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Skapa en ansökan om utbetalning via www.minansokan.se  

Logga in i Min ansökan på 
samma sätt som när du 
skapade den första ansökan om 
stöd. 

Klicka sedan på Företag- 
Mina sidor. 

På Mina sidor ska du hitta ditt 
ärende. 

Klicka på Ansök om utbetalning för 
att påbörja ansökan om utbetalning. 
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Du öppnar då formuläret för 
ansökan om utbetalning 

Under Rapporterade kostnader 
fyller du i de kostnader du ska 
redovisa i denna ansökan. 
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Du kan sedan bifoga dokument 
till ansökan om utbetalning. 

Klicka på Lägg till dokument. 

Klicka sedan på Lägg till filer från 
datorn. 

Leta upp det dokument du vill 
bifoga, markera det och klicka 
på Öppna. 
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Om du vill kan du märka 
dokumentet med en Etikett. 

Detta kan vara bra om du 
bifogar många dokument till 
ansökan. 

Klicka på Lägg till för att läsa 
in dokumentet i ansökan. 
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Dokumentet har nu lästs in. 
Upprepa proceduren om du vill 
läsa in fler dokument. 

Under Konto för utbetalning 
får du ange vilket Bankgiro eller 
plusgiro stödet ska betalas ut till.

Du får välja typ av konto och 
skriva in BG-/PG-nr. 
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Längst ner i 
ansökansformuläret visas lite 
information om ärendet, till 
exempel budget och om det 
sedan tidigare finns godkända 
och utbetalade belopp på 
ärendet. 



7(9) 
 

Skicka in ansökan om utbetalning 

När du fyllt i alla uppgifter, klickar du 
på Förhandsgranska. 

Om någon uppgift saknas, får 
du då möjlighet att rätta till 
det. 

När allt ser bra ut, klickar du 
på Nästa. 
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Du får sedan välja om du vill 
skicka in ansökan och signera 
den med ditt BankID, eller om 
du vill skicka in ansökan och 
signera den manuellt. 

Om du väljer att skicka in 
ansökan och signera den 
manuellt, får du skriva ut ett 
signeringsunderlag i nästa 
steg. 
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När du sedan skickat in 
ansökan och loggar in på Mina 
sidor, ser du din ansökan där. 

Om du vill titta på din ansökan, 
kan du klicka på Visa ansök 
om utbetalning. 

De uppgifter du skickat in visas 
då, men du kan inte längre 
redigera ansökan om 
utbetalning. 
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