
Hantering av kretsarnas del av statsbidrag för besöksverksamheten på häkten och 

anstalt. 
 

Ansökan från krets  

 

• 1 oktober deadline för kretsens ansökan om del av statsbidraget. 

 

• I november skickas informationsmail om kommande redovisning till kretsarnas frivilligledare, 

kassörer och ordförande. Materialet innehåller frågor om antalet intagna som besökarna 

träffar, antalet tillfällen, antalet frivilliga i grupperna samt vilka de huvudsakliga aktivisterna 

har varit under året. Där finns också blankett för revisorsintyg och information om 

redovisningen, hur eventuellt oförbrukade medel skall betalas tillbaka och när redovisningen 

skall vara SRK tillhanda, deadline är 15 december. 

 

• Viktigt att det belopp som överskrider 1.000 kronor av det sökta beloppet ur statsbidraget 

betalas tillbaka senast 15 december.  

Inbetalningen görs till Bankgiro 403-4849 och skall märkas med ”3313/440/46KRIM15”. 

 

• Ekonomisk redovisning, revisorsintyg och utdrag ur huvudbok har deadline den 31 januari. 

Av erfarenhet tar det tid att få in den ekonomiska redovisningen från kretsarna. 

 

• Kretsarnas del av statsbidraget betalas ut i mars månad och september.  

 

• Senast den 30 juni redovisar frivilligledarena första halvårets verksamhet på häkten och 

anstalt samt en prognos på hur man ligger till i förhållande till plan och budget, där redovisas 

även kända avvikelser.  

 

 

Nationell hantering  

 

• Ansökan om statsbidrag för besöksverksamhet på häkten och anstalt skall vara 

Kriminalvården tillhanda senast den 31 oktober. SRK ansöker om medel för stödet till 

kretsarna, administration, utbildningar av nya frivilliga och frivilliga som behöver förnya sina 

kunskaper, frivilligledarträff sam möten med Kriminalvården och andra organisationer som vi 

samverkar med. 

• Under november skickas mail med instruktioner och blanketter om redovisningen till 

frivilligledare, ordförande och kassörer.  

• December – januari bearbetning av kretsarnas uppgifter och påminnelser vid behov. 

• Februari – mars bearbetas nationell redovisning  

• Mitten av mars Kriminalvårdsstyrelsens deadline.  

• Alla ansökningar och uppföljningar skall upp till beredning i SRK:s ledningsgrupp innan 

undertecknande.  

 


