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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

till kommuner 2022 för att stärka arbetet 

med att motverka hemlöshet, enligt metoden 

Bostad först  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag 

till kommuner för insatser enligt metoden Bostad först för att motverka hemlös-

het. Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta 

eller utöka sitt arbete enligt metoden Bostad först. För att stärka kommunernas 

arbete med att motverka hemlöshet genom Bostad först avser regeringen att rikta 

ett flerårigt statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–2026. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2022 är totalt 30 miljoner kronor.  

Vilka kan söka medlen? 

Kommuner som startar, utökar eller förbättrar sin verksamhet enligt metoden 

Bostad först för att stärka arbetet mot hemlöshet kan ansöka om statsbidraget. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att stärka arbetet att motverka hemlöshet genom att 

tillhandahålla bostäder i kombination med individuellt behovsanpassat stöd till 

personer som lever i hemlöshet och samtidigt har ett omfattande stödbehov till 

följd av missbruk och beroende eller annan psykisk sjukdom, enligt metoden Bo-

stad först. 

 

Medel lämnas inte för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag 

eller förordning är skyldiga att genomföra.  

När kan ni använda medlen? 

Kommuner kan använda statsbidraget för kostnader från och med 1 augusti 2022 

(när förordning 2022:1220 trädde i kraft) till och med 31 december 2022.  

Socialstyrelsen betalar ut medlen under sista kvartalet 2022.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 13 oktober 2022. 

Villkor för statsbidraget 

Villkor för att få del av statsbidraget är att tillhandahålla bostäder i enlighet med 

metoden Bostad först. Läs mer i förordning (2022:1220) om statsbidrag till kom-

muner för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet och tillhörande 
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regeringsbeslut (S2022/02526) om uppdrag att utlysa medel till kommuner för 

att stärka arbetet att motverka hemlöshet. 

Särskilda prioriteringar 

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om bidrag och ge fö-

reträde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla syftet med bidraget. 

Hur gör ni ansökan? 

För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram en blankett för de upp-

gifter som efterfrågas. Blanketten återspeglar de villkor som framgår av förord-

ning 2022:1220.  Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 13 

oktober 2022. Skicka in undertecknad ansökan till: 

 

Socialstyrelsen 

Statsbidrag 

106 30 Stockholm 

 

En ansökan som är inkommen efter det satta datumet kommer Socialstyrelsen att 

avvisa som sent inkommen. Ansökan kommer i dessa fall inte att handläggas. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Bidragsmottagare ska senast den 15 februari 2023 lämna en redovisning till So-

cialstyrelsen av hur statsbidraget har använts och en redogörelse med en sam-

manfattande bedömning av bidragets resultat i förhållande till syftet med bidra-

get som anges i 2 § i förordningen. Socialstyrelsen skickar i december 2022 ett 

webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i sam-

band med ansökan. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna änd-

ras under bidragsåret. 

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts för de ändamål som det 

lämnats för ska återbetalas till Socialstyrelsen. Bidraget ska även betalas tillbaka 

om det har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp, om bidragsmot-

tagaren inte har återrapporterat på föreskrivet sätt eller om villkor i beslutet om 

bidrag inte har följts. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.  

 

Socialstyrelsen får besluta att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns 

särskilda skäl för det. 


