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Dnr 9.2-6782/2021

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2021 till kommuner i syfte att säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets
kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer.

Bidragets storlek
Medlen omfattar totalt 3 998 500 000 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 medlen?
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 utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara:
 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
 motverka ensamhet bland äldre
 öka personalkontinuiteten
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala
hälso- och sjukvården
 förebygga smittspridning av covid-19
 utveckla stöd till anhörigvårdare
 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen

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?
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. Socialstyrelsen 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?
Varje kommun ska senast den 28 februari 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. Rekvirerade medel för
2021 kommer inte att återkrävas.
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.
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