Dnr 9.2–756/2019

Anvisningar för att rekvirera bidrag för
2019 till att förstärka kommuners arbete
med att motverka hemlöshet.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till de kommunerna med högst antal kvinnor och män i akut hemlöshet i landet 2019.
Socialstyrelsen definition av akut hemlöshet är en person som är hänvisad till
akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också kvinnor och män som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 25 000 000
kronor under 2019.

Vilka kan rekvirera medlen?
De tio kommuner som har flest antal akut hemlösa kvinnor och män. Fördelningen av medel räknas utifrån största antal av personer i akut hemlöshet i Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
2017. I bifogad fördelningsnyckel framgår vilka kommuner som kan rekvirera
medel och vilket belopp som kan rekvireras.

Vad kan ni rekvirera medel för?
Medlen ska användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut hemlösa
kvinnor och män samt till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.
Tips på aktiviteter hittar ni här: www.kunskapsguiden.se/Ekonomisktbistand/Teman/Hemloshet

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med
den 31 december 2019. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt
för verksamhet från och med den 1 januari 2019.

Hur får ni del av medlen?
Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen.
1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida
för statsbidraget.
2. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges
vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.
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3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 2 maj
2019 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.
5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning.

Om inte alla medel rekvireras?
Medel som inte har rekvirerats senast den 2 maj 2019 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Senast den 28 februari 2020 ska de kommuner som tagit emot statsbidrag återrapportera till Socialstyrelsen hur medel för 2019 har använts. Vi kommer att
skicka ett formulär till berörda kommuner i december 2019 där redovisning av
bland annat vilka aktiviteter som har genomförts, hur mycket medel som har använts samt antal barn, kvinnor och män som har berörts av satsningen.
Medel som inte har använts eller som inte används i enlighet med angivna
villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att fakturera
eventuellt återstående medel.

Kontaktpersoner
Marlene Olsson Vargas, utredare
Telefon: 075-247 39 30
E-post: marlene.olsson-vargas@socialstyrelsen.se
Nina Frohm, uppföljare
Telefon: 075-247 33 58
E-post: nina.frohm@socialstyrelsen.se
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