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Anvisningar för att rekvirera stimulans-

medel för 2020 till ökade möjligheter till 

tolktjänst i arbetslivet  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

landstingen för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet med stimu-

lansmedlen är att genom att öka möjligheterna till tolktjänst i arbetslivet stärka 

förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, döv-

blinda eller har nedsatt hörsel.  

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 15 miljoner kronor för 2020. I bilagan till rege-

ringsbeslut 2019-12-21 nr II:8 framgår hur stort belopp som varje landsting kan 

rekvirera för 2020.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Samtliga landsting/regioner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Stimulansmedlen avser tolktjänst i arbetslivet för att stärka förutsättningarna på 

arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt 

hörsel. Medlen kan användas till tolktjänster gentemot både arbetstagare och  

företagare som är primära tolkanvändare.  

Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader och därtill relate-

rade kostnader avseende arbetslivsinriktad tolktjänst som gäller utförande av ar-

betsuppgifter av särskild betydelse, t.ex. mer kvalificerade uppgifter eller 

uppgifter som innebär ytterligare utvecklingsmöjligheter för den enskilde.  

Med personalkostnader avses lön, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsför-

säkringar och avtalspensioner, men också administrativa kostnader, reskostnader 

samt normalt förberedelsearbete.  

Stimulansmedlen får dock inte användas till personalkostnader avseende ar-

betslivsinriktad tolktjänst som gäller nyanställning, introduktion och utbildning 

inom ett företag eller annan arbetsplats, information på arbetsplatsen, fackliga 

möten, anställningsintervju och samtal med arbetsgivaren. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas från och med 

den 1 januari till och med den 31 december 2020. Det är tillåtet att använda re-

kvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2020. 

Hur får ni del av medlen? 

Rekvirering av medel görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan 

stegvis: 
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1. Innan ni kan rekvirera bidraget behöver behörig företrädare (eller en 

person med fullmakt från denne) för regionen ansöka om att bli om-

bud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 

Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Soci-

alstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/. 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats.  

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Regioner som har rekvirerat statsbidraget ska senast i februari året efter bi-

dragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet 

av bidragsåret ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson 

hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras 

under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna 

villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporter-

ingen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar 

berörda bidragsmottagare. 

Formuläret kommer bl.a. att innehålla frågor om antal tolktimmar, antal upp-

drag och vilken typ av tolkmetod som stimulansmedlen har finansierat. Dessu-

tom ska uppdelning på användarkategori redovisas, dvs. kvinnor och män som är 

döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. Redovisningen ska även vara uppdelad 

på kön. 

Bakgrund  

Regeringen gav den 20 juni 2018 (S2016/02162/FST, S2018/03797/FST) Social-

styrelsen i uppdrag att fördela, administrera och följa upp medel till ökade möj-

ligheter till tolktjänst i arbetslivet. Regeringen avser att avsätta 15 miljoner per 

år i tre år under åren 2018–2020 under förutsättning att riksdagen beviljar rege-

ringens budget. Genom regleringsbrev 2019-12-21 nr II:8 har medel avsatts för 

satsningen 2020.  

Mer information  

Bevaka uppdateringar om stimulansmedlen via webbsidan: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/landsting.  

   

Anders Molt    

anders.molt@socialstyrelsen.se   
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