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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2014:1542) om statsbidrag till 
kommuner och regioner för att öka kunskapen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation 

Utfärdad den 20 oktober 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1542) om statsbidrag 

till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners situation1  

dels att rubriken till förordningen samt 1, 3, 6–8 och 11 §§ ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en 

ny rubrik av följande lydelse.  

Förordning om statsbidrag till kommuner och regioner 
för att främja hbtqi-personers situation 

1 §2    Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till 

kommuner och regioner för insatser för att främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

3 §3    Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och 

regioner för projekt som syftar till att  

1. inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas,

bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) 

situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten 

med kommuner och regioner (lärandeprojekt), eller 

2. främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi-personer.

6 §    Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om 

statsbidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla 

de syften med statsbidraget som anges i 3 §. 

Vid bedömningen får myndigheten särskilt beakta intresset av 

1. en geografisk spridning över hela landet och en spridning mellan tätort

och landsbygd, och 

2. insatser som riktar sig till unga respektive äldre personer.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2019:1102. 
2 Senaste lydelse 2019:1102. 
3 Senaste lydelse 2019:1102. 
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SFS 2021:934 7 §    Ansökan ska innehålla 

1. en beskrivning av projektets tidsram och målsättning, storleken på den

verksamhet som projektet omfattar, projektets integrering i den ordinarie 

verksamheten och potentiella spridningseffekter, 

2. en budget för projektet,

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

hbtqi-personer har bedrivits inom verksamheten, och 

4. information om hur samverkan med en eller flera organisationer som

företräder hbtqi-personer ska säkerställas. 

8 §    I ett beslut om statsbidrag ska det anges vilken verksamhet bidraget 

beviljas för. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av 

beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 9 § anges. 

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget vid ett tillfälle. 

Hinder mot utbetalning 

10 a §    Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte 

ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 11 §. 

11 §    Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om 

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, 

3. villkoren i beslutet inte har följts,

4. en redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

5. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 

På regeringens vägnar 

MÄRTA STENEVI 

Catharina Nordlander 

(Arbetsmarknadsdepartementet) 
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