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Vilka kan ingå i registret? 

På kammarkollegiet.se hittar du information om vilka krav vi ställer för att din organisation ska kunna ingå i 
registret. Du kan även göra ett test för att ta reda på om organisationen uppfyller kraven. 

Kammarkollegiet.se

Hantering av personuppgifter 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. 

Om den idéburna organisationen 

Organisationsnummer  

Namn på organisationen * 

Postadress * 

Postnummer * 

Ort * 

Land * 

Telefonnummer till organisationen 

E-postadress till organisationen  

Webbadress 

Välj organisationens associationsform * 

Aktiebolag

Handelsbolag

Ekonomisk förening

Ideell förening

Stiftelse

Kommanditbolag

Utländsk juridisk person

Annan, fyll i vad: 

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ideburna-organisationer
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/om-webbplatsen/kammarkollegiets-behandling-av-personuppgifter
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Om organisationen 

Här ska du svara på frågor som lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer kräver att din 
organisation måste uppfylla för att kunna bli registrerad. 

Är organisationen idéburen? * 
Att vara en idéburen organisation innebär att det är en juridisk person som uteslutande har ett allmännyttigt syfte som är angive t i stadgar, 
bolagsordning, urkund eller motsvarande handling. 

Ja

Nej

Om Ja: Var i stadgar, bolagsordning, urkund eller motsvarande handling framgår det att 
organisationen uteslutande har ett allmännyttigt syfte? Skriv sidnummer, paragraf eller kapitel

Om Nej. Organisationen måste vara idéburen. För att ha rätt att ingå i registret måste organisationen 
leva upp till vissa krav i lagen.  

Läs mer om kraven på Kammarkollegiets webbplats

Har stat, region eller kommun rättsligt bestämmande inflytande över organisationen? * 

Ja

Nej

Om Ja: Organisationen får inte stå under rättsligt bestämmande inflytande 
För att ha rätt att ingå i registret måste organisationen leva upp till vissa krav i lagen. 

Läs mer om kraven på Kammarkollegiets webbplats

Bedriver organisationen offentligt finansierad välfärdsverksamhet? * 
Med offentligt finansierad verksamhet menas välfärdsverksamhet som finansieras inom ramen för till exempel offentlig upphandling, 
valfrihetssystem eller genom bidrag från det offentliga. 

Ja

Nej, men vi har för avsikt att göra det

Har organisationen en bestämmelse som anger att kvarvarande tillgångar vid en eventuell upplösning av organisationen ska 
skiftas på ett sätt som inte bryter mot lagens begränsningar om värdeöverföringar? * (Frågan gäller ej Stiftelser) 

Ja

Nej

Om Ja: Var i stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling framgår det att ni inte kommer att bryta 
mot lagens begränsningar om värdeöverföringar vid eventuell upplösning? 
Skriv sidnummer, paragraf eller kapitel 

Om Nej: Organisationen måste ha en särskild bestämmelse om värdeöverföring. För att ha rätt att ingå 
i registret måste organisationen leva upp till vissa krav i lagen.  

Läs mer om kraven på Kammarkollegiets webbplats

Bifoga dokument till ansökan 

Till ansökan ska du bifoga tre dokument. Kryssa i och bifoga dokumenten: 

Stadgar, bolagsordning, urkund eller motsvarande handling där det allmännyttiga syftet framgår.

Underlag som visar att organisationen bedriver/avser att bedriva offentligt finanserad välfärdsverksamhet.

Underlag som visar vem som har rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ideburna-organisationer
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ideburna-organisationer
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ideburna-organisationer
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Uppgifter om kontaktperson 

Personnummer eller samordningsnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) * 

Förnamn * 

Efternamn * 

Postadress * 

Postnummer * 

Ort * 

Land * 

E-postadress 

Telefonnummer 

Betalningssätt 

För att Kammarkollegiet ska kunna påbörja handläggningen av ärendet måste ansökningsavgiften vara betald. Du 
betalar genom att sätta in 12 000 kronor på Kammarkollegiets bankgiro 167-7095. Ange organisationens namn 
och organisationsnummer (om det finns) som referens. Om du gör inbetalningen från utlandet använder du 
följande uppgifter: BIC: SWEDSESS och IBAN: SE5080000890119647360586. 

Inbetalning 
Ange datum för inbetalning  

Behörig att skicka in ansökan 

Företrädaren ska vara behörig att: 
•
•

skriva under ansökan för organisationens räkning och 
ta emot beslutet och bekräfta delgivning.  

Du ska bifoga dokument som intygar behörigheten: 
•

•

Organisationer som är registrerade hos Bolagsverket eller Länsstyrelsen ska bifoga sitt registreringsbevis 
där behöriga företrädare framgår. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än en månad. 
Organisationer som inte finns i Bolagsverkets eller Länsstyrelsens register ska bifoga kopia av justerat 
protokoll eller annan handling som visar vilka som är behöriga att företräda organisationen. 

Intyga 

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga *
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Underskrift, behörig företrädare 

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas för hand.  

Underskrift, behörig företrädare 

Underskrift * 

Namnförtydligande * 

Datum * 

Underskrift, behörig företrädare 2 

Underskrift  

Namnförtydligande  

Datum  

Underskrift, behörig företrädare 3 

Underskrift  

Namnförtydligande  

Datum  

Underskrift, behörig företrädare 4 

Underskrift  

Namnförtydligande  

Datum  

Underskrift, behörig företrädare 5 

Underskrift  

Namnförtydligande  

Datum  
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