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Anvisningar för stödberättigade kostnader avseende
Kriminalvårdens statsbidrag
Statsbidrag ger vi till vissa riksorganisationer som arbetar med att förbereda
Kriminalvårdens klienter för sin frigivning eller andra områden som rör
Kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården prioriterar kostnader direkt relaterade till
den klientnära verksamheten som organisationen vill bedriva, medel för verksamhet
som bidrar till våra klienters återanpassning och förbättrade frigivning. Viss ersättning
för kringkostnader och administration kan beviljas under förutsättning att de bedöms
vara skäliga, kostnadseffektiva och direkt relaterade till den verksamhet som
Kriminalvården beviljar bidrag för.
För att tydliggöra Kriminalvårdens prioriteringar beskrivs nedan vilka typer av
kostnadsposter som kan vara stödberättigade respektive inte stödberättigade.
Nedanstående beskrivning av olika kostnader ska ligga till grund för organisationers
ansökan om statsbidrag
Stödberättigade kostnader
Stödberättigade kostnader (tillåtna) är sådana kostnader som organisationer har för att
genomföra uppdrag inom Kriminalvården och som delvis kan täckas av vårt bidrag.
För att en kostnad ska vara stödberättigad ska kostnaden ska vara faktisk och
reviderbar, vilket innebär att den ska kunna återfinnas i bokföringen. Den får alltså inte
vara uppskattad. Nedan följer exempel på stödberättigade kostnader.


Personalkostnader: utbetalda lönekostnader för personer som arbetar med
uppdraget.



Kostnader för köp av tjänst: exempelvis kostnader för revisorsintyg,
samordningskostnader, utbildningskostnader, kurser mm.



Lokalkostnader: kostnader för en lokal, t ex el, vatten, värme, försäkringar och
hyra är stödberättigade men bara de kostnader som kan relateras till uppdraget.



Reskostnader: avser kostnader som är förknippade med resor och logi.
Billigaste färdsätt ska användas (ekonomibiljetter). Resor med flyg är i regel
stödberättigande endast vid resor över 800 km, tur och retur, såvida inte kortare
flygresor kan motiveras som kostnadseffektivt. Taxiresor bör undvikas.



Övriga kostnader: kostnader som inte kan delas upp i de övriga kostnadsslagen.
Några exempel är marknadsföring, kontorsmaterial, telefon mm.
Förbrukningsmaterial (t ex kontorsmaterial är tillåtet att tas upp och även
direktavskrivna inventarier). IT kostnader som direkt kan hänföras till
uppdraget är stödberättigade.
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Indirekta kostnader: kallas ofta för overheadskostnader (OH) och är
gemensamma kostnader i sökandes organisation. Vid delade overheadkostander
ska aktuell fördelningsnyckel kunna påvisas.

Kostnader som inte är stödberättigade


Teknisk utrustning som inte nödvändigvis behövs för att genomföra uppdraget
(t. ex videoutrustning, mobiltelefoner, surfplattor)



Vissa delar av personalkostnader (t. ex kostnader som läkarbesök,
friskvårdsbidrag, bonus, terminalglasögon och läkarbesök)



Representationskostnader som inte är avdragsgilla enligt Skatteverkets
allmänna råd.



Kapitalavkastning, amorteringar och räntor på upplåning, skuldräntor, osäkra
fordringar, böter, mm är inte tillåtna kostnader.



Kostnader som har ingått som underlag i annat projekt eller finansierat genom
annat offentligt stöd.

För ytterligare information hänvisas till förordningen (2002:954) om statsbidrag till
vissa organisationer inom kriminalvårdens område, Kriminalvårdens föreskrifter om
statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område (KVFS 2006:12) och
Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2.
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