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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2021 för subventioner av 

familjehemsplaceringar 

Bakgrund 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under åren 2021-

2023. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familje-

hemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. I uppdraget ingår att 

administrera, fördela medel och följa upp satsningen. 

Bidragets storlek 

Totalt ska Socialstyrelsen fördela 248 500 000  kronor för 2021. Regeringen har 

även beslutat att avsätta 200 000 000 kronor årligen för 2022–2023 under förutsätt-

ning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Fördelningen av stimulansmedlen 

framgår av fördelningsnyckeln. 

Beskrivning av fördelningsnyckel 

I beräkningen av fördelningsnyckeln för 2021 ingår: 

o Räkenskapssammandraget för kommuner rörande familjehemsvård 

(2019) 

o Andel barn placerade i familjehem i relation till befolkningen i 

kommunen åldersgrupp 0- 20 år (2019) 

o Andel barn placerade i jourhem i relation till befolkningen i kom-

munen åldersgrupp 0- 20 år (2019) 

o Andel av biståndsmottagare i kommunen som uppbär ekonomiskt 

bistånd (2019) 

o Andel arbetslösa i kommunen (2019) 

Vilka kan rekvirera medlen? 

Alla kommuner. 

 

Vad kan ni använda medlen till?  
Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering 

ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Statsbidraget kan exempelvis an-

vändas till utvecklingsarbete inom följande områden: 

 

o Att stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn och 

unga får tillgång till god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten 

skolgång. 

 



  

SOCIALSTYRELSEN 2021-03-03     Dnr 9.2- 7688/2021 
   
  

 

o Att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga 

att ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstå-

ende.  

o Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och 

jourhem. 

o Att öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn. 

o Informera familjehemsplacerade barn om deras rättigheter samt ta 

del av deras erfarenheter för att utveckla familjehemsvården på 

verksamhetsnivå.    

o Stöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i familje-

hem. 

o Stöd till barn och familjehem under pågående placering. 

 

Kommunerna får själva avgöra hur medlen ska disponeras. Mer information kring 

bidraget och exempel på hur medlen kan disponeras finns på statsbidragets webb-

sida under ”frågor och svar” 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget under 2021 och det kan användas 1 januari 

2021 – 31 december 2021.  

 

Hur får ni del av medlen? 

Ombud 

För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste organisationen först ha ett god-

känt ombud. Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli 

ombud och hur man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en om-

budsansökan: 

Så här fungerar ombudsansökan 

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2021. Socialsty-

relsen betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekom-

menderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att  

enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.  

Om inte alla medel rekvireras  

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2021 kommer Socialstyrelsen att 

fördela till de kommuner som har angivit vid rekvireringen att de önskar ta del av 

dessa medel.   

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Kommuner ska senast den 15 februari året efter bidragsåret återrapportera hur med-

len har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat åter-

rapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela 

Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna vill-

kor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till 

Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bi-

dragsmottagare.  

 

Kontaktperson 

 
Utredare: Emilia Ström 

emilia.strom@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 41 28 

 

Uppföljning: Nina Frohm 

nina.frohm@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075- 247 33 58 
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