
Stöd för ifyllnad av ansökan av automationscheck

www.minansokan.se

http://www.minansokan.se/


Grundläggande information om vilka företag som kan söka 
en automationscheck, vilka bilagor som ska bifogas osv. finns 
på Tillväxtverkets hemsida under utlysningar / 
Automationscheckar: Direktlänk finns här

Ansökan av automationscheck görs på: 
www.minansokan.se

https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e72020527ab1.html
http://www.minansokan.se/
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Observera att erbjudanden på denna 
sida ser olika ut beroende på vilken 
kommun som väljs.

Automationscheckar finns alltid som 
ett av valen oavsett kommun. Scrolla 
längst ner på sidan.

Om ni är max 49 anställda kan ni söka 75 % stöd av 
kostnader. Välj då ”Automationscheck enligt 
Alternativ B.”
Om ni är 50-249 anställda så kan ni max söka 50% 
stöd. Välj då ”Automationscheck enligt Alternativ A”.





Rubrik på ansökan:
Automationscheck för [företagets namn] 

Bransch / SNI-kod
Ni hittar enkelt er SNI-kod på 

www.verksamt.se/minasidor under fliken ”företag”

http://www.verksamt.se/minasidor


Vad ska du investera i? 
Om dokumentet ”MALL för projektbeskrivning vid ansökan om 
automationscheck 2023” har fyllts i, räcker det med att hänvisa till det 
här.

Under vilken tidsperiod kommer investeringen att pågå?
Sätt önskat startdatum till ansökningsdatum. Sista datum för kostnader 
sätts till den 31 oktober och datum för redovisning till de 20 november. 
Det går självklart att slutredovisa tidigare, men inte senare.  Observera 
att projektet inte får ha kostnader innan datumet för ansökan. 



Beskriv kort företagets verksamhet
Om dokumentet ”MALL för projektbeskrivning vid ansökan om 
automationscheck 2023” har fyllts i, räcker det med att hänvisa 
till det här.

Under alla ikoner med ”i” finns mer utförlig information om vad 
som ska fyllas i. 



Kostnader
Här redovisas den TOTALA summan från 
offert(er) exkl moms. Kostnaderna ska vara 
uppdelade i poster och med en kort 
beskrivning, så att det är enkelt att matcha 
kostnader mot bifogade offert(er). 

Finansiering
Här redovisas summan som ni som företag 
själva kommer att betala. Det vill säga 
kostnader som inte Automationschecken 
täcker. 



Bilagor
Observera vilka bilagor som ska vara med för att ansökan ska 
anses vara komplett. Det finns mallar för alla bilagor som ska 
bifogas, utom offert(er). 



Skicka in ansökan

Om ansökan görs av annan än behörig 
firmatecknare behövs även en manuell signering 
av ansökan. Om ansökan gjorts med e-legitimation 
av behörig firmatecknare är ansökan färdig när ni 
tryckt på ”Skicka in nu men signera ansökan 
senare”:



Manuell signering av ansökan

Om ansökan görs av annan än behörig 
firmatecknare behövs även följande:

Manuell signering av ansökan: Efter ansökan är 
inskickad behöver ni skriva ut signeringsunderlag, 
underteckna, scanna/fotografera och maila till 
automationscheckar@tillvaxtverket.se. 
Dokumentet som ska signeras hittar ni genom att 
klicka på länken ”Skriv ut signeringsunderlag" i 
Min ansökan. 

mailto:automationscheckar@tillvaxtverket.se


Ansökan om utbetalning
Görs från startsidan på minansökan.se

Vid ansökan om utbetalning behöver ni utöver det som 
innefattas av ”checklista för slutredovisning” bifoga:
• Fakturaunderlag som matchar ansökan  
• Ifylld ”Mall för projektavslut av automationscheck 2023”
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