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Anvisningar för utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel till kommunerna

Medlen fördelas utifrån kommunens invånarantal. Kommuner med upp till 30 000 invånare
får dock minst 100 000 kronor samt en befolkningsrelaterad summa. Det totala beloppet

framgår av fördelningsnyckeln i bilaga1.

Medlen får även användas för att stärka samverkan mellan kommuner som på egen hand

möter svårigheter att utveckla ett framgångsrikt arbete. Det kan exempelvis handla om
samarbete för att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn som vistas i skyddat boende,

utveckling av kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller kartläggningar av antalet barn

och unga som saknas i skolan och som misstänks ha utsatts för hedersrelaterade brott
utomlands. Det kan också handla om samarbete för att stärka samverkan mellan
socialtjänstens arbete och hälso- och sjukvårdens på lokal nivå.

Utvecklingsmedel till regionerna

Medlen till regionerna fördelas med ett garanterat belopp på 1 000 000 kronor för varje
region. Resterande medel fördelas enligt andel i befolkningen. Det totala beloppet framgår av
fördelningsnyckeln i bilaga1.

Medlen får även användas för att stärka samverkan mellan regioner, mellan verksamheter

som på egen hand möter svårigheter att utveckla ett framgångsrikt arbete och mellan hälso-
och sjukvårdens och socialtjänstens arbete på lokal nivå.

Utvecklingsmedel till ideella föreningar och stiftelser

Ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna ansöka om

medel hos Socialstyrelsenför att utveckla sitt arbete i enlighet med uppdragets syfte och
målsättning. Medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar det direkta
stödet till den enskilda individen. I detta syfte får medlen också användas till
kompetensutveckling.

Utvecklingsmedel till kvinno- och tjejjourer kan endast lämnas för sådan verksamhet som inte

omfattas av förordningen (2015:454)om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Medel kan inte

sökas för att täcka personalkostnader eller lokalhyra för skyddat boende.
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Myndigheternas ansvar

Socialstyrelsen:

Utvecklingsmedel

Ta fram anvisningar till kommuner och regioner om möjligheten att rekvirera
utvecklingsmedel, inklusive information om möjligheter för kommuner att använda dessa
medel för att genomföra insatser i samverkan,
ta fram närmare anvisningar om under vilka förutsättningar som ideella föreningar och
stiftelser kan ansöka om medel. Arbetet ska ske i dialog med länsstyrelserna,
meddela villkor för återrapportering och återbetalning utöver vad som framgår av
regeringsbeslutet,
prioritera bland inkomna ansökningar utifrån uppdragets målsättningar och på nationell
nivå följa upp och rapportera hur medlen har fördelats och använts med utgångspunkt i
de övergripande målen för uppdraget och
ta fram anvisningar för länsstyrelsen, Uppsala universitet (NCK), Linköpings universitet
(Barnafrid) och Jämställdhetsmyndigheten för hur återrapportering till Socialstyrelsenska
göras inför delredovisning och slutredovisning.

Kompetensstöd

I samverkan med länsstyrelserna,Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (NCK
och Linköpings universitet (Barnafrid) ta fram en övergripande plan för
kompetensstödets utformning. Planen ska tydliggöramyndigheternas respektive
ansvarsområde i enlighet med dessa anvisningar och innehålla en beskrivning av hur
arbetet med kompetensöverföring och erfarenhetsspridning ska organiseras. För att göra
ett fortlöpande utvecklingsarbete möjligt och ta tillvarany kunskap bör planen kunna
revideras efter hand. Gemensamma och mätbara mål för arbetets genomförande, inom
ett eller flera områden, kan ingå i planen,
fördela särskilda stimulansmedel efter inhämtande av synpunkter från
Jämställdhetsmyndigheten, prioritera mellan inkomna ansökningar och
löpande inhämta synpunkter och erfarenheter från SverigesKommuner och Regioner
(SKR).

Länsstyrelserna:

I samverkan med Socialstyrelsen,Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet
(Barnafrid) ta fram en övergripande plan för kompetensstödets utformning. Främja
samverkan mellan kommuner och vid behov verka för gemensamma utbildningsinsatser
och insatser vad gäller särskilt riskutsatta grupper som enskilda kommuner har svårt att
ordna på egen hand och
följa utvecklingen av arbetet i länet och inför dekedovisning och slutrapport redovisa
sina erfarenheter till Socialstyrelsen.
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Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK):

I samverkanmed Socialstyrelsen,länsstyrelsernaoch Linköpingsuniversitet(Barnafrid)
ta framen övergripandeplan för kompetensstödetsutformningoch
inför delredovisningoch slutrapportredovisasinaerfarenhetertill Socialstyrelsen.

Linköpings universitet (Barnafrid):

I samverkanmed Socialstyrelsen,Jämställdhetsmyndigheten,länsstyrelsernaoch Uppsala
universitet(NCK)ta framen övergripandeplan för kompetensstödetsutformningoch
inför dekedoisningoch slutrapportredovisasinaerfarenhetertill Socialstyrelsen.

Jämställdhetsmyndigheten:

I samverkanmed Socialstyrelsen,länsstyrelserna,Uppsalauniversitet(NCK)och
Linköpingsuniversitet(Barnafrid)ta framen övergripandeplan för kompetensstödets
utformningoch
löpandeoch inför dekedovisningoch slutrapportredovisasinaerfarenhetertill
Socialstyrelsen.
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