
Söka bidrag i e-serve 
Några tips innan ni börjar… 

Du kan välja att arbeta med bidragstjänsten integrerat på vår hemsida (finns en ruta, se bild 

nedan till vänster, där du hittar alla bidrag, gör din ansökan m.m.) 
https://nordanstig.se/startsida/sidor/uppleva-och-gora/foreningar-och-kultur/bidrag.html 

 

Eller så tar du upp tjänsten helt i ett eget fönster och arbetar där. Använd då länken nedan 

(den finns även på hemsidan under bidrag) 
 https://app.e-serve.se/facilities/foreningsservicenordanstig 

På vår hemsida…  … tjänsten i eget fönster 

 

Du har möjlighet att ladda upp dokument i er ansökan som exempelvis offerter, fakturor 

och kvitton. Det går bra att scanna in eller fota dem så blir de digitala och kan bifogas till 

ansökan. Tänk på att bildfiler kan vara stora om du inte ändrar upplösningen! 

I nuläget är det endast möjligt att ladda upp en fil på respektive plats i ansökan.  Behöver du 

ladda upp fler filer, så kan du göra det vid en annan ”uppladdningsruta”. Om du försöker 

ladda upp fler filer på samma ställe, så ersätts den första filen med den nya. 

  

https://nordanstig.se/startsida/sidor/uppleva-och-gora/foreningar-och-kultur/bidrag.html
https://app.e-serve.se/facilities/foreningsservicenordanstig


Logga in och arbeta med ansökan eller redovisning 
När ni har hittat till bidragen enligt ngt av alternativen ovan, loggar ni in med föreningens 

användarnamn och lösenord. Scrolla ner till det bidrag ni vill söka och klicka på knappen VISA (har ni 

inte loggat in, står det ”logga in”). 

 

 

Du kan alltid påbörja en ansökan och spara, för att fortsätta skriva i den vid ett senare tillfälle. 

Längst ner när du är i en ansökan finns alternativet ”Spara och fortsätt senare”, när du har klickat där 

får du högst upp en grön text som säger att dokumentet har sparats.  

 



 

 

 

När du loggar in nästa gång och scrollar ner till det bidrag du har påbörjat, finns en grön text som 

säger ”påbörjad”. Under den finns en länk ”Gå till era påbörjade dokument”. Klicka på den, sedan kan 

du fortsätta med din ansökan (klicka inte på VISA knappen, för den tar dig till en ny ansökan). När du 

är klar klicka på skicka in (Är du inte klar kan du alltid spara igen). 

 

 

  



Om du istället är på föreningens ”hemsida” i systemet kan du se era inskickade och era påbörjade 

dokument (finns under fliken dokument). Klicka på den blå länken under påbörjat där det står 

”redigera dokument och skicka in”. Där kan du jobba vidare med ansökan. När du är klar klicka på 

skicka in (Är du inte klar kan du alltid spara igen). 

 

När ni är klara och skickat in er ansökan, kan ni följa processen på ”föreningens hemsida”. Efter den 

är inskickad står det ”Inskickat”. När vi har öppnat och börjat titta på den står det ”Granskning”. När 

den är beviljad står det ”Godkänd”. Om vi har sett att ngt behöver kompletteras får ni meddelande 

om det. 

 



https://app.e-serve.se/facilities/foreningsservicenordanstig 

Knappen för att uppdatera (refresh) en webbsida i din webbläsare tar dig alltid tillbaka till den sida i 

tjänsten du började på. 

 

När du använder länken för att arbeta helt i tjänsten (ej på Nordanstigs kommuns hemsida), så 

kommer du till Föreningsservice Nordanstig (bild nedan). Där kan du markera sidan som en favorit. 

Den läggs då som en favorit på er förenings ”hemsida”. På samma sätt kommer du kunna lägga till 

olika idrottshallar som favoriter, när bokningen är igång. 

 

 

https://app.e-serve.se/facilities/foreningsservicenordanstig

