma budgetår) 

• Kontakta ForumCiv om ni vill omfördela medel mellan budgetposter så att enskilda 

budgetposter beräknas avvika (överstiga eller understiga) från senast godkända budget, 

med: 

▪ 10 procent eller mer, och dessutom med 5 000 SEK eller mer.  

Ni behöver alltså inte kontakta ForumCiv om budgetavvikelsen är under 5 000 SEK eller under 

10 procent. Se exemplet nedan. 

Exempel 

Beskrivning Budget Utfall Avvikelse SEK Avvikelse % Kontakta ForumCiv? 

Resa, mat, boende för 1 

representant från Kambodja 
16 000  20 585  -4 585  -29% 

Nej, eftersom avvikelsen är 

under 5 000 SEK 

Lokalhyra för konferenserna  10 000  4 300  5 700  57% 

Ja, eftersom avvikelsen är 

på över 5 000 SEK och 

över 10% 

Projektsamordning, 50% av 

heltid, under 3 månader inkl. 

sociala avgifter 

63 000  68 500  -5 500  -9% 
Nej, eftersom avvikelsen är 

under 10% 

 

Skapa nya budgetposter 

Kontakta ForumCiv om ni vill skapa nya budgetposter. 

Överföra medel mellan år (endast inom fleråriga projekt) 

Kontakta ForumCiv om ni vill flytta medel mellan budgetår inom ett flerårigt projekt. Till 

exempel, om ni har rekvirerat medel, men inte nyttjat hela summan under år 1 i ett flerårigt projekt 

så kan ni ansöka om att använda de medlen under år 2 i projektet. Ni måste i sådana fall kontakta 

ForumCiv senast i samband med delrapporteringen av år 1. Läs mer nedan under Delrapportering. 

Administrationsbidrag 

Observera att ForumCiv aldrig beviljar några höjningar av det totala bidraget eller höjningar av 

administrationsbidraget.  

Ändringar i projektperiod 

Kontakta ForumCiv om ni behöver göra ändringar i projektperioden. Under särskilda 

omständigheter och om det är väl motiverat kan ForumCiv godkänna en förlängning eller 

förskjutning av projektperioden (start- och/eller slutdatum).  

Om ändringen påverkar era möjligheter att lämna in en komplett slutrapport till avtalat 

slutrapportsdatum måste ni dessutom ansöka om att senarelägga slutrapportsdeadline. 

• Om projektet förlängs med mer än 3 månader måste en ny budget läggas upp som 

specificerar budgeten för den ursprungliga perioden samt budgeten för den förlängda 
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perioden. Dessutom kan det bli aktuellt med ytterligare en delrapport inklusive revision. 

I det fallet är det viktigt att ni budgeterar för en extra revision. 

Senareläggning av slutrapporteringsdatum  

Kontakta ForumCiv om ni behöver skjuta på slutrapporteringsdatum. Under särskilda 

omständigheter och om det finns goda skäl kan ForumCiv godkänna att slutrapporteringsdatum 

senareläggs.  

Ändringar i aktivitetsplan 

ForumCiv godkänner ändringar i aktivitetsplanen, d.v.s. de aktiviteter som beskrivs i 

målmatrisen, förutsatt att projektmålet inte ändras. Mejla en uppdaterad matris där ändringarna är 

tydligt markerade. Om ändringarna även påverkar er budget ska ni kontakta ForumCiv enligt 

ovan. 

Ställa in projekt 

Om ni måste ställa in ett påbörjat projekt, d.v.s. där medel har utbetalats, måste ni informera 

ForumCiv skriftligen. Brevet ska undertecknas av firmatecknare. Om ni har spenderat något av 

bidraget måste ni slutrapportera inom 3 månader efter beslutet att ställa in, dock allra senast den 

31 december samma år.  

Övriga ändringar 

Plusgiro/Bankgiro / Behöriga företrädare för bankkontot 

Fyll i, skriv under och mejla en ny blankett för plusgiro/bankgiro.  

Firmatecknare 

Mejla protokollsutdrag eller motsvarande där det framgår vilka firmatecknarna är. 

Allmänna uppgifter om er organisation 

Adressändring och liknande ändringar om er organisation gör ni direkt i organisationsportalen. 

Observera att endast den eller de som är registrerade som ”Main Contact” kan ändra 

organisationsuppgifter. 
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6. Rapportering 
En viktig del av ert projekt är rapporteringen till ForumCiv. Efter att ni har slutfört ert projekt ska 

ni slutrapportera till ForumCiv. Om ni har ett flerårigt projekt ska ni även delrapportera varje år 

fram till slutrapporteringen. 

Delrapportering (gäller enbart fleråriga 
projekt) 

Syfte 

I delrapporten ska ni stämma av hur projektet går, om ni har avvikelser, om ni är på rätt väg eller 

om ni behöver göra ändringar. En viktig del av rapporten är den finansiella redovisningen, d.v.s. 

hur ni har använt pengarna under det senaste projektåret, att ni utfört revision på ett korrekt sätt 

och följt avtalet. 

Deadlines 

Delrapportera senast den 1 april för föregående års verksamhet. Ni ska delrapportera varje år fram 

till året som ni ska slutrapportera. T ex om ni har ett tre-årigt projekt som löper 2020–2022 har ni 

följande deadlines: 

• 1 april 2021: Delrapportera år 2020 (inklusive finansiell rapport och revisionsrapport för 

2020) 

• 1 april 2022: Delrapportera år 2021 (inklusive finansiell rapport och revisionsrapport för 

2021) 

• 15 mars 2023: Slutrapportera hela projektet. (inklusive finansiell rapport och 

revisionsrapport för 2022) 

Godkänd/ej godkänd rapport 

ForumCiv gör en bedömning av er delrapport och beslutar om den är godkänd eller ej. ForumCiv 

skriver inget PM på delrapporter utan ni meddelas via e-post om rapporten är godkänd eller ej. 

Om det vid delrapportering framkommer att projektet inte alls går enligt plan och ForumCiv 

bedömer avvikelserna som allvarliga, kan ForumCiv besluta att avsluta projektet. ForumCiv kan 

även begära in en aktionsplan där ni måste beskriva hur ni planerar att ta itu med problemen i 

insatsen. Därefter gör ForumCiv en bedömning om huruvida insatsen ska avslutas och medlen 

återbetalas. 

Överföra medel från ett år till ett annat 

Om ni inte har använt hela bidraget för det år som delrapporteras, kan ni ansöka om att få använda 

de medlen under nästkommande år, d.v.s. inom samma fleråriga projekt. Ni måste ansöka om 

detta senast i samband med delrapporteringen den 1 april. Beskriv hur mycket ni vill överföra, 

varför ni inte har spenderat dessa medel som planerat och hur det har påverkat era mål. Beskriv 

även hur ni vill använda dessa medel under nästkommande år (skicka uppdaterad budget) samt 

motivera på vilket sätt det kommer att stärka projektet. 
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Slutrapportering 

Syfte 

I slutrapporten ska ni utvärdera och redovisa hur projektet gick, hur väl ni nådde målen och berätta 

om framgångar, utmaningar, förändringar och lärdomar. En viktig del av rapporten är den 

finansiella redovisningen, d.v.s. hur ni har använt pengarna i projektet, att ni utfört revision på ett 

korrekt sätt och följt avtalet. 

En bra rapport tar inte bara upp det som gick bra utan även utmaningar och problem. Ett projekt 

utan några problem alls är inte nödvändigtvis bättre än ett projekt med många utmaningar och 

svårigheter. Det viktiga är hur ni hanterade problemen och vilka lärdomar ni tar med er i ert 

fortsatta arbete. 

Deadlines 

• Större informationsprojekt: Komplett slutrapport ska vara inne senast den 15 mars året 

efter avtalat slutdatum. D.v.s. om projektets slutdatum är 31 december 2020, ska ni 

slutrapportera 15 mars 2021. Om ni har fått tillåtelse att förlänga projektet inpå det nya 

året ska ni fortfarande slutrapportera den 15 mars såvida ni inte skriftligen även fått 

godkänt att skjuta på slutrapporteringsdatum. 

 

• Mindre informationsprojekt: Komplett rapport ska vara inne senast 3 månader efter 

projektets avtalade slutdatum.  

Godkänd/ej godkänd rapport 

ForumCiv gör en bedömning av er slutrapport och beslutar om den är godkänd eller ej. Om 

rapporten inte godkänns kan ni bli återbetalningsskyldiga för hela eller delar av bidraget. I 

ForumCivs PM för er slutrapport kan ni läsa ForumCivs motiveringar samt rekommendationer 

inför eventuella framtida projekt. 

Så rapporterar ni: Steg för steg  
Det är många delar som ska med i rapporten och ni behöver underskrifter från firmatecknare och 

revisor på flera av dessa. Börja därför i god tid med att sammanställa resultat, färdigställa den 

finansiella redovisningen, boka tid för revision m.m. Nedan finner ni en guide för hur ni kan gå 

tillväga, steg för steg. (I praktiken kan ni behöva hoppa lite fram och tillbaka mellan stegen).  

1) Hitta er rapport i ForumCivs organisationsportal 

Logga in på ForumCivs organisationsportal och klicka på ”Våra rapporter”. Under ”Ej 

påbörjade” kan ni hitta de rapporter som ni ska göra. Klicka på rapporten som ni vill påbörja och 

klicka på OK när programmet frågar om ni vill börja jobba med rapporten.  

När ni påbörjat er rapport flyttas den till ”Utkast”. Här ligger rapporten kvar och ni har möjlighet 

att fortsätta att arbeta på den fram tills att ni skickar in rapporten.  

Ni kan se er inskickade rapport under ”Inlämnade.” Här kan ni inte längre göra några ändringar.  
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Om ForumCiv begär att ni ska komplettera rapporten flyttas den till ”Att komplettera” och ni 

kommer då åt att göra ändringar och ladda upp dokument. 

2) Navigera i er rapport 

Använd flikarna längst upp på sidan för att navigera i er rapport. 

 

3) Kontrollera / uppdatera informationen under ”Ansvarig organisation” 

Kontrollera att informationen under ”Ansvarig organisation” stämmer och uppdatera vid behov. 

Observera att endast den eller de personer som är registrerade som huvudkontakter har behörighet 

att ändra information om er organisation.  

4) Kontrollera / uppdatera informationen under ”Projektöversikt” 

Kontrollera att informationen under ”Projektöversikt” stämmer. Om något inte stämmer, kontakta 

oss på informationsprojekt@forumciv.org.  

5) Fyll i er resultatsammanfattning under ”Projektsammanfattning” (gäller 

enbart slutrapporter) 

Under ”Projektsammanfattning” fyller ni i resultatsammanfattningen för projektet. Ni hittar 

information om hur ni skriver resultatsammanfattningen i rapportfrågeformuläret. 

6) Fyll i det ekonomiska utfallet under ”Budgetutfall” 

Under ”Budgetutfall” fyller ni i det ekonomiska utfallet för ert projekt. Viktigt angående 

budgeten: 

• Ni rapporterar mot er senast godkända budget. Det vill säga, om ni har fått 

budgetändringar godkända av ForumCiv på förhand, så är det dessa siffror som vi jämför 

ert utfall med (oavsett vilka siffror som ligger i portalen).  

• Enbart fleråriga projekt: Om ni har fått godkänt att överföra onyttjade medel från året 

ni rapporterar, så syns inte detta i budgeten. Därför kommer det att se ut som att ni har 

större avvikelser än ni faktiskt har. Ni behöver inte oroa er för detta. ForumCiv jämför 

alltid utfallet efter senast godkända ändringar oavsett vad som står i portalen. 

• Utfallet ska motsvara de exakta faktiska kostnaderna i projektet. Gör inga avrundningar 

förutom öresavrundningar. De exakta beloppen måste kunna styrkas av verifikationer i er 

bokföring. 

• Administrationsbidraget får aldrig överstiga den i avtalet beviljade summan. Utfallet får 

alltså inte vara högre än det budgeterade beloppet. 

• Om ert projekt blev dyrare än budgeterat ska ni lägga in den överstigande summan som 

egeninsats i projektet så att det totala beviljade bidraget stämmer överens med budget.  

mailto:informationsprojekt@forumciv.org


 

Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt | 26 
 

 

Återbetalning 

• Ej utnyttjat bidrag samt uppkomna räntor (som tillsammans överstiger 500 SEK) ska 

återbetalas till ForumCiv i samband med slutrapporteringen. Avvakta med att betala in 

tills att ni fått summan bekräftad av ForumCiv. 

• Återbetalning sker till ForumCivs Bankgiro: 5359–2218. Observera att ForumCiv har 

ett nytt bankkonto sedan 2019! 

• Uppge alltid projektnummer vid inbetalning samt ange vad som avser ränta respektive 

återbetalt bidrag.  

• Mejla en skärmbild/kvitto på inbetalningen till er handläggare eller 

informationsprojekt@forumciv.org. 

 

7) Skriv ut och ge den ekonomiska redovisningen till era firmatecknare för 

granskning och underskrift 

För att skapa en utskriftsversion, gå till ”Översikt, skriv ut & skicka”. Längst ned på sidan hittar 

ni en knapp som heter PDF. Tryck på den så skapas en utskriftsversion (Rapportformulär) som 

era firmatecknare ska granska och skriva under.  

8) Gör projektrevision enligt ForumCivs instruktion 

Alla projekt på minst 270 000 SEK, eller som löper på mer än ett år, och som inte på förhand 

beviljats undantag från revision, måste ha revision.  

Viktigt, kontrollera: 

• Revisionen ska utföras enligt ForumCivs senaste ”revisionsinstruktion för informations- 

och kommunikationsprojekt i Sverige” (bilaga till avtalet). Ge hela bilagan till er revisor 

för att försäkra er om att ni får rätt typ av revision. Ni kan ladda ner revisionsinstruktionen 

för informationsprojekt från ForumCivs webb. 

• Revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad (https://www.revisorsinspektionen.se/)  

• Revisorn ska vara extern och oberoende i förhållande till den organisation som han/hon 

reviderar. Detta innebär att revisorn inte får ha några intressen som kan påverka 

revisionen. Revisionsresultaten kan ifrågasättas om det råder några tvivel beträffande 

revisorns oberoende. 

• Påskrivande revisor får inneha uppdraget i maximalt sju år. 

• Medlemskap i Internationella revisorsförbundet (IFAC) innebär att revisorn eller 

revisionsbolaget granskas av IFAC, vilket är ett slags kvalitetssäkring. Revisorn behöver 

inte vara medlem i IFAC, men bör följa International Standards on Auditing (ISA), vilket 

är en revisionsstandard som har utarbetats av IFAC. 

• Revisionsrapporten består av följande delar: 

 Oberoende revisors rapport i enlighet med ISA 805 (undertecknad av revisorn) 

mailto:informationsprojekt@forumciv.org
https://www.revisorsinspektionen.se/
https://www.iaasb.org/
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 Revisorns rapport över faktiska iakttagelser enligt SNT 4400 (undertecknad av 

revisorn) 

 Revisorns Management Letter (undertecknad av revisorn). 

 Er organisations Management Response (där ni beskriver hur ni har agerat 

och/eller kommer att agera på eventuella väsentliga brister som framkommit i 

revisionen.) Endast nödvändig om revisorn har anmärkningar eller kommentarer i 

sin rapport. 

9) Undantag från revision 

För projekt på max 270 000 SEK och max ett år finns möjlighet att få undantag från revision. För 

detta krävs skriftligt godkännande av ForumCiv på förhand. Ansök om undantag från revision när 

ni ansöker om bidrag. 

10) Ladda ner frågeformulär och svara på rapportfrågorna 

Ladda ner och svara på alla frågorna i det senaste rapportfrågeformuläret från webben. Välj det 

formulär som gäller för ert projekt:  

• Delrapport informationsprojekt (endast fleråriga projekt) 

• Slutrapport informationsprojekt 

11) Ladda upp de olika rapportdelarna under ”Formulär och dokument”  

OBS: Dokument som ska signeras av firmatecknare eller revisor kan antingen signeras och sedan 

skannas alternativt kan ni signera elektroniskt. Läs mer ovan under ”Rekvirera bidraget”  om vad 

ForumCiv ställer för krav på elektronisk signering. 

 Frågeformulär: Kontrollera att ni svarat på alla frågor och att dokumentet är 

undertecknat och signerat av era firmatecknare. 

 Rapportformulär: Kontrollera att era firmatecknare har skrivit under rapportformuläret 

med det ekonomiska utfallet. 

 Revisionsrapport: Kontrollera att ni har med alla delarna av revisionsrapporten samt att 

de har rätt signaturer.  

 Eventuella sammanställningar av enkäter, utvärderingar, studier och annat som kan 

verifiera resultat. - Enbart slutrapporter (ej delrapporter) 

 Informationsmaterial inklusive länkar till filmer, podcasts och liknande som 

producerats inom projektet. - Enbart slutrapporter (ej delrapporter) 

12) Skicka in rapporten elektroniskt i organisationsportalen 

Under ”Översikt, skriv ut & skicka”, dubbelkolla att ni har fyllt i och laddat upp alla delar av 

rapporten och klicka sedan på ”Skicka” för att skicka rapporten. OBS: Efter att ni har klickat på 

Skicka kan ni inte komplettera eller ändra er rapport i portalen. 

13) Skicka inga delar per post till ForumCiv 

Observera att ForumCiv inte tar emot rapporter via post.  

14) Ladda upp era senast godkända organisations-formaliadokument  

Ladda upp nedanstående formaliadokument i organisationsportalen direkt under ”Vår 

Organisation” sedan fliken ”DOKUMENT”. (Om ni redan har laddat upp era senast godkända 

https://www.iaasb.org/
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formaliadokument i samband med en annan ansökan, slutrapport eller liknande, behöver ni inte 

göra det igen.) 

• Protokollsutdrag eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet 

• Senast godkända årsmötesprotokoll 

• Senast godkända verksamhetsberättelse 

• Senast godkända årsredovisning  

• Senaste revisionsberättelsen (signerad av revisor) 

• Stadgar (enbart om dessa har uppdaterats det senaste året) 

 


