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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till 
kulturella ändamål 

Utfärdad den 22 december 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:517) om statsbidrag 

till kulturella ändamål 

dels att 19 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 13 § ska sättas närmast före 14 §, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 a, 8 a, 12 a och 17 a §§, och 

närmast före 12 a och 17 a §§ nya rubriker av följande lydelse. 

1 a §    Statsbidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med 

de villkor som anges i kapitel I och artikel 53 i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget. 

8 a §    Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt 

artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast 

beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. 

Hinder mot utbetalning 

12 a §    Statsbidrag får inte betalas ut till ett företag som är föremål för 

betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som 

förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med 

den inre marknaden. 

Offentliggörande, rapportering och registerföring 

17 a §    I 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 

statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Euro-

peiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande, 

rapportering och registerföring. 

19 §1    I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a 

och 13 §§ får dock inte överklagas. 

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2022. 

1 Senaste lydelse 2018:1075. 
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SFS 2021:1319 På regeringens vägnar 

JEANETTE GUSTAFSDOTTER 

Helena Swenzén 

(Kulturdepartementet) 
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