
 

 
 

2022-05-11 Dnr 9.1–17836/2022 1(5) 

  

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar till ansökan om tillfälligt 

statsbidrag för 2022 till ideella 

organisationer för kvalitetshöjande åtgärder 

på skyddade boenden 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till ideella före-

ningar och vissa stiftelser enligt förordning (2022:291) om tillfälligt statsbidrag 

till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden.  

Dessa anvisningar innehåller information och anvisningar om bidraget. I arbe-

tet med er ansökan av bidraget finns ett ytterligare dokument på bidragets webb-

plats, anvisningar med instruktion och stöd för ansökan. De anvisningarna följer 

samma ordning som i ansökningsblanketten. Socialstyrelsen rekommenderar att 

sökanden skriver ut anvisningarna med instruktion och stöd för ansökan och har 

dessa med sig i arbetet med ansökan. 

Bidragets storlek 

För bidragsår 2022 omfattar statsbidraget 50 miljoner kronor. Statsbidraget för-

delas efter ansökan. En organisation kan maximalt beviljas 200 000 euro under 

en treårsperiod, då bidraget är ett så kallat de minimis stöd. Läs mer om detta un-

der rubriken – Särskild förutsättning för bidraget.  

Syfte med bidraget 

Syftet med bidraget är att stödja organisationer i deras arbete med att utveckla 

kvalitén på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsätt-

ningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Vilka kan söka medlen? 

Lokala ideella organisationer som utan vinstsyfte sedan minst två år bedriver 

skyddat boende. Om sökanden är en ideell förening ska den ha antagit stadgar, 

vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, 

inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. En stiftelse kan söka me-

del, även om den inte uppfyller kraven på att ha antagit stadgar och demokratisk 

uppbyggnad. Stiftelsen ska vara öppen för insyn och får inte vara statlig eller 

kommunal.  
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Med skyddat boende avses enligt förordningen ett boende som tillhandahåller 

platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av 

skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta in-

satser. 

Förutsättningar för statsbidraget 

För att få ta del av statsbidraget ska sökande organisation 

• vara en juridisk person 

• utan vinstsyfte bedriva skyddat boende så som skyddat boende definieras un-

der rubriken ”Vilka kan söka medlen?” 

• ha bedrivit skyddat boende under minst två år  

• ha antagit stadgar och vara demokratiskt uppbyggd (Stiftelser är undantagna 

från dessa krav. En stiftelse ska vara öppen för insyn och får inte vara statlig 

eller kommunal) 

• respektera demokratins idéer i sin verksamhet, inklusive jämställdhet och för-

bud mot diskriminering 

Särskild förutsättning för statsbidraget  

 
 

EU:s regler om statligt stöd gäller situationer när den offentliga sektorn, t.ex. sta-

ten eller kommunen kan bevilja ett företag eller en ekonomisk verksamhet direkt 

stöd eller någon annan förmån. Reglerna möjliggör att stöd kan beviljas enligt 

reglerna för stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis-stöd. 

Enligt dessa regler är ett stöd som understiger 200 000 euro och som beviljas 

ett företag under tre beskattningsår av liten betydelse och kan då lämnas. Med 

stöd av mindre betydelse avses små belopp av statligt stöd till företag som EU:s 

medlemsstater inte behöver anmäla till Europeiska kommissionen för att få be-

sluta om. Det högsta beloppet är 200 000 euro för varje företag under en treårs-

period. 

Maxbelopp som en organisation kan beviljas är 200 000 euro under en treårig 

period. I beräkningen ska Socialstyrelsen utreda om verksamheten fått annat of-

fentligt stöd som ska tas i beaktan i uträkningen av det totala beloppet om 200 

000 euro under en treårsperiod.  

Läs mer: på statsbidragets webbplats i dokumentet - Anvisningar med instruktion och stöd 

för ansökan under område 7. Organisationens ansökta och mottagna offentliga bidrag 

3 § i förordningen (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella or-

ganisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden 

 

Bidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de villkor 

som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 de-

cember 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.  
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Vad kan ni söka medel för? 

Det finns fyra områden att söka medel för att utveckla kvaliteten på skyddade 

boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insat-

ser enligt socialtjänstlagen. Åtgärder kan avse att anställa personal med relevant 

kompetens, att utbilda befintlig personal, att anpassa lokaler, att ta fram rutiner 

och andra liknande åtgärder. I anvisningarna med instruktion och stöd för ansö-

kan hittar ni ytterligare information i respektive område enligt följande. 

• Verksamhetens möjligheter att efterleva och tillämpa gällande regelverk i ar-

betet med systematiskt kvalitetsarbete 

• Personals kompetens; anställa personal med relevant kompetens och att ut-

bilda befintlig personal 

• Anpassning av lokaler 

• Annat arbete med kvalitetsutveckling för att stärka organisationernas förut-

sättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen i det skyddade boendet 

Läs mer: på statsbidragets webbplats i dokumentet med anvisningar med instruktion och 

stöd för ansökan under område 6. Områden att ansöka om 

Statsbidrag lämnas inte till 

• en statlig eller kommunal stiftelse eller annan stiftelse som inte är öppen för 

insyn 

• en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Krono-

fogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs 

• en organisation som under en treårsperiod mottagit mer än 200 000 euro en-

ligt EU:s regler om statligt stöd  

När kan ni använda medlen? 

Beviljade medel kan användas till och med den 31 december 2022. 

Det är tillåtet att använda medlen retroaktivt för verksamhet från och med den 

1 juni 2022.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 14 juni 2022. Vi planerar att ge 

samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut senast i september månad 

2022.  

Särskilda prioriteringar 

Ansökan behandlas i konkursens och Socialstyrelsen kommer prioritera mellan 

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

förutsättningar att uppfylla statsbidragets syfte och övriga villkor som anges i 

förordningen.  

I frågan om bedömning av ansökans innehåll kommer Socialstyrelsen att göra 

en helhetsbedömning och i den bedömningen ta särskild hänsyn till: 
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• Relevans i förhållande till syftet med uppdraget som helhet. Det innebär att 

det kommer att bedömas hur väl de ansökta insatserna stämmer överens med 

förordningens syfte samt skrivningar i anvisningar om vad statsbidraget kan 

användas till. 

• Kvaliteten på ansökan bedöms bl.a. utifrån hur tydligt insatserna är beskrivna, 

om de är väl motiverade och rimliga. Är det tydligt vilka behov som ligger till 

grund för de ansökta åtgärderna? Hur kommer de ansökta åtgärderna att leda 

till en utveckling av kvalitén utifrån identifierade behov på det skyddade bo-

endet?  

• Genomförbarhet av insatserna bedöms utifrån rimlighet gällande tidsperspek-

tiv, budget och resurser. 

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 

(2022:291). Uppgifterna i ansökan utgör också underlag för Socialstyrelsens 

uppföljning på nationell nivå och för den årliga redovisningen till regeringen.  

Som stöd och vägledning för er i arbetet med er ansökan skriver ni ut anvisning-

arna med instruktion och stöd för ansökan som finns på bidragets webbplats. Ni 

ska lämna alla uppgifter som ansökningsformuläret omfattar om instruktionerna 

inte anger något annat. Om ni inte använder ansökningsformuläret ska ni lämna 

de efterfrågade uppgifterna på ett sätt som motsvarar blankettens upplägg.  

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:  

1.  Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person 

med fullmakt från denne) för organisationen ansöka om att bli ombud i So-

cialstyrelsens e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrel-

sen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan.  

 

Läs mer om ombud på Socialstyrelsens webbplats: https://statsbidrag.soci-

alstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/  

 

2.  Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via Soci-

alstyrelsens e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det 

specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlys-

ningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument 

som framgår av webbformuläret.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Bidragsmottagare ska senast den 1 mars året efter bidragsåret återrapportera hur 

medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början 

av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni 

uppgav i samband med ansökan. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktupp-

gifterna ändras under bidragsåret. 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
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Bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig för bidraget helt eller delvis 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. 

• Bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ända-

mål det har lämnats för. 

• Denne inte återrapporterat bidraget inom den angivna tidsramen. 

• Villkoren i beslutet inte har följts. 

Socialstyrelsen fakturerar i dessa fall berörda mottagare. Om ett belopp som har 

återkrävts inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 

tas ut på beloppet. 

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller 

delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta. 

Villkoren som rör redovisningen av statsbidraget anges i 14 § förordningen 

(2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshö-

jande åtgärder på skyddade boenden. I samband med återrapportering av statsbi-

drag begär Socialstyrelsen in revisors rapport över granskning av statsbidragets 

redovisning. Notera att revisorn endast ska granska användningen av statsbidra-

get, inte organisationens hela verksamhet.  

Om det statsbidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en 

auktoriserad eller godkänd revisor. För anvisningar om hur granskningen av 

statsbidraget ska utföras se - Vägledning för kvalificerad revisor inför gransk-

ning av beviljat statsbidrag på bidragets webbplats. 


