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Återrapportering av 2019 års statsbidrag till kommuner och regioner (landsting) för att
öka kunskapen om hbt-personers situation
Till bidragsmottagare: Lunds kommun
Dnr för ansökan: 9632/2019
Socialstyrelsen har fördelat statsbidrag enligt förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för
att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Mottagare av statsbidraget är kommuner
och regioner (landsting) som beviljas medel för att inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om hbt-personers
situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (landsting).
Bidragsmottagare ska senast den 28 februari 2020 återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har använts. Notera att
ni kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren för statsbidraget. Ett sådant villkor är bland
annat att återrapporteringen ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom angiven tidsram.
Om ni inte har använt hela bidraget senast den 31 december 2019 ska kvarstående medel återbetalas. Socialstyrelsen
kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.
Socialstyrelsen tillhandahåller detta webbformulär för återrapporteringen. När ni har fyllt i webbformuläret ska det
skickas in elektroniskt till Socialstyrelsen. Ni ska även skriva ut formuläret i sin helhet som sedan ska undertecknas av
behörig företrädare. Skicka därefter det undertecknade formuläret i original till Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30
Stockholm.
Vid frågor vänligen kontakta:
Ylva Gårdhagen, utredare
E-post: ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se
Hantering av kontaktuppgifter
E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln
allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är
sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer information
om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns på myndighetens webbplats
http://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter.
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Praktiska instruktioner
· Klicka här för att se en läsversion av webbformuläret.
· Svaren sparas när du klickar på knapparna ”Tillbaka” eller ”Nästa” längst ner på varje sida i webbformuläret.
· Du kan avbryta och återgå till webbformuläret genom att klicka på länken i e-postbrevet.
· I slutet av webbformuläret finns möjlighet att kontrollera dina svar innan du skickar in återrapporteringen till
Socialstyrelsen.
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Kontaktuppgifter till bidragsmottagaren:
Bidragsmottagarens namn:
Organisationsnummer:
Utdelningsadress (inkl. ev. c/o):
Postnummer:
Postort:
E-post organisation:
Namn kontaktperson för statsbidraget:
Befattning kontaktperson:
E-post kontaktperson:
Telefon kontaktperson:

Lunds kommun
212000-1132
Box 1255
22105
Lund  
kriscentrum@lund.se
Kerstin Holmberg
samordnare våld i nära relationer
kerstin.holmberg@lund.se
073 905 31 01

Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit i fältet
"E-post kontaktperson", var därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt.
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Faktureringsuppgifter
Hur vill ni faktureras vid eventuell återbetalning av kvarstående medel
eller återkrav av medel?
(X)Via e-faktura
( ) Via pappersfaktura
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Ange följande faktureringsuppgifter:
Elektronisk fakturaadress (t.ex. EDI, PEPPIL-id, GLN eller likande): Lunds kommun, Box 5, 22100 Lund, SO 42 57 00
Heidi Sauna Aho
Fakturaväxel (operatör som distribuerar fakturor):
SO 425700
Fakturareferens:
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Ekonomisk redovisning 2019
Vid "Erhållet statsbidrag" redovisas det belopp som ni fått av Socialstyrelsen
för verksamhetsåret 2019. Detta fält är förifyllt och får inte ändras.
Under "Kostnader" redovisar ni förbrukade medel under 2019. Ange hur
mycket ni har förbrukat av erhållet statsbidrag. Ta med kostnader till och med
den 31 december 2019. Beloppet ska anges i heltal kronor. Om svaret är noll
kronor, skriv 0. Notera att summan av kostnader inte får överstiga erhållet
statsbidrag.
Vid ”Kvarstående statsbidrag” redovisas eventuella medel som finns kvar.
Dessa medel ska återbetalas till Socialstyrelsen. Detta fält beräknas automatiskt
utifrån "Erhållet statsbidrag" minus "Kostnader".
Observera att endast medel som erhållits från Socialstyrelsen ska redovisas i

denna återrapportering.

1. Erhållet statsbidrag: (30000 kr)
2. Kostnader:

30000

(Kr)
0     

Lönekostnader inklusive sociala avgifter

(Kr)

Lokalhyra

(Kr)

Resor, kost och logi

(Kr)

Köpta tjänster, material, hyrd utrustning

(Kr)

Annonsering och marknadsföring

(Kr)

Revisorskostnad

(Kr)

0     
0     

30000
0     
0     
0     

Administration (kontorsmaterial, telefon etc.) (Kr)
0     

Utrustning

(Kr)

Trycksaker

(Kr)

3. Kvarstående statsbidrag:

(Kr)

0     
0     
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Egen finansiering
4 a. Ni har erhållit statsbidrag för att finansiera utbildningsinsatser för att
öka kunskapen om hbt-personers situation. Har ni, i genomförandet av
dessa utbildningsinsatser, bidragit med egen finansiering?
Enligt 5§ i förordningen (2014:1542) ska Socialstyrelsen prioritera
utbildningsinsatser (lärandeprojekt) där en kommun eller ett landsting bidrar
med en hög grad av egen finansiering
Flera alternativ kan anges.

[X]Ja, utbildningskostnad (kursavgift, föreläsares arvode, litteratur, lokal, utrustning, etc)
[X]Ja, kringkostnad (resa, boende förtäring, etc)
[ ] Ja, lönekostnad (vikarier, specialister, etc)
[X]Ja, annat, ange vad: lönekostnader för deltagarna
[ ] Nej
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4 b. Ange det belopp som avser egen finansiering
Ta med kostnader till och med 31 december 2019. Ange belopp i antal kronor i
heltal.
51700

(Kr)
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5. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen (max 1 000
tecken):
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Frågor om hur statsbidraget har använts under 2019
Observera att ni endast ska rapportera aktiviteter som, helt eller delvis, har finansierats med det erhållna statsbidraget
2019.

6. Har ni genomfört utbildningsinsatserna i samarbete med någon extern
part?
Observera att ni endast ska rapportera utbildningsinsatser som, helt eller delvis,
har finansierats med det erhållna statsbidraget 2019.
Flera alternativ kan markeras

[ ] Ja, annan kommun - ange kommunens namn och beskriv kortfattat ert samarbete       
[ ] Ja, annan region (landsting) - ange regionens namn och beskriv kortfattat ert samarbete       
Ja, en organisation som företräder hbt-personer - ange organisationens namn och beskriv kortfattat ert samarbete
[X]
RFSL Rådgivningen Skåne
[ ] Ja, annan samarbetspart - ange vilken/vilka och beskriv kortfattat ert samarbete       
[ ] Nej
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7. Ange kortfattat er målsättning med utbildningsinsatserna.
HBTQ kompetens- processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor
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8. Ange vilka verksamheter som ni har riktat utbildningsinsatser till.
Flera alternativ kan anges. Observera att ni endast ska rapportera aktiviteter
som, helt eller delvis, har finansierats med det erhållna statsbidraget 2019.
[ ] Idrott och motion (idrottshall, simhall, etc.)
[ ] Kultur (bibliotek, kulturhus, konsthall, etc.)
[ ] Barn och utbildning (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, etc.)
[ ] Äldreomsorg (hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende, etc.)
[X]Familj och relation (familjerådgivning, ungdomsmottagning, våld, etc.)
[ ] Omsorg om personer med funktionsnedsättning (daglig verksamhet, gruppbostad, boendestöd, etc.)
[ ] Trafik och samhällsplanering (gator, renhållning, plan- och byggfrågor, etc.)
[ ] Näringsliv och arbete (stöd, rådgivning, tillstånd, etc.)
[ ] Annan, ange vilken:       
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9. Ange vilka yrkesgrupper, inom ovan nämnda verksamheter, som har
deltagit i genomförda utbildningsinsatser.
Samtliga arbetar inom mottagningen, Kriscentrum i mellersta Skåne:
socialsekreterare
samordnare våld och hedersproblematik
psykoterapeuter
chef
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10. Beskriv vilka utbildningsinsatser ni har genomfört.
Introduktion
Begreppsgenomgång
Normer, makt och privilegier
HBTQ i världen
Svensk lagstiftning och historia
Hälsoläge och livsvillkor för HBTQ-personer
Tillämpning av kunskaperna i verksamheten
Handlingsplan
Utvärdering
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11. Ange totala antalet deltagare i genomförda utbildningsinsatser.
15    
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12. Har ni synliggjort genomförda utbildningsinsatser för övriga
medarbetare?
Flera alternativ kan anges

[ ] Ja, vi har bjudit in till informationsträffar
[ ] Ja, vi har publicerat föreläsningar och utbildningsmaterial på intranätet
[X]Ja, annat, ange vad: synliggjort kompetensen om HBTQ inom KC i mellersta Skåne på Lunds kommuns hemsida.
[ ] Nej
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13. Har genomförda utbildningsinsatser synliggjorts för medborgarna?
Flera alternativ kan anges
[X]Ja, vi har publicerat information på webbsidor och i sociala medier
[X]Ja, vi har anpassat interiör med t.ex könsneutrala skyltar eller regnbågsflagga
[ ] Ja, annat. Ange vad:       
[ ] Nej
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14. Har genomförda utbildningsinsatser integrerats i den ordinarie
verksamheten?
Flera alternativ kan anges
[X]Ja, bemötandefrågor ur ett hbt-perspektiv diskuteras regelbundet på APT
[ ] Ja, hbt-utbildning ingår som en del av introduktionen för nya medarbetare
[ ] Ja, annat. Ange vad:       
[ ] Nej
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Utvärdering av den egna verksamheten
15. I vilken utsträckning bedömer ni att ni har uppfyllt målen med
statsbidraget under 2019? Gör en sammantagen bedömning
Här ska ni ange hur ni själva bedömer den genomförda verksamheten med
erhållet statsbidrag.

Gradera svaret på en skala mellan 1-5 där 1 motsvarar i låg utsträckning och 5
motsvarar i hög utsträckning.
Låg utsträckning 12 3 4 Hög utsträckning 5
()
( )( )( )(X)
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16. I vilken utsträckning bedömer ni att ni har uppnått förväntade resultat
under 2019? Gör en sammantagen bedömning.
Här ska ni ange hur ni själva bedömer den genomförda verksamheten med
erhållet statsbidrag.
Gradera svaret på en skala mellan 1-5 där 1 motsvarar i låg utsträckning och 5
motsvarar i hög utsträckning.
Låg utsträckning 12 3 4 Hög utsträckning 5
()
( )( )(X)( )
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Synpunkter på statsbidraget
17. Utifrån era erfarenheter som bidragsmottagare, ange eventuella
synpunkter på statsbidraget eller förslag på hur statsbidraget skulle kunna
fungera bättre.
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Kontrollera era svar
Nu har du besvarat alla frågor i formuläret, för att kontrollera svaren, klicka här.
För att eventuellt korrigera svaren klicka på "Tillbaka" eller klicka på länken i e-postbrevet.

Skicka in återrapporteringen
Klicka på "Skicka in återrapporteringen" för att skicka in era svar elektroniskt.

Underskrift

Behörig företrädare undertecknar formuläret samt fyller i "Organisation",
"Befattning", "Ort och datum" och "Namnförtydligande". Behörig
företrädare för organisationen intygar härmed att uppgifterna som lämnats
i denna återrapportering av 2019 års statsbidrag till kommuner och
regioner (landsting) för att öka kunskapen om HBT-personers situation är
riktiga.
Organisation:

Lunds kommun

Befattning: .................................................................................................

Ort och datum: ..........................................................................................

Underskrift: ...............................................................................................

Namnförtydligande: ..................................................................................

