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Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2018 för att kvalitetsutveckla
arbetet mot våld i nära relationer och stöd
till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Bidragets storlek
Statsbidraget omfattar totalt 70 000 000 kronor för 2018. Av dessa är 50 000 000
kronor avsatta för kommuner och 20 000 000 kronor för landsting. I bilagan till
regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:9 framgår hur mycket pengar som
varje kommun kan rekvirera för 2018. Landstingen rekvirerar lika, 952 381 kronor per landsting. Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25 procent användas för vikarier i samband med utbildning

Vilka kan rekvirera medlen?
Kommuner och landsting.

Vad kan ni använda medlen till?
Övergripande mål
Arbetet mot våld i nära relationer och för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn ska vara av lika hög kvalitet i hela landet. De som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i
landet de bor.
Medlen avser att utveckla och stärka

•
•
•
•
•

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och
samordnade arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn
alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva gällande regelverk,
ha tillgång till aktuell kunskap och kunna använda verksamma metoder
inom området eller på annat sätt kvalitetsutveckla sitt arbete
kunskapen om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera
och ge ändamålsenligt stöd till barn som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld
det universellt och selektivt förebyggande arbetet samt insatser för att nå
våldsutövare
verksamma metoder och insatser anpassade till behoven hos särskilt utsatta grupper såsom unga och äldre kvinnor, våldsutsatta kvinnor med
funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kvinnor som har utländsk
bakgrund samt flickor och pojkar, kvinnor och män som drabbats av hedersrelaterat våld
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kunskap om och insatser för kvinnor och män som utsätts för våld eller
på annat sätt riskerar att fara illa i samband med prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Särskilt avseende kommuner
•

•

•

Medlen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga kvalitetsarbetet inom området och avser i första hand insatser som underlättar
efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande
arbete från nationell nivå.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
(SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans
med tillsynsresultat och annan kunskap om brister och behov som har
identifierats på lokal nivå.
Medlen ska också sprida effektiva metoder inom området våld i nära relationer och i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.

Särskilt avseende landsting
•
•

•
•

Medlen till landstingen ska bidra till att utveckla det systematiska och
långsiktiga kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens område.
Medlen får användas till insatser som underlättar efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande arbete från nationell
nivå samt för utveckling och spridning av effektiva metoder inom området våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna
som utgångspunkt för arbetet.
Landstingen, som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, ska också kunna använda medlen för insatser som stärker det strukturerade arbetet för att förebygga, upptäcka och agera i mötet med kvinnor och barn och män som är utsatta för eller riskerar att utsättas för våld
i nära relation samt för metod- och kompetensutveckling inom respektive verksamhet.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till
och med den 31 december 2018. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2018.

Hur får ni del av medlen?
Medlen till kommuner och landsting betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd
till Socialstyrelsen.
1. Varje kommun och varje landsting får rekvirera medel genom den blankett
som Socialstyrelsen tillhandahåller i ett e-postutskick till er.
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2. I bilagan till regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:9 står det hur
mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2018.
3. Endast en rekvisition per kommun och per landsting ska lämnas till Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2018 och
medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.
5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive
kommun och landsting.

Om inte alla medel rekvireras?
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner och landsting som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Senast den 31 mars 2019 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2018 års utvecklingsmedel. Socialstyrelsen kommer att ta fram och i god
tid skicka ut ett frågeformulär för ändamålet. Frågorna gäller i huvudsak vilka
aktiviteter som ni har genomfört och vilka resultat ni har uppnått.
Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden 1 januari–31 december
2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med målen för statsbidraget.
Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar.
Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Bakgrund
Regeringen gav den 28 januari 2016 (S2011/11337/FST, S2016/00633/FST (delvis)) Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela, administrera och följa upp
utvecklingsmedel om 109 miljoner kronor till kommuner, länsstyrelser, landsting
och ideella föreningar som bedriver verksamhet på lokal nivå. Regeringen aviserade att avsätta medel för ändamålet 2017 och 2018 under förutsättning att riksdagen beviljar medel.
Genom Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen, anslag
4:7 ap.8, har medel avsatts för satsningen 2018. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2018 fördela totalt 50 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till landsting.
Kontaktpersoner
Matilda Ekström Sundberg
matilda.ekstrom-sundberg@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 38 56
Nina Frohm
nina.frohm@socialstyrelsen.se
Telefon:075-247 33 58 (uppföljning)
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