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Behörighet och statsbidrag
Alma Haracic
alma.haracic@socialstyrelsen.se

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2020 till insatser som bidrar till att motverka
ofrivillig ensamhet bland äldre personer,
påfyllnadsmedel mot bakgrund av covid-19
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare 48 500 000
kronor i statsbidrag till de ideella föreningar och stiftelser som beviljades medel
den 2 mars 2020 i syfte att motverka ensamhet bland äldre personer, förordning
(2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 48 500 000
kronor under 2020.

Vilka kan rekvirera medlen?
De ideella föreningar och stiftelser som beviljades medel den 2 mars 2020 har
möjlighet att rekvirera enligt en fördelningsnyckel i syfte att utöka projekten eller verksamheten mot bakgrund av covid-19. I bifogad bilaga framgår vilka organisationer som kan rekvirera medel och vilket belopp som kan rekvireras.

Vad kan ni rekvirera medel för?
Bidrag får användas för aktiviteter som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer som är särskilt utsatta under det pågående
utbrottet av covid-19. Organisationerna kan utöka verksamheten utifrån nya behov och förutsättningar inom ramen för ursprungsansökan och beslut. Det är viktigt att utökningen ligger i linje med aktuell förordning 2019:474 och detta regeringsuppdrag samt Socialstyrelsens villkor och anvisningar för uppdraget.
Riksorganisationer som väljer att rekvirera medel får samordna insatser inom sin
organisation så att statsbidraget kommer regionala och lokala verksamheter till
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del, det vill säga till egna medlemsföreningars stödverksamhet. Riksorganisationen ansvarar för användningen och återrapporteringen av statsbidraget.

Av förordning 2019:474 framgår bland annat att bidrag får även lämnas för
andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering
bland äldre personer.
Exempel på andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och
isolering bland äldre personer under pågående covid 19 - pandemin:
 Erbjuda målgruppen äldre (från 62 år och uppåt) hjälp med praktiska göromål och samarbeten med hemtjänsten
 Digitala mötesplatser genom att exempelvis anpassa kurser och/eller utbildningar digitalt så att målgruppen äldre kan ta del av det som erbjuds
och interagera med lärare och andra deltagare
 Lokala telefonjourer

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under juli och augusti 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020. Det är tillåtet att använda rekvirerade
medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2020.

Hur får ni del av medlen?
Medlen till organisationer betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen görs via blankett och postas till Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm.
1. Alla fält i rekvisitionsblanketten är obligatoriska att fylla i.
2. Det är viktigt att ni kryssar i om organisationen vill rekvirera hela det beräknade beloppet eller del av det beräknade beloppet.
3. Innan ni skickar in rekvisitionsblanketten behöver behörig företrädare (firmatecknare) underteckna blanketten.
4. Om ni har bytt behörig företrädare (firmatecknare) sedan den 2 mars 2020 behöver ni skicka in ett konstituerande protokoll där val av ny behörig företrädare framgår.
5. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till dessa anvisningar anges vad
respektive organisation högst kan rekvirera för belopp.
6. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 juli 2020 och
medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.
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Om inte alla medel rekvireras?
Medel som inte har rekvirerats senast den 15 juli 2020 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de organisationer som har angivit i rekvisitionen att de önskar ta
del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Senast den 30 mars 2021 ska de organisationer som tagit emot statsbidrag återrapportera till Socialstyrelsen hur medel för 2020 har använts. Socialstyrelsen
skickar ett webbaserat återrapporteringsformulär i början av 2021 till den kontaktperson organisationen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Formuläret innehåller
bland annat frågor om vilka aktiviteter som har genomförts samt hur mycket medel som har använts. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen
kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Kontaktperson
Alma Haracic, utredare
Telefon: 075-247 30 38
E-post: alma.haracic@socialstyrelsen.se
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