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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv 

inom vård och omsorg  

 

Socialstyrelsen har tidigare fördelat statsbidrag till regioner och kommuner för 

insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- 

och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om 

äldre personer. Statsbidraget kan även sökas specifikt för projekt som leder till 

att minska delade turer inom äldreomsorgen. 

 

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 

för personalen inom dessa verksamheter. 

 

Regioner och kommuner kan nu söka medel för projekt 2023.  

 

Sista datum att inkomma med ansökan är den 21 februari 2023. 

 

Läs förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 

inom vård och omsorg samt syftet med bidraget samt dessa anvisningar innan ni 

fyller i och skickar in ansökan. Läs mer om uppdraget: [länk till webbsida]. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2023 är 1 594 700 000 kronor.  

348 145 000 kronor ska fördelas för hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt 

bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett håll-

bart arbetsliv inom vård och omsorg. 

646 555 000 kronor ska fördelas för verksamhet i äldreomsorgen i enlighet med 

förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 

vård och omsorg. 

600 000 000 kronor ska fördelas till kommuner för att minska eller ta bort de-

lade turer inom äldreomsorgen enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) 

om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Vilka kan söka medlen? 

Statsbidrag får lämnas till regioner och kommuner för insatser som bedrivs i reg-

ionens eller kommunens regi, eller där skötseln har överlämnats till en juridisk 

person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 

för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att 
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verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbets-

sätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. Det är viktigt 

att det tydligt framgår en koppling till dessa tre områden i er projektbeskrivning 

samt att projektet inte finansierar ordinarie verksamhet inom den egna organisat-

ionen. 

 

Kommuner kan även söka medel för projekt som innebär en minskning av de-

lade turer inom äldreomsorgen. Delade turer innebär två arbetspass med ett up-

pehåll på över en timme emellan.  

 

 

Statsbidrag kommer inte beviljas för;  

• projekt som enbart innehåller kartläggningar 

• renovering av kontor för att skapa en bättre fysisk arbetsmiljö 

• kompetensutveckling kopplat till yrkesroll   

 

Instruktion för ansökan: 

 
I e-tjänsten för statsbidrag är antalet projekt som ni kan ansöka om begränsad till 

20. Om ni ansöker om fler än 20 projekt behöver ni kontakta oss för en särskild 

ansökningsblankett som ni behöver fylla i.  

 

Socialstyrelsen uppmanar kommuner att noggrant gå igenom privata aktörers 

projekt för att säkerställa att de är förenliga med statsbidragets syfte innan ansö-

kan skickas in till myndigheten.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under våren 2023 och de kan användas till och 

med den 31 december 2023.  

 

För nya projekt lämnas bidrag från det datum som ansökan kommit in till Social-

styrelsen. Denna bestämmelse gäller endast nya projekt som ni tidigare inte bli-

vit beviljade medel för. För projekt som fortsätter från föregående år kan ni söka 

medel från 1 januari 2023. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 21 februari 2023. Vi 

beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under våren 

2023.  

Särskilda prioriteringar 

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

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

prioriteringen mellan inkomna ansökningar får även intresset av en geografisk 

spridning över hela landet beaktas. 
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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 

2021:313. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Läs mer om e-tjänsten för 

statsbidrag: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-

att-soka-statsbidrag/  

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Bidragsmottagare ska i början av 2024 lämna en kortfattad ekonomisk redovis-

ning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget 

har använts. Redogörelsen ska även innehålla en bedömning av hur och på vilket 

sätt projektet har bidragit till att uppfylla syftet med bidraget enligt 2 § i förord-

ningen, samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bi-

draget upphör. Socialstyrelsen skickar i början av 2024 ut ett webbformulär för 

återrapportering till respektive kommuns eller regions registratur.  

 

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. 
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