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Behörighet och statsbidrag
Statsbidragsenheten

Riktlinjer för användning av statsbidrag med anledning av
covid-19
Många organisationer hör av sig till Socialstyrelsen med anledning av ändrade
förutsättningar att genomföra sina planerade verksamheter. Vi har full förståelse
för det och nedan presenteras riktlinjer för hanteringen av statsbidraget.

Organisationsbidrag
-

De organisationsbidrag som Socialstyrelsen betalat ut till organisationer påverkas inte med anledning av covid-19.

Verksamhets- och projektbidrag

-

Socialstyrelsen godtar att organisationer som beviljats verksamhets- och
projektbidrag anpassar verksamheten utifrån nya behov och förutsättningar inom ramen för ursprungsansökan och beslut. Det är viktigt att
anpassningarna ligger i linje med aktuell förordning eller regeringsuppdrag samt Socialstyrelsens villkor och anvisningar.
Exempel: En kvinnojour har fått medel för tre verksamhetsmål som sammantaget innefattar stödinsatser, konferenser och resor. I detta exempel
skulle kvinnojouren kunna välja att lägga hela det beviljade bidraget på
stödinsatser samt anpassa stödinsatserna till rådande omständigheter,
dvs. göra justeringar och anpassningar i angivna metoder. Det skulle exempelvis kunna vara att utöka tid i chatt istället för att ha fysiska träffar
med stödsökande.
Exempel: En organisation som fått medel inom statsbidraget att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre kan på samma sätt som i ovan exempel välja att lägga merparten av beloppet på aktiviteter som ligger i
linje med ursprungsansökan och statsbidragets syfte. Det kan t.ex. vara
att bistå med handling av mat till dörren, telefonjour etc.

-

Bidragsmottagaren ska som vanligt redovisa hur de beviljade medlen har
använts. Om de beviljade medlen inte har använts under perioden ska de
återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar eventuellt
överblivna medel i samband med återrapporteringen. Om medlen har an-
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vänts på ett sätt som strider mot aktuell förordning eller regeringsuppdrag, ursprungsansökan, eller beslut kan organisationen bli återbetalningsskyldig.
-

Det finns inte möjlighet att föra över oförbrukade medel till 2021.
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