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Redovisning av statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser
En organisation som tagit emot statsbidrag ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlem till Arbetsförmedlingen enligt 11 § förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden – förordningen om särskilda främjande och utvecklingsinsatser. Organisationen som tagit emot bidrag redovisar i denna blankett vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för (senast den 1 mars året efter bidragsåret). 
1. Bidragsmottagare
Uppgifterna avser den organisation som är bidragsmottagare i ansökan om främjandemedel.
2. Övriga organisationer (enligt ansökan)
Avser de organisationer som angetts i ansökan om främjandemedel, utöver den organisation som är bidragsmottagare.  Vid ”Typ av organisation” nedan, ange någon av följande: arbetsgivarorganisation, arbetstagarorganisation, partsammansatt organ på arbetsmarknaden eller branschorganisation.  Du kan lägga till fler rader eller ta bort rader.
Namn på organisation
Organisationsnummer
Typ av organisation
E-postadress till kontaktperson
3. Bidrag som den här redovisningen avser
Arbetsförmedlingens diarienummer: Arbetsförmedlingens diarienummer står i beslutet om bidrag.  Redovisningen avser perioden: Utgifter och insatser får endast avse bidragsåret. I normalfallet anger ni samma period som i ansökan. Om insatserna avslutats i förtid kan en kortare tidsperiod än den som angetts i ansökan anges.
Redovisningen avser perioden
4. Bidragsanvändning
Under rubriken redogör ni bland annat för vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.  Ange om ni har nått den målgrupp som definieras i ansökan om främjandemedel.   Målgruppen enligt förordningen om särskilda främjande och utvecklingsinsatser är nyanlända. Med nyanländ avses i denna förordning en person som omfattas av lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller en annan person utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet.
Har syftet med den aktuella satsningen uppnåtts enligt er uppfattning?
Har ni nått den planerade målgruppen?
Finns några planer på en fortsättning av verksamheten eller för att sprida de erfarenheter som gjorts?
5. Ekonomiskredovisning
I enlighet med 11 § förordningen om särskilda främjande och utvecklingsinsatser, ska en organisation som tagit emot statsbidrag lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen.  Insatserna och aktiviteterna i redovisningen ska motsvara det som ni angett i ansökan och det som anges i beslutsbrevet.   Observera att medel inte får inte jämkas mellan posterna i redovisningen.  Med avvikelser avses avvikelser jämfört med vad som angavs i ansökan.  Om det finns avvikelser från den budget som angavs i ansökan, beskriv orsak och eventuella konsekvenser.  Totalt beviljat belopp redovisas inklusive schablonbelopp för revisionskostnader.
5.1 Redovisning av beviljat belopp
Bidrag som ni fått från Arbetsförmedlingen (kr):
Fyll i typ av insats (ange samma som i ansökan)
Typ av aktivitet
Beviljat belopp (kr)
Utnyttjat belopp (kr)
Avvikelse (kr)
Summa:
Schablonbelopp för revisionskostnader (10 000 kr)
Totalt beviljat belopp (kr)
Totalt utnyttjat belopp (kr)
Total avvikelse (kr)
5.2 Redovisning av egen finansiering
Ange den totala summan av egen finansiering som angavs i ansökan samt utfall och avvikelser. Med avvikelser avses avvikelser jämfört med vad som angavs i ansökan. Om det finns avvikelser från den budget som angavs i ansökan, beskriv orsak och eventuella konsekvenser.
Egen finansiering enligt ansökan (kr)
Utnyttjat belopp (kr)
Avvikelse (kr)
5.3 Redovisning av annan finansiering
Ange den totala summan av egen finansiering som angavs i ansökan samt utfall och avvikelser. Med avvikelser avses avvikelser jämfört med vad som angavs i ansökan. Om det finns avvikelser från den budget som angavs i ansökan, beskriv orsak och eventuella konsekvenser.
Annan finansiering enligt ansökan (kr)
Utnyttjat belopp (kr)
Avvikelse (kr)
6. Medelsförbrukningen
Insatser och utgifter får endast avse det aktuella bidragsåret som medel har beviljats för.  Enligt 12 § förordningen om särskilda främjande och utvecklingsinsatser är en mottagare av statsbidrag återbetalningsskyldig bland annat om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Ligger medelsförbrukningen inom den beslutade tidsperioden (det vill säga inom kalenderåret då beslutet fattades)?
Ligger medelsförbrukningen inom den beslutade budgeten?
Finns det beviljade medel enligt beslut som ni inte har utnyttjat och som därmed ska återbetalas?
7. Uppgifter om revisor som granskat den ekonomiska redovisningen
Den ekonomiska redovisningen ska granskas av en godkänd eller auktoriserad extern revisor som ni anlitat.
8. Övrigt
Bifoga revisorns intyg efter granskning av den ekonomiska redovisningen som bilaga.  Oförbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen skickar ut en begäran om återbetalning till bidragsmottagaren.
9. Underskrift av behörig företrädare för bidragsmottagaren
Redovisningen ska skrivas under av behörig företrädare för bidragsmottagaren.  Arbetsförmedlingen kan komma att begära in protokoll eller annan handling som styrker behörig företrädare.  Bidragsmottagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga.
Redovisning av främjandemedel
Redovisningen skickas i original via post till:
Arbetsförmedlingen huvudkontoretAvdelningen Arbetsgivare och leverantörer113 99 StockholmMärk ”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering”
Vid frågor skicka e-post till framjandemedel-etablering@arbetsformedlingen.se
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