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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2023 gällande insatser som bidrar till att 

motverka ofrivillig ensamhet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel för insatser som 

bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet.  

Läs förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att 

motverka ofrivillig ensamhet, syftet och dessa anvisningar innan ni fyller i och 

lämnar in ansökan. Övrig information som rör utlysning och återrapportering 

anges på Socialstyrelsens webbplats för statsbidraget.  

Bidragets storlek 

Socialstyrelsen har totalt 98 000 000 kronor att fördela för 2023. 

Vilka kan söka medlen? 

• Ideella föreningar,  

• Stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som bedriver verksamhet i 

Sverige utan vinstsyfte.  

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget lämnas som verksamhetsbidrag. Bidrag får även lämnas för admi-

nistrativa kostnader. 

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering. Bidrag 

får lämnas för: 

1.  anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, 

2.  skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer, och  

3.  åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verk-

samheter som anordnas ideellt. 

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta 

ensamhet och isolering. 

När kan ni använda medlen? 

Statsbidraget kan användas till och med den 31 december 2023. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast det datum 

som Socialstyrelsen beslutat för bidragsåret. För 2023 är sista ansökningsda-

tum satt till den 7 mars 2023. 
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Villkor för statsbidraget 

Förutsättningar för statsbidraget framgår av förordningen (2019:474) om statsbi-

drag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet. 

 

Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som 

1.  är självständig och demokratiskt uppbyggd,  

2.  i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och 

förbud mot diskriminering, 

3.  bedriver verksamhet i Sverige, 

4.  har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag, och 

5.  är förankrad och verksam på regional eller lokal nivå, är en rikstäckande 

förening vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå 

eller är en förening som bedriver verksamhet av riksintresse.  

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och om 

den saknar vinstsyfte samt uppfyller kraven i punkterna 2–5 ovan.  

Bidrag får inte lämnas till en ideell förening eller stiftelse som har skulder för 

svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvi-

dation eller försatt i konkurs. 

En ansökan får avslås om sökanden har fått annat statligt bidrag för samma 

verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. 

Särskilda prioriteringar 

Ansökan behandlas i konkurrens och Socialstyrelsen kommer att prioritera mel-

lan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha 

bäst förutsättningar att uppfylla statsbidragets syfte och övriga förutsättningar 

för statsbidraget som anges i förordning (2019:474). 

Statsbidraget kan användas bland annat till att bedriva uppsökande verksam-

het i syfte att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Socialstyrel-

sen lägger stor vikt vid ett aktivt förhållningssätt från sökande förenings sida och 

att målgruppen definieras och aktivt söks upp med målsättningen att tilltänkta 

aktiviteter når ut till målgruppen ofrivilligt ensamma och att statsbidraget därige-

nom också har avsedd effekt enligt uppdragets syfte. 

Om organisationen som ansöker om statsbidrag har lämnat en redovisning för 

tidigare beviljade medel, kommer bedömningen av ansökan även göras med be-

aktande av vad som framgår av redovisningen. 

Statsbidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag  

Ett verksamhetsbidrag syftar till att förstärka den verksamhet som en organisat-

ion bedriver långsiktigt. Verksamheten ska för att beviljas bidrag omfattas av 

syftet med statsbidraget. 
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Verksamhetsbidrag 

Övergripande mål 

Det övergripande målet anger organisationens inriktning. Det beskriver en för-

ändring som eftersträvas på lång sikt. Målet kan vara uttryckt i föreningens stad-

gar, vision, långsiktiga strategi eller annat styrdokument. 

Målgrupp 

Beskriv konkret hur ni kommer att nå målgruppen i syfte att motverka ofrivillig 

ensamhet och isolering. 

Verksamhetsmål 

Verksamhetsmålet eller verksamhetsmålen är de förändringar som organisat-

ionen vill kunna uppnå med sin verksamhet inom ramen för statsbidraget. Verk-

samhetsmålet/verksamhetsmålen bidrar till att föreningens övergripande mål kan 

uppnås. I föreliggande fall i syfte att minska ofrivillig ensamhet hos tilltänkt 

målgrupp. 

Ange ett eller flera konkreta verksamhetsmål och ange målgrupp, aktiviteter 

och förväntat resultat enligt nedan. 

Målgrupp 

Ange målgrupp inom ramen för statsbidraget och förväntat antal personer för 

varje verksamhetsmål. Om möjligt ange antal män, kvinnor eller annan könstill-

hörighet.  

Aktiviteter 

Beskriv vilka konkreta aktiviteter som organisationen planerar att genomföra för 

att nå varje verksamhetsmål och i syfte att förebygga och bryta ofrivillig ensam-

het och isolering. De planerade aktiviteterna ska vara direkt riktade mot mål-

gruppen. 

Förväntat resultat 

Beskriv hur aktiviteterna bidrar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet 

och isolering. Ange ett eller flera konkreta resultat som organisationen förväntar 

sig att aktiviteterna ska leda till. 

Ekonomi 

Den budgetmall som finns i ansökningsblanketten gäller för samtliga inkomster 

och kostnader för verksamheten på en aggregerad nivå uppdelad på verksam-

hetsmål. Budgeten ska avse verksamhet för det budgetår som ansökan gäller, 

2023. Kom ihåg att ta upp kostnader för granskning av revisor. Under rubriken 

personalkostnader ska ni ange beräknad kostnad för den personal som ska arbeta 

i verksamheten. 

Beräknad kostnadsplan avser endast användningen av sökt statsbidrag från 

Socialstyrelsen. 
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Hur gör ni ansökan? 

Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för organisationen som 

intygar att uppgifterna är riktiga. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som 

framgår av ansökningsblanketten. Den sökande ska lämna de handlingar och öv-

riga uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. 

Ansökan och de bifogade dokumenten som ska vara fastställda skickas till 

adress:  

Socialstyrelsen 

Statsbidrag 

106 30 Stockholm 

Vad gäller för återrapportering av statsbidraget? 

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars 2024 återrapportera hur medlen har an-

vänts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformu-

lär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren cirka sex veckor innan. Det 

är mycket viktigt att ni meddelar Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har änd-

rats under bidragsåret.  

Villkoren som rör redovisningen av statsbidraget anges i 10 § förordningen 

(2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig en-

samhet. Här framgår bland annat att en revisor ska granska organisationens redo-

visning (återrapport) av hur statsbidraget använts. Det räcker inte att endast 

lämna in organisationens revisionsberättelse. Revisorns rapport över den ekono-

miska granskningen av beviljat statsbidrag ska bifogas återrapporteringen. Om 

det statsbidrag som har tagits emot uppgått till fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken (räknat på prisbasbelopp för 2023), ska gransk-

ningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. 

Återbetalning och återkrav 

Enligt 12 § i förordningen är bidragsmottagaren återbetalningsskyldig i följande 

fall: 

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

sakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 

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

och mottagaren borde ha insett detta, 

3.  bidraget har helt eller delvis inte utnyttjats eller använts för det ändamål 

som det lämnades för, 

4.  mottagaren har inte lämnat någon redovisning enligt 10 §, eller 

5.  villkor i beslutet har inte följts. 

Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 § ska Socialstyrelsen 

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda 

skäl för det får myndigheten besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt 

eller delvis, 13 § förordningen. 

Medel som inte har förbrukats per den 31 december 2023 ska återbetalas till 

Socialstyrelsen. Vid eventuell återbetalning kommer vi att skicka en faktura till 

er. 


