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Snart är det dags att söka skolmjölksstöd för
vårterminen 2012
Från och med den 1 juli kan du börja söka skolmjölksstöd för vårterminen 2012.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 september 2012. Om
ansökan kommer in efter den 30 september får du avdrag på stödet.
Nu ska alla söka skolmjölksstödet på internet
Nu är det dags för alla att söka skolmjölksstödet på internet. Det är enklare än du tror!
Läs mer på nästa sida.
Produkter som du kan få stöd för
Dessa produkter kan du få stöd för vårterminen 2012:
Kategori

Produkt

Stödbelopp kr/kg

I:1

Mjölk, oavsett fetthalt

1,6651

I:3

Naturell yoghurt och naturell filmjölk,
oavsett fetthalt

1,6651

V:4

Hårdost, oavsett fetthalt

12,7380

Har du fått hjälp av Arla och Milko med ansökan?
Arla kommer inte att hjälpa till med ansökan om skolmjölksstöd i fortsättningen. Du
kommer i stället att få göra ansökan själv på internet. Läs mer på nästa sida.
Kom ihåg att sätta upp skolmjölksaffischen
Du vet väl om att skolmjölksaffischen måste finnas vid skolans entré där den ska synas
tydligt. Se till att den finns uppsatt på alla skolor som får skolmjölksstöd! Du kan
beställa affischen på vår webbplats.

Det finns många fördelar med att söka på internet







Det går fortare och det är enklare att söka på internet jämfört med att söka på
pappersblanketten.
Beräkningar och avdrag sker automatiskt.
Du kan enkelt summera alla inköp.
Om du missar något får du veta det direkt och du slipper skicka in
kompletteringar på papper.
Automatiska kontroller minskar risken för fel som kan leda till dyra avdrag på
stödet. Om det är fel i ansökan kommer vi att besöka dina skolor oftare för att
göra kontroller.
Det är gratis.

Gör så här!
1. Innan du börjar söka stöden på internet måste du anmäla dig. Det gör du enkelt på
blanketten Anmälan – elektronisk ansökan om skolmjölksstöd.
2. När vi har fått anmälningsblanketten får du ett mejl från oss med information om
hur du kommer igång.
3. Dags att söka stödet. Du hittar tjänsten för att söka skolmjölksstödet på
www.jordbruksverket.se/skolmjolk. Där hittar du också information om hur du
kommer igång. Givetvis går det också bra att kontakta oss. Tänk på att du behöver elegitimation för att logga in.
E-legitimation är samma sak som din underskrift på papper
Med e-legitimation visar du vem du är på Internet. Det motsvarar ditt ID-kort eller
körkort och är samma sak som din underskrift på ett papper. En e-legitimation kan du
använda vid många andra tillfällen, till exempel för att deklarera på internet eller för
att göra bankärenden.
Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller från Telia. Vissa banker kallar
e-legitimationen för BankID men den fungerar på samma sätt. Läs gärna mer på
www.e-legitimation.se.
Om du inte kan använda e-legitimation på jobbet
Kontakta oss om du inte har möjlighet att installera e-legitimation för att söka
skolmjölksstödet.
Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om hur du använder tjänsten på www.jordbruksverket.se/skolmjolk.
Om du vill ha hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss:
Wiveka Blomqvist
Telefonnummer: 036-15 50 93
wiveka.blomqvist@jordbruksverket.se
Mats Alstrand
Telefonnummer: 036–15 63 24
mats.alstrand@jordbruksverket.se
Vi har faxnummer 036–15 59 95.

