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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag
för 2022 för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som har utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till
organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som har utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 4 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 homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som har utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och
förtryck.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med
den 31 december 2022. Det är tillåtet att använda beviljade medel retroaktivt för
verksamhet från och med den 1 januari 2022.

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan?
Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 22 februari 2022.

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?
Socialstyrelsen tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrågar i
ansökan.
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Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:


Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för organisationen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsens e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan.. Läs mer
om ombud på Socialstyrelsens hemsida: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/



Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via Socialstyrelsens e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via
det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumenten ska
vara fastställda. Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de
uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får
Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Ni ska lämna alla uppgifter som formuläret omfattar om instruktionerna inte säger något annat. Om ni inte använder e-tjänsten ska ni lämna de efterfrågade
uppgifterna på ett sätt som motsvarar formulärets upplägg.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2023.
I början av 2023 skickar Socialstyrelsen ut ett återrapporteringsformulär till den
kontaktperson mottagaren uppgav i samband med ansökan. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.
Medel som inte har förbrukats under perioden 1 januari – 31 december 2022 ska
återbetalas till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om ni
inte har använt medlen i enlighet med regeringens uppdrag, Socialstyrelsens anvisningar samt Socialstyrelsens beslut. Ett villkor är att återrapporteringen till
Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Vi skickar en faktura till berörda organisationer efter att tidsfristen för återrapportering har gått ut. Socialstyrelsen
kommer att fakturera eventuellt återstående medel.
Information
Frågor om statsbidraget kan ställas till
utredare Mia Eklöf
mia.eklof@socialstyrelsen.se
Telefon 075-247 40 93
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