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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2021 i syfte att motverka ensamhet bland
äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre samt för att säkerställa en
god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Arbetet för att säkerställa
en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom kan exempelvis utgå från
den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom och Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Bidragets storlek
Medlen omfattar totalt 608 500 000 kronor för 2021. I bilagan till regeringsbeslut
2020-12-22 nr I:14 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.

Vilka kan rekvirera?
Samtliga kommuner.

Kan enskilda utförare få del av medlen?
Ja, om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med
fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget.

Vad kan ni rekvirera medel för?
Medlen får användas i följande syfte och för följande målgrupper
 att motverka ensamhet bland äldre
 att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den
31 december 2021. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021.

Hur får ni del av medlen?
Ombud
För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen först ha ett godkänt
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 ombudsansökan:
Så här fungerar ombudsansökan
Av fördelningsnyckeln i bilaga 1 framgår vilket belopp varje kommun kan rekvirera
för 2021.
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Rekvireringen ska ske senast den 1 november 2021 i Socialstyrelsen e-tjänst. Vi
betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommenderar
att varje kommun skapar ett separat konto för medlen för att enkelt kunna spåra alla
transaktioner och underlätta redovisningen.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?
Varje kommun ska senast den 31 januari 2022 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i samband med rekvisition
av medel. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.
Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket medel kommunen har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till vilken eller vilka verksamheter.
Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till
Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.
Kontaktperson
Utredare: Frida Azadi
frida.azadi@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 42 16
Uppföljning: Tina Stukan

tina.stukan@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 46 49
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