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Anvisningar för att ansöka om särskilda 

stimulansmedel för 2021 för arbete mot våld 

i nära relationer m.m.  

 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag, att under 2020–2022 fördela utveckl-

ingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. I 

uppdraget ingår även att inom ramen för kompetensstödet fördela särskilda sti-

mulansmedel som ska ge länsstyrelser, Uppsala universitet, Nationellt centrum 

för kvinnofrid (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid - nationellt centrum 

för kunskap om våld mot barn) möjligheten att stärka arbetet mot våld i nära re-

lationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål.   

 

Bidragets storlek 

De särskilda stimulansmedlen fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar 

medel för ändamålet. För år 2020 fanns 7 miljoner kronor att fördela i detta bi-

drag. Ett eventuellt belopp för år 2021 har ännu inte bestämts och kommer att 

fastslås i ett regleringsbrev till Socialstyrelsen. 

  

Vilka kan ansöka? 

Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barna-

frid). 

 

Vad kan ni använda medlen till? 

Nämnda aktörer kan ansöka om särskilda stimulansmedel för  

 

1. informations- och utbildningsinsatser, 

2. riktade insatser för vissa grupper, eller  

3. utvecklingsarbeten.  

 

Insatserna ska svara upp mot uppdragets syfte och mål, se Bakgrund s. 3. 

 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen beslutar om medlen under första kvartalet 2021 och de kan an-

vändas till och med den 31 december 2021. Det är tillåtet att använda beviljade 

medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021. 
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När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 10 november 2020.  

 

Hur gör ni ansökan? 

Ansökan görs via ett webbformulär i Socialstyrelsens e-tjänst. Ni ska endast 

fylla i uppgifter under det område som ni söker medel för, resterande områden 

ska ni lämna tomma. För att kunna söka statsbidrag i e-tjänsten måste ni ha ett 

godkänt ombud.  

 

I de fall verksamheten har ett godkänt ombud, ansöker ombudet via webbformu-

läret som ni hittar under ”Öppna utlysningar” när ni är inloggade i e-tjänsten. E-

tjänsten hittar ni via: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-

tjansten-for-att-soka-statsbidrag/ 

 

Ni ska lämna alla uppgifter som den elektroniska blanketten omfattar om in-

struktionerna inte säger något annat. Uppgifterna i blanketten utgör också un-

derlag för Socialstyrelsens uppföljning på nationell nivå och för redovisningen 

till regeringen. 

 

Hur gör ni om ni inte har ett ombud? 

I det fall ni saknar ett godkänt ombud i er verksamhet behöver ni ansöka om det 

hos Socialstyrelsen. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli om-

bud. Via länken nedan kan ni läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud 

och hur man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombuds-

ansökan: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/ombud/ 

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Mottagare av de särskilda stimulansmedlen ska senast den 31 mars 2022 lämna 

en redovisning av hur medlen har använts inklusive en ekonomisk redogörelse 

avseende 2021 års statsbidrag. Detta sker genom att Socialstyrelsen i slutet av 

2021 eller i början av 2022 skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär 

till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.  

 

Medel som inte har förbrukats under perioden 1 januari – 31 december 2021 ska 

återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuella återstående me-

del. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om ni inte har använt medlen i en-

lighet med regeringens uppdrag, Socialstyrelsens anvisningar samt Socialstyrel-

sens beslut. Ett villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom 

angiven tidsram. Vi skickar en faktura till berörda bidragsmottagare efter att 

tidsfristen för återrapportering har gått ut.  

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/ombud/
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Meddela Socialstyrelsen vid byte av kontaktperson 

Om ni ändrar kontaktperson för detta statsbidrag behöver ni meddela Socialsty-

relsen.   

 

Bakgrund  

Regeringen gav den 12 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag (S2020/01591/SOF 

(delvis)) att fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. 

till kommuner, regioner, samt ideella föreningar och stiftelser som bedriver verk-

samhet på lokal nivå. Socialstyrelsen ska även tillhandahålla och kvalitetssäkra 

kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd och inom ramen för detta för-

dela särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) 

och Linköpings universitet (Barnafrid). Sammantaget uppgick kostnaderna för 

uppdragets genomförande till 127 500 000 kronor för 2020. Regeringen beräknar 

att kostnaderna för uppdragets genomförande under 2021 och 2022 uppgår till 

109 000 000 kronor årligen. 

 

Sedan 2012 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att fördela utvecklings-

medel och att tillsammans med länsstyrelserna ge kompetensstöd till kommuner 

och ideella organisationer för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relat-

ioner. Uppdraget utvidgades under perioden 2016–2018 till att även omfatta 

hälso- och sjukvård inklusive tandvård.  

 

Genom regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen, anslag 4:7 

ap.8, avsattes medel för satsningen 2019. I ändring till regleringsbrev 

(S2019/02785/FS) för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen, Övriga upp-

drag punkt 13, fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare medel till 

kommuner och regioner.  

 

Övergripande mål 

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt 

våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Personer som har 

utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i 

landet de bor. Målsättningen är också att kommuner och regioner ska vara själv-

försörjande i fråga om baskunskaper om våld i nära relationer och hedersrelate-

rat våld och förtryck. Samverkan mellan kommuner, regioner och berörda verk-

samheter är av stor vikt. Kunskap om behov och brister som har identifierats på 

lokal nivå bör vara utgångspunkt för arbetet. 

 

Utvecklingsmedel avser att utveckla och stärka  

 

 socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens, lång-

siktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relationer, 

sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, arbete med vuxna och 
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barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt stöd 

till våldsutsatta vuxna och barn, inklusive barn som har bevittnat våld,  

 

 alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva och tillämpa Social-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relat-

ioner m.m. och gällande regelverk i övrigt, 

 

 verksamma metoder för våldsutsatta med särskilda behov på grund av 

exempelvis ålder, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet el-

ler uttryck, sexuell läggning, nationell minoritetstillhörighet, utländsk 

bakgrund, hedersrelaterat våld och förtryck eller drogrelaterade problem 

samt personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål, 

 

 alla berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja våldsutsatta 

barn och vuxna, inklusive flickor och kvinnor som har utsatts för eller 

riskerar att utsättas för könsstympning och barn som uppges vara gifta, 

och 

 

 insatser för att nå våldsutövare och förebygga återfall i våldsbrott. 

 

 

 

Kontaktpersoner 

Bidragsansvarig utredare 

Stina Isaksson 

stina.isaksson@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 41 76 

 

Uppföljning 

Johan Juffermans 

johan.juffermans@socialstyrelsen.se  

Telefon: 075-247 44 53  
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