
Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Ansökan om medel för utbildningar 
för asylsökande och nyanlända med 
hälso- och sjukvårdsutbildning

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt. Underteckna blanketten, 
skanna in den och skicka den till 
Länsstyrelsen via e-post. Ansökan ska ha 
inkommit senast 2020-04-09.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
stockholm@lansstyrelsen.se

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Utbildningsinsatser som syftar till att underlätta processen till svensk legitimation och/eller arbete inom svensk hälso- och 
sjukvård, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 
2020 avseende utgiftsområde 9 anslag 1:6 bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 1, dnr S2017/0373/FS. 
  
Denna ansökningsblankett är avsett för aktörer som anordnar utbildning i svenska språket samt teoretisk och 
praktisk medicin för asylsökande och nyanlända personer, som har hälso- och sjukvårdsutbildning från länder 
utanför EU/EES och Schweiz.

Information om insatsen/verksamheten
Insatsens/verksamhetens namn

Sökta medel (kronor) Tidperiod för ansökan om bidrag (åååå-mm-dd – åååå-mm-dd)

Samverkansparter/medsökande (Namnge samtliga aktörer inom hälso- och sjukvården, utbildningsväsendet m.fl. som är delaktiga i insatsen/
verksamheten och som ska ta del av bidraget.)

Intyg för samverkansparter/medsökande bifogas Ja Nej

Övriga samverkansparter (Namnge aktörer som är delaktiga i insatsen/verksamheten, men utan att del av statsbidraget)

Samverkan med övriga samarbetsparer är etablerad Ja Nej

Uppgifter om anordnande aktör

Firmatecknare OrganisationsnummerPlusgiro/bankgiro

Namn på kontaktperson 1 E-post kontaktperson 1Telefon kontaktperson 1

Namn på kontaktperson 2 E-post kontaktperson 2Telefon kontaktperson 2

Namn på anordnande aktör KontaktpersonTelefon

Adress OrtPostnummer

Ange i vilket/vilka län insatsen/verksamheten kommer äga rum

Ange i vilken/vilka kommun/-er insatsen/verksamheten kommer äga rum



Beskrivning av insatsen/verksamheten

Studier i svenska språket

Praktiska kunskaper i medicin

Teoretiska kunskaper i medicin

Kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och svensk hälso- och sjukvård

Ange insatsens huvudsakliga syfte: (flera alternativ är möjliga)

Ange vilken eller vilka yrkeskategorier nedan som insatsen är riktad mot:

Sjuksköterska 

Specialistsjuksköterska och/eller barnmorska

BMA

Läkare, specialistläkare

Annat:

Syfte med insatsen/verksamheten
Beskriv syftet med insatsen ni söker bidrag för och varför ni vill genomföra den. Gör en kortfattad arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsanalys 
och koppla insatsens syfte och mål till den. Hur kan insatsen bidra till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården? Beskriv 
hur insatsen bidrar till att underlätta Socialstyrelsens process till svensk legitimation, underlätta inblick i, erfarenhet av och arbetsgivarkontakter med 
svensk hälso- och sjukvård samt främjar en framtida arbetsmarknadsetablering.

Behov av insatsen/verksamheten
Beskriv behovet av insatsen och hur ni har identifierat det. Beskriv om det finns liknande insatser i närområdet. Beskriv behoven hos män och kvinnor 
och om det skiljer sig åt. I det fall insatsen primärt riktar sig till ett kön, motivera varför.



Målgrupp
Beskriv målgruppen i insatsen, t.ex. yrkesbakgrund. Ange antal kvinnor och män ni räknar med kommer delta. Har kvinnor och män lika möjligheter 
att delta i insatsen, om inte, beskriv hur ni arbetar för att motverka det. Beskriv om och hurmålgruppen är involverad i insatsens utformning. Beskriv 
hur målgruppen ska nås.    

Lika rättigheter
Beskriv hur insatsen främjar jämlikhet och motverkar diskriminering, främjar målgruppens delaktighet i samhället, anpassas till ev. 
funktionsvariationer, kan kopplas till Agenda 2030 och vilka av de globala målen.

Planering och genomförande
Beskriv hur ni planerar att genomföra insatsen. Specificera hur budgeten är kopplad till genomförandet. Motivera den tidsperiod ni söker medel för.

Kopplingar till andra projekt eller program
Ange om ni kommer samarbeta med andra projekt, insatser eller program. Om ja, ange vilka och på vilket sätt samarbetet kommer ske.



Specificera aktiviteterna. Planen ska innehålla en planering över antal tillfällen för aktiviteterna och dess innehåll. Ange hur många deltagare som kan 
delta vid varje tillfälle.

Tids- och aktivitetsplan

Insatsens/verksamhetens fortsättning
Ange om verksamheten kommer att fortsätta efter insatstiden är över. Om ja, beskriv hur den ska finansieras.

Övrigt
Eventuella övriga kommentarer eller övrig information som Länsstyrelsen behöver känna till.



Budget
Redogör endast för medel som söks av Länsstyrelsen. 
 
Kostnader för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning och -material, friskvård och 
personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen kan inte sökas separat. Vid 
ansökningar som överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kronor) kan denna typ av kostnader i stället ingå i den 
overheadkostnad på maximalt 15 % av de totala lönekostnaderna som fördelas på användarna. 
 
Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt. Ange totalsumma för varje kostnadsslag 
nedan och bifoga en mer detaljerad budget som specificerar varje kostnadsslag. 
 

Kostnadsslag År 2020

Lönekostnader (ange antal personer och timlön samt beräknat antal nedlagda timmar. 
Inkludera även lönebikostnad.)

OH-kostnader (Vid ansökningar som överstiger fem prisbasbelopp. Max 15 % av totala 
lönekostnader/arvodeskostnader.)

Externa tjänster (T.ex. konsultkostnader och arvoden till föreläsare.)

Lokalkostnader (Kostnader för extern hyrda lokaler.)

Material m.m. (Specificera typ av material)

Förtäring

Resekostnader

Information/kommunikation

Summa

Datum (åååå-mm-dd) Namnteckning Namnförtydligande
Underskrift av ansvarig för insatsen/verksamheten

Till ansökan bifogas: 
- Detaljerad budget som specificerar varje kostnadsslag. 
- Eventuellt intyg för samverkansparter/medsökande.
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