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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

till kommuner 2023 för att stärka arbetet 

med att hjälpa våldsutsatta att ordna 

stadigvarande boende 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till verksam-

heter i ett antal kommuner. Syftet med statsbidraget är att långsiktigt stärka och 

utveckla kommuners arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att 

ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna an-

sökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsätt-

ningar att uppfylla syftet med bidraget. Vid denna bedömning ska särskilt beak-

tas kommunens möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer 

samt förutsättningarna för god spridning av resultaten. 

Bidragets storlek 

För bidragsår 2022 fanns 3 500 000 kronor att fördela i statsbidraget. Enligt re-

geringens uppdrag beräknar regeringen att 10 miljoner kommer att avsättas för 

uppdraget i sin helhet för 2023, under förutsättning att riksdagen anvisat medel 

för det aktuella anslaget.  

Vilka kan söka medlen? 

Samtliga kommuner kan ansöka om bidraget.  

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidrag kan sökas för att långsiktigt stärka och utveckla kommuners arbete 

med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att ordna stadigvarande boende. 

Med stadigvarande boende menas långsiktiga lösningar på våldsutsattas boende-

situation. Tillfälliga boendelösningar som återplacering i skyddat boende, bo-

ende på vandrarhem eller hotell bedöms inte vara stadigvarande boende.  

När kan ni använda medlen? 

Kommuner kan använda statsbidraget för kostnader under bidragsår 2023 fram 

till och med den 31 december 2023.   

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 januari 2023. Vi be-

räknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut senast den 31 

mars 2023. 
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Villkor för statsbidraget 

Förutsättningar för statsbidraget framgår av förordningen (2022:1416) om stats-

bidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna 

stadigvarande boende. Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel. 

 

Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt 

lag eller förordning är skyldiga att genomföra. Ansökan ska innehålla en tidsplan 

och en budget samt en redogörelse för hur bidraget ska användas. 

 

På bidragets webbplats kan du läsa mer om du har frågor om bidraget. Du kan 

även skicka frågor till e-postadressen statsbidrag.stadigvarande.boende@social-

styrelsen.se. 

Särskilda prioriteringar 

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

reträde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet 

med bidraget. Socialstyrelsen ska vid bedömningen särskilt beakta kommunens 

möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer samt förutsättning-

arna för god spridning av resultaten.  

Hur gör ni ansökan? 

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrå-

gar i ansökan. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av förordning 

2022:1416. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst för statsbidrag. Läs mer 

om e-tjänsten för statsbidrag: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjans-

terna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Varje kommun ska senast den 16 februari 2024 rapportera hur statsbidraget för 

2023 har använts tillsammans med en bedömning av resultatet i förhållande till 

syftet med bidraget. I början av 2024 skickar Socialstyrelsen ut en länk till ett 

webbformulär för återrapportering till respektive kommuns registratur.  

 

Bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig om denne genom att lämna oriktiga 

uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt 

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

med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta. Mottagaren är även 

återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte 

har använts för det ändamål som det har beviljats för. I de fall återrapportering 

inte har lämnats eller villkor i beslutet inte har följts, ska Socialstyrelsen också 

återkräva lämnade medel. Socialstyrelsen fakturerar, efter beslut om återkrav, 

berörda bidragsmottagare. Om det finns särskilda skäl får myndigheten besluta 

att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. 
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