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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag 

(påfyllnadsmedel) för 2022 till organisationer 

som stödjer dem som vårdar och hjälper 

någon närstående  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att via rekvisition fördela ytterligare 5 miljoner 

kronor för 2022 i statsbidrag (påfyllnadsmedel) till organisationer som stödjer dem 

som vårdar och hjälper någon närstående inom ramen för förordning 2011:1151. Av 

dessa medel ska 1 miljon kronor fördelas som grundbidrag och 4 miljoner fördelas 

som verksamhetsbidrag. 

För 2022 har Socialstyrelsen enligt tidigare beslut fördelat 11 miljoner kronor 

(utlysning 1). De påfyllnadsmedel som avsatts är avsedda för de organisationer som 

har ett bifallsbeslut för 2022 inom ramen för statsbidraget enligt förordningen. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget att rekvirera som påfyllnadsmedel är totalt 5 miljoner. 

Vilka kan rekvirera medlen och beloppets storlek? 

I fördelningslistan på Socialstyrelsens webbplats framgår vilka organisationer som 

kan rekvirera medel samt hur stort belopp varje organisation kan rekvirera.  

Det är endast de organisationer som för 2022 beviljades statsbidrag enligt 

förordning 2011:1151 om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som 

vårdar och hjälper någon närstående, som kan rekvirera medlen. Organisationerna 

kan rekvirera det belopp som framgår av fördelningslistan och är uträknat utifrån en 

procentuell fördelning av tidigare beviljat belopp (med grund i ursprungsansökan 

och med hänsyn till sökt belopp).   

Syfte med medlen 

Statsbidragets syfte är att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som 

är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. 

Vad kan ni använda medlen till?   

Statsbidraget får användas till insatser som beskrivs i organisationens tidigare 

ansökan och beslut samt enligt förordning 2011:1151. Statsbidraget rekvireras och 

ges i form av ett verksamhetsbidrag och grundbidrag. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 

31 december 2022. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för 

verksamhet från och med den 1 januari 2022.  
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När behöver Socialstyrelsen ha er rekvisition? 

Sista dag att rekvirera medlen är den 31 augusti 2022. 

Hur får ni del av medlen? 

Rekvisition görs i e-tjänsten 

För att kunna erhålla statsbidraget ska organisationens godkända ombud rekvirera 

beloppet i e-tjänsten. 

Så här fungerar ombudsansökan 

 

Vi betalar ut medlen löpande efter att rekvisitioner inkommer till myndigheten. Vi 

rekommenderar att organisationen håller statsbidraget på ett separat konto för att 

enkelt kunna spåra transaktioner och underlätta redovisningen.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

En organisation som har tagit emot bidrag ska senast den 30 april 2023 lämna en 

ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i för-

hållande till det syfte som anges i 2 § i förordningen. Socialstyrelsen skickar i 

början på 2023 ut ett webbaserat återrapporteringsformulär (länk) till den 

kontaktperson som organisationen uppgav i samband med ansökan av statsbidrag. 

Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

Villkoren som rör redovisningen av statsbidraget anges i 13 § förordning 

2011:1151. Här framgår bland annat att en revisor ska granska organisationens 

redovisning (återrapport) av hur statsbidraget använts. Det räcker alltså inte att 

endast lämna in organisationens revisionsberättelse. Revisorns rapport över 

granskningen ska bifogas redovisningen (återrapporteringen). En organisation som 

mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp ska lämna in ett 

granskningsintyg som genomförts av en auktoriserad eller godkänd revisor. 

En organisation är skyldig att återbetala beviljade medel som helt eller delvis inte 

utnyttjas under bidragsåret samt om statsbidraget inte har använts enligt 

Socialstyrelsens beslut eller förordningens villkor. Ett sådant villkor är till exempel 

att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram, det vill säga 

senast den 30 april 2023. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.  

Meddela Socialstyrelsen vid byte av kontaktperson 

Om ni ändrar kontaktperson för detta statsbidrag behöver ni meddela 

Socialstyrelsen. 

  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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