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Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 

2021 till kommuner och regioner för att öka 

kunskapen om hbt-personers situation 

 

Bidragets storlek 

Socialstyrelsen har totalt 1 900 000 kronor att fördela efter ansökan.  

Vilka kan söka medlen? 

Kommuner och regioner kan söka medlen.  

Vad kan ni söka medel för? 

Förordning (2014:1542) innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner 

och regioner för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller kön. 

Statsbidrag kan enligt förordning (2014:1542) sökas för projekt som syftar till att 

inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om hbt-personers situation 

för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommu-

ner och regioner (lärandeprojekt).  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2021 och de kan användas till och 

med den 31 december 2021. Medlen får användas från och med 1 januari 2021 

till och med 31 december 2021. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 22 februari 2021. Vi beräknar att 

ge samtliga sökanden ett skriftligt besked senast april 2021.  

Villkor för statsbidraget 

Ett villkor för att fördela statsbidraget är att ansökan inte omfattar insatser som 

redan utförs inom kommunens eller regionens ordinarie verksamhet. Ett ytterli-

gare villkor är att planerade insatser genomförs i samverkan med en eller flera 

organisationer som företräder homosexuella, bisexuella och transpersoner.  

Socialstyrelsens prioriteringar  

Vi kommer att prioritera ansökningar som  

• bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål enligt 3§ i förord-

ningen (2014:1542) 

• har en hög grad av egen finansiering från kommunen eller regionen. 

 



 
 

 

SOCIALSTYRELSEN 2021-01-18 Dnr 9.1- 563/2021 2(3) 

 

I bedömningen kommer Socialstyrelsen även ta hänsyn till geografisk spridning 

över hela landet samt spridning mellan tätort och landsbygd.  

Hur gör ni ansökan? 

Innan ni lämnar in behöver läsa igenom förordningen som styr statsbidraget   

 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: 

 Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en per-

son med fullmakt från denne) för regionen eller kommunen ansöka om 

att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli 

ombud. Har ni redan ett ombud kan ni ansöka direkt via statsbidragets 

e-tjänst. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/. 

 Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via 

det specifika statsbidragets webbplats.  

 

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som So-

cialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Om sökanden inte skyndsamt 

följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i 

befintligt skick. 

 

Ansökan ska enligt förordningen (2014:1542) innehålla 

 en beskrivning av projektets tidsram och målsättning, storleken på den 

verksamhet som projektet omfattar, projektets integrering i den ordina-

rie verksamheten och potentiella spridningseffekter, 

 en budget för projektet, 

 en redovisning av om tidigare arbete med fokus på frågor som berör 

hbt-personer har bedrivits inom verksamheten, och 

 information om hur samverkan med en eller flera organisationer som 

företräder hbt-personer ska säkerställas. 

 

 

I ansökan ska ni även beskriva hur projektgenomförandet kan säkerställas trots 

utbrottet av covid-19, till exempel anpassningar ni kan göra till följd av restrikt-

ioner. 

 

En kommun och region kan endast skicka in en ansökan i e-tjänsten. Om huvud-

mannen önskar att skicka in fler ansökningar behöver de skickas in via post, på 

en pappersblankett med behörig företrädares underskrift. Notera att medlen är 

begränsade och att ansökan sker i konkurrens. Kontakta ansvarig utredare för 

att få en pappersblankett. Se kontaktuppgifter nedan.  

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning? 

Varje mottagare ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur statsbidraget 

har använts till Socialstyrelsen. I början av 2022 skickar Socialstyrelsen ut ett 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20141542-om-statsbidrag-till_sfs-2014-1542
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson mottagaren uppgav 

i samband med ansökan. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras 

under bidragsåret. 

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna 

villkor eller den ansökan som lämnats in ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett 

sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven 

tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. 

 

Bakgrund 

Regeringen beslutade i december 2013 om strategi för lika rättigheter och möj-

ligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med 

strategin är att stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige 

(A2013/4750/DISK) 

När det gäller offentliga sektorn är det viktigt att det finns kunskap och kompe-

tens om hbt-personers situation. Alla som kommer i kontakt med den offentliga 

sektorn ska mötas med respekt för sin enskilda frihet och värdighet. I flera kom-

muner och regioner har man antagit policys för att säkerställa hbt-personers lika 

rättigheter och möjligheter, och genomfört kompetensutvecklande insatser, t.ex. 

hbt-certifiering av verksamheten. Det finns således goda förutsättningar för kun-

skapsutveckling som tar vara på befintlig kunskap och erfarenhet som finns 

inom offentlig sektor och organisationer som företräder hbt-personer. Rege-

ringen anser att fler aktörer inom den offentliga sektorn bör vidta utbildningsin-

satser som syftar till att öka hbt-kompetensen.  

Information 

Frågor om statsbidrag kan ställas till  

utredare Peter Redving, telefon 075-247 39 92 ,  

e-post peter.redving@socialstyrelsen.se 

 

Frågor om återrapportering kan ställas till  

utredare Ylva Gårdhagen, telefon 075-247 39 11,  

e-post ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se 
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