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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2020 för att utveckla brottsofferverk-

samhet riktad till hbtq-personer som har ut-

satts för våld i en nära relation inklusive he-

dersrelaterat våld och förtryck 
 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till ho-

mosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och iden-

titeter som har utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld 

och förtryck.  

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 2 miljoner kronor.  

Vilka kan söka medlen? 

Organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till 

hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat 

våld och förtryck kan söka medlen.  

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homo-

sexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identite-

ter som har utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med 

den 31 december 2020. Det är tillåtet att använda beviljade medel retroaktivt för 

verksamhet från och med den 1 januari 2020. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 4 mars 2020.  

Särskilda prioriteringar 

Vid fördelning av medel kommer Socialstyrelsen att prioritera de ansökningar 

som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål. 

Hur gör ni ansökan? 

För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram en blankett för de upp-

gifter som vi efterfrågar. Ni ska lämna alla uppgifter som blanketten omfattar om 
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instruktionerna inte säger något annat. Om ni inte använder blanketten ska ni 

lämna de efterfrågade uppgifterna på ett sätt som motsvarar blankettens upplägg. 

Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för organisationen som 

intygar att uppgifterna är riktiga. Kom ihåg att skicka in de bilagor som Social-

styrelsen begär. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2021.  

Socialstyrelsen kommer att skicka ut information och en blankett för återrappor-

tering i god tid. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet 

med angivna villkor eller den ansökan som lämnats in ska återbetalas till Social-

styrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker 

inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. 

 

 

 

Information   

 

Stina Isaksson  

stina.isaksson@socialstyrelsen.se 

Telefon 075-247 41 76 

 

Uppföljning 

Ylva Gårdhagen  

ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se 

Telefon 075-247 39 11 
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