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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2023 till kommuner i syfte att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela medel till kommu-

ner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

Bidragets storlek 

Av fördelningslistan framgår vilket belopp varje kommun kan rekvirera för 2023. Med-

len omfattar totalt 3 998 500 000 kronor (Bilaga 2 till regeringsbeslut 2022-12-22 nr. 

II:12). 

Vilka kan rekvirera medlen? 

Samtliga kommuner.  

Kan fristående aktörer få del av medlen? 

Ja, om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fri-

stående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Kommunen kan, utifrån lokala behov, använda statsbidraget i syfte att möjliggöra för-

bättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara: 

• förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 

• kompetensutveckling 

• 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  

• utveckla stöd till anhörigvårdare 

• utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen löpande under 2023 och de kan användas till och med 

den 31 december 2023. Det är tillåtet att använda medlen retroaktivt från och med den 1 

januari 2023. 

Hur rekvirerar ni? 

Kommunen ska rekvirera senast den 31 oktober 2023 i Socialstyrelsens e-tjänst. Endast 

en rekvisition per kommun är möjlig. För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten  

behöver kommunen ha ett godkänt ombud. 

Läs mer om ombudsansökan 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-statsbidrag/om-ansokningsprocessen/
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Skapa ett separat konto 

Vi rekommenderar varje kommun att skapa ett separat konto för medlen för att enkelt 

kunna spåra alla transaktioner och för att underlätta redovisningen.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?  

Varje kommun ska senast den 28 februari 2024 återrapportera hur medlen har använts. 

Socialstyrelsen skickar i början av 2024 ett webbaserat återrapporteringsformulär till 

kommunens registratur. Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur 

mycket medel kommunen har använt samt till vilken eller vilka av ovan angivna utveckl-

ingsområden. 

 

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 Socialsty-

relsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


