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Manual: Söka bidrag och stöd 
I den här manualen får du veta hur du gör för att logga in och söka bidrag eller stöd i Göteborgs Stads e-
tjänst bokningochbidrag.goteborg.se. Manualen beskriver hur det fungerar i e-tjänsten på en övergripande 
nivå. I många fall finns det konkreta manualer eller guider som beskriver hur du gör för att söka ett 
specifikt bidrag eller stöd. 
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Logga in 
För att söka föreningsbidrag eller kulturstöd behöver du först logga in i e-tjänsten. Så här gör du:  

1. Öppna webbläsaren (Chrome, Edge eller Safari) och skriv in 
bokningochbidrag.goteborg.se. Du kan också alltid hitta länk till e-tjänsten på 
goteborg.se: 
Så söker du föreningsbidrag och kulturstöd 

2. Klicka på E-legitimation för att logga in. Även om du ska boka en lokal för en 
organisation så loggar du alltid in som privatperson först.  
 

 
 
 

https://bokningochbidrag.goteborg.se/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/bidrag--stipendier--foreningar/kulturstod-bidrag-till-foreningar/sa-soker-du-foreningsbidrag-och-kulturstod-
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3. Klicka på den typ av e-legitimation som du har. I exemplet visar vi Mobilt BankID.  
 

 
4. Skriv in ditt personnummer, tolv siffror (ÅÅMMDD-XXXX). Klicka på OK. 
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5. Öppna Mobilt BankID på din telefon och knappa in säkerhetskoden. 
 

 
 
 

6. Du är nu inloggad (som privatperson) och har kommit till e-tjänstens startsida. 
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Söka bidrag som organisationsrepresentant 
För att söka bidrag eller stöd för din organisation, behöver du vara tillagd som kontaktperson för 
organisationen i e-tjänsten. Om du inte är kontaktperson idag, se hur du gör i manualen (sid 6 
och framåt): Komma igång i e-tjänsten. 

1. När du är kontaktperson för din organisation och loggat in i e-tjänsten behöver du sedan 
byta roll från privatperson till organisationsrepresentant. Det gör du i rullistan längst upp 
till vänster. När du klickar på pilen till höger och sen organisationsrollen (i exemplet 
nedan Administratör testförening 2022) ändrar sig fliken Min sida i vänstermenyn till 
Min förening eller Mitt företag. Du kan nu boka och söka bidrag för din organisation.  

 

2. Klicka på Tillgängliga bidrag i vänstermenyn.  

                   
 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/dcae6e9b-6bcb-4a26-b262-f81b2b4ffe0f/Lathund+komma+ig%C3%A5ng+i+ny+e-tj%C3%A4nst+f%C3%B6r+bokning+och+bidrag.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dcae6e9b-6bcb-4a26-b262-f81b2b4ffe0f-oeNIke5&CONVERT_TO=url


 

Göteborgs Stad, Manual för att söka bidrag och stöd 5 (11) 

3. Här listas alla bidrag du har möjlighet att söka just nu. Klicka på bidraget/stödet du vill 
söka. Om du klickar på Visa alla bidrag ser du även de bidrag/stöd som inte har 
ansökningsperiod just nu och bidrag som riktar sig till en annan målgrupp.  
 
 

 
 

4. Läs informationen om bidraget, klicka i rutan att du läst och förstått och klicka på Ansök. 
 

 

 

5. Fyll i det som efterfrågas i ansökningsformuläret. Det som är markerat med röd stjärna är 
obligatoriskt.  Du får fram fler alternativ i en fråga genom att klicka på pilen till höger. 
Exempelvis: 
 

 
 
 
 



 

Göteborgs Stad, Manual för att söka bidrag och stöd 6 (11) 

I vissa frågor kan du själv behöva lägga till nya rader.  Det gör du genom att klicka på Ny 
rad: 
 

 
 

I vissa frågor kan du välja flera alternativ i en lista. Det gör du genom att hålla in CTRL 
samtidigt som du klickar på de alternativ du vill välja. 
 

 
 

6. När du känner dig klar, klicka på Skicka in ansökan.  
Om du inte är klar men vill spara ansökan kan du i stället klicka på Spara utkast. Då kan 
du fortsätta arbeta med din ansökan senare. Du hittar din påbörjade ansökan under Min 
förening/Mitt företag, Sökta bidrag. Genom att klicka fram ansökan och sen på Skicka 
in ansökan kan du fortsätta fylla i formuläret och sen skicka in din ansökan. 

 
 

7. Du får sedan en fråga om du vill fortsätta. Klicka OK för att skicka in ansökan. 

 

 

8. När du skickat in kommer en ny sida upp där det står att förvaltningen har tagit emot er 
ansökan (se bild på nästa sida). Då vet du att din ansökan är inskickad. Om du har ställt 
in att du vill få e-post eller sms skickat till dig när det händer något i ditt ärende, får du 
även ett e-post/sms med samma information. I manualen Komma igång i e-tjänsten, kan 
du läsa om hur du ställer in detta.  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/dcae6e9b-6bcb-4a26-b262-f81b2b4ffe0f/Lathund+komma+ig%C3%A5ng+i+ny+e-tj%C3%A4nst+f%C3%B6r+bokning+och+bidrag.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dcae6e9b-6bcb-4a26-b262-f81b2b4ffe0f-oeNIke5&CONVERT_TO=url
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9. Klart! Du kan hitta och följa din ansökan under Min förening/Mitt företag och Sökta 
bidrag.  

Följa status och komplettera bidragsärende  
1. Klicka på Min förening/Mitt företag i vänstermenyn. 

 

2. Klicka på Sökta bidrag. Längst till vänster (a) ser du om nästa steg i bidragsansökan är 
ditt (Hos sökande) eller hos förvaltningen du sökt hos (Hos handläggare). Längst till 
höger (b) ser du vilken status din ansökan har. Om det under Status står Vänligen 
komplettera ansökan, betyder det att information saknas och att ni behöver komplettera 
ansökan. Klicka på bidragets namn för att få mer information.  
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3. Längst ner på sidan under fliken Formulär, på raden Komplettering i text, beskrivs vad 
som saknas (text markerad med röd pil). Klicka på Skicka in komplettering. 
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4. Under rubriken Ytterligare komplettering behövs (markerad a i bilden nedan) beskrivs 
vad som behöver kompletteras. I rutan Komplettering i text (b) beskriver du vad ni 
kompletterar med. Om du ska komplettera med dokument, klicka på Välj fil (c) för att 
hämta ett dokument från datorn. När du är klar, klicka på Skicka in komplettering. 
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5. Du får sedan frågan om du vill fortsätta. Klicka OK för att skicka in kompletteringen. 
 

 
 

6. När du skickat in kompletteringen kommer en ny sida upp där det står att Komplettering 
behandlas och då vet du att du skickat in din komplettering. Om du har ställt in att du vill 
få e-post eller sms skickat till dig när det händer något i ditt ärende, får du besked när din 
komplettering behandlats.   
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Översikt flikar – Bidragsärende 
När du klickat upp ett bidragsärende via Min förening/Mitt företag, Sökta bidrag finns det flera flikar 
som innehåller mer information om ärendet. Här får du information om de olika flikarna. 

 

 

1. Här ser du ärendets status. 
2. Här ser du vilka formulär som är aktuella i ansökan, så som själva grundansökan och 

kompletteringar. 
3. Här ser du filer och dokument som du skickat in i ansökan 
4. Här kan du se vilken status ärendet har och har haft tidigare. 
5. Här ser du eventuella utbetalningar i bidraget. 
6. Här ser du alla utskick/notifieringar som du fått i ärendet.  
7. Här kan du skicka in ett meddelande till handläggare om du har frågor om ansökan eller 

ansökningsprocessen. 
8. Här kan du ladda ner hela ärendet som PDF. I nästa steg får du välja vilka delar av ärendet och 

om du vill ha med all kommunikation i ärendet i filen du laddar ner. 
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