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Anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 

2019 för förstärkning av äldreomsorgen  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till  

kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen.  

 

I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamheter behöver kommunen 

beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som följer av lagen 

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till regeringsbe-

slut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Kommuner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun 

ser att behoven är som störst.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas från och med den  

27 juni till och med den 31 december 2019. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel 

retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 2019. 

Hur får ni del av medlen? 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhan-

dahåller. Blanketten finns publicerad på Socialstyrelsens webbsida för stimulans-

medlen. 

2. I bilagan till regeringsbeslut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje 

kommun kan rekvirera för 2019.  

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2019 och 

betalas ut löpande. 

5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2020 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen 

har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i december 2019.  

Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel som 

kommunen har använt och till vilken eller vilka verksamheter.  



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2019-07-03 Dnr 9.2-21367/2019  

 

Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet under perioden 27 juni–31 december 

2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att faktu-

rera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som 

Socialstyrelsen meddelar.  

Bakgrund  

Regeringen gav den 27 juni 2019 (S2019/02959/FS) Socialstyrelsen i uppdrag att under 

2019 fördela, administrera och följa upp medel för förstärkning av äldreomsorgen i  

kommunerna.  

Mer information  

Bevaka uppdateringar om stimulansmedlen via webbsidan: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner 

Kontaktpersoner 

Frida Azadi 

Joakim Hammarberg 

 

Frida.azadi@socialstyrelsen.se  

joakim.hammarberg@socialstyrelsen.se         

 

075-247 42 16 

075-247 35 06  
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