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Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Socialstyrelsen

5 bilagor

Riksdagen har för budgetåret 2023 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2022/23:1 utg.omr. 9,
bet. 2022/23:SoU1, rskr. 2022/23:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2023 för
Socialstyrelsen.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

Utvecklingsarbete avseende socialtjänsten, skolan och polisen
Socialstyrelsen ska redovisa det utvecklingsarbete som myndigheten
bedriver gemensamt med Polismyndigheten och Statens skolverk
avseende informationsspridning och kunskapshöjande insatser i fråga om
behovet av, och möjligheter till, informationsdelning mellan
socialtjänsten, skolan och polisen.

3 Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt
överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen
rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare
än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska
hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Socialstyrelsen.

Socialdepartementet

Regeringsbeslut II:4

2023-02-02 S2023/00484

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
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Hälso- och sjukvård och folkhälsa
1. Medel till Prioriteringscentrum Linköpings Universitet 

Socialstyrelsen ska under 2023 betala ut 3 500 000 kronor till
verksamheten vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av hur medlen har använts till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024. För
uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 3 500 000 kronor som
ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till
folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum. 

2. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer
som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer
med sällsynta diagnoser. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av hur
medlen har använts till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 30 juni 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda
2 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2023 uppförda
anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska
och långvariga sjukdomar. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition
till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Medel som inte har
används för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2024 till
Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av
använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning
och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2023
avseende Socialstyrelsen.

3. Nationell källa för ordinationsorsak

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella
källan för ordinationsorsak. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska
avse kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av
systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i
systemet. Socialstyrelsen ska också fortsatt stödja en bred
implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och
omsorgsverksamheterna, särskilt i samband med införandet av den
nationella läkemedelslistan. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt
kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för
ordinationsorsak samt att aktivt stödja testning och implementering av
kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna. Socialstyrelsen ska
lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 15 december 2023. För uppdraget får
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Socialstyrelsen under 2023 använda 1 500 000 kronor som ska redovisas
mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

4. Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av
uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att förvalta, vidareutveckla och
stödja implementeringen av informationsspecifikationen för
uppmärksamhetsinformation i samverkan med Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och Inera AB. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning
av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
15 december 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023
använda 750 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2023 uppförda
anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till
Socialstyrelsens disposition. 

5. Förlängning av uppdrag att vidareförsälja skyddsutrustning och
medicinteknisk utrustning till annan samhällsviktig verksamhet

Socialstyrelsen ska, om möjligt, fortsätta att sälja vidare eventuellt
överskott av skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning m.m. till
andra myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet i enlighet
med regeringsbeslut I:10 från den 1 juli 2021 (dnr S2021/05370).
Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 31 december 2024. Redovisning ska
hänvisa till regeringsbeslut I:10 från den 1 juli 2021 och regleringsbrevet
för budgetåret 2023 avseende Socialstyrelsen.

6. Uppdrag att genomföra och följa upp informationsinsatser om
egenberedskap när det gäller läkemedel och medicintekniska produkter

Socialstyrelsen ska, med utgångspunkt i redovisningen av uppdrag att
informera om egenberedskap när det gäller läkemedel och
medicintekniska produkter (dnr S2022/03178), vidta åtgärder för att
göra information om egenberedskap i fråga om läkemedel och
medicintekniska produkter tillgänglig för patienter, vårdgivare och
profession. Socialstyrelsen ska vidare följa upp i vilken utsträckning
berörda patienter tar del av informationen. Socialstyrelsen ska se till att
informationsinsatserna samordnas med berörda myndigheter och andra
aktörer som förmedlar patientinformation. Socialstyrelsen ska lämna en
delredovisning av uppdraget senast den 30 april 2023 samt en
slutredovisning av uppdraget senast den 31 oktober 2023 till
Regeringskansliet (Socialdepartementet). För uppdraget får
Socialstyrelsen under 2023 använda 9 000 000 kronor som ska redovisas
mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
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för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård, anslagsposten 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård. Medlen
betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den
1 december 2023. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska
återbetalas senast den 31 mars 2024 till Kammarkollegiet. Vid samma
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till
Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel
ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende
Socialstyrelsen.   

7. Uppdrag att fördela medel för att stödja implementeringen av nationella
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsen ska under 2023 fördela medel till
professionsorganisationer för att stödja implementeringen av nationella
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
Socialstyrelsen får ange administrativa villkor för statsbidraget och
prioritera bland inkomna ansökningar. Medel som organisationerna inte
har förbrukat eller använt i enlighet med villkoren för bidraget under
2023 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska lämna en
redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 april 2024. Redovisningen ska innehålla information om
fördelning och användning av statsbidraget. För uppdraget får
Socialstyrelsen under 2023 använda 5 000 000 kronor som ska redovisas
mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Av dessa
medel ska 4 500 000 kronor fördelas till professionens organisationer.
Resterande medel får användas av Socialstyrelsen för arbetet med
uppdraget. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Medel som inte har
använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2024 till
Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av
använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning
och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2023
avseende Socialstyrelsen.

8. Uppdrag att inventera behovet av kunskapsstöd eller nationella riktlinjer
inom området psykisk hälsa och suicidprevention avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst

Socialstyrelsen ska inventera behovet av kunskapsstöd eller nationella
riktlinjer inom området psykisk hälsa och suicidprevention avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska lämna en
delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 30 september 2023. Delredovisningen ska innehålla en plan
för uppdragets genomförande. Socialstyrelsen ska lämna en
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slutredovisning av uppdraget senast den 1 december 2024.
Slutredovisningen ska innehålla en prioriteringsordning för de
kunskapsstöd som Socialstyrelsen bedömer bör tas fram samt ett förslag
på tidsplan och kostnadsberäkningar för framtagandet. För uppdraget får
Socialstyrelsen under 2023 använda 1 500 000 kronor som ska redovisas
mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri,
anslagsposten 1 del till Socialstyrelsen. 

9. Uppdrag att vidta insatser för att sprida och implementera nationella
riktlinjer inom området psykisk hälsa inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att bidra till spridning och
implementering av nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom, nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och
beroende, nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd samt nationella riktlinjer för vård och stöd
vid adhd och autism som riktar sig till hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Socialstyrelsen ska föra dialog med berörda aktörer såsom
Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och regioner samt
professionsorganisationer. Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni
årligen under perioden 2023–2025. Den delredovisning som ska lämnas
senast den 1 juni 2023 ska innehålla en plan för uppdragets
genomförande. Socialstyrelsens ska lämna en slutredovisning av
uppdraget senast den 31 mars 2026. I slutredovisningen ska eventuella
behov av fortsatta utvecklingsinsatser inom området framgå. För
uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 3 500 000 kronor som
ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till
psykiatri, anslagsposten 1 del till Socialstyrelsen.

10. Uppdrag att försträka insamlingen av uppgifter om
rekvisitionsläkemedel till patientregistret

Socialstyrelsen ska förstärka arbetet med att samla in information om
rekvisitionsläkemedel till patientregistret i enlighet med förordningen
(2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Som en del i det
arbetet ska Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2013:35) om
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister ses över för att
underlätta regionernas inrapportering. Socialstyrelsen ska lämna en
redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 december 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under
2023 använda 3 000 000 kronor som ska redovisas mot det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret
2023 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård,
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anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen betalas ut engångsvis
efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Medel
som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den
31 mars 2024 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till
regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Socialstyrelsen.

11. Uppdrag att inhämta kunskaper om och analysera vården och stödet för
flickor och kvinnor med missbruk och beroendeproblematik

Socialstyrelsen ska inhämta kunskaper om och analysera vården och
stödet för flickor och kvinnor med missbruk och beroendeproblematik,
inklusive insatser vid fysiska och psykiska vårdbehov och vid
våldsutsatthet. I uppdraget ingår att redogöra för de vård- och
omsorgsinsatser som erbjuds flickor och kvinnor med missbruk och
beroende och hur målgruppen upplever vårdens tillgänglighet och
bemötande. I uppdraget ingår även att överväga om det är relevant, och i
så fall komplettera analysen med registerdata. I redovisningen ska
Socialstyrelsen vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till
vård och omsorg vid missbruk och beroendeproblematik som är mer
anpassad till kvinnors behov. Socialstyrelsen ska, när uppdraget utförs,
samverka med berörda myndigheter och aktörer samt med patient-,
brukar- och anhörigorganisationer. Socialstyrelsen ska lämna en
redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 maj 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023
använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret
2023 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård,
anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas
engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december
2023. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2024. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till
regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Socialstyrelsen.

12. Ändring av pågående uppdrag om analys och prognos av
läkemedelskostnader

Socialstyrelsen ska enligt regleringsbrevet för 2021 årligen redovisa en
analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt
redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av
läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för läkemedel som
förskrivs enligt smittskyddslagen. Analysen ska göras för innevarande år
och kommande tre år. Uppdraget ändras på så sätt att Socialstyrelsen
dessutom ska uppdatera den prognos som lämnades i oktober 2022 med



Sidan 7 av 20

anledning av kunskapen om godkända läkemedel för cystisk fibros.
Socialstyrelsen ska lämna en uppdaterad bedömning av
kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 10 februari 2023.

Socialtjänst m.m.
1. Fördela statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och
omsorg av äldre personer.

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner i syfte att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer och får under 2023
använda 4 000 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel ska
Socialstyrelsen fördela 3 998 500 000 kronor till landets kommuner i
enlighet med bilagd fördelningsnyckel, bilaga 2. Medlen ska rekvireras
från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medlen får användas
utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar 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 samt utveckla informationssäkerheten och
välfärdstekniken inom äldreomsorgen. Om bidraget används inom
verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer
ska dessa ha möjlighet att ta del av bidraget. Medlen får användas under
perioden 1 januari 2023–31 december 2023. Socialstyrelsen ska lämna en
redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 30 oktober 2024. Av redovisningen ska framgå hur medlen har
använts, hur tillskottet har påverkat kommunens egen tilldelning av
medel till äldreomsorgen och i vilken utsträckning som fristående
aktörer fått tillgång till medlen. Medel som inte har förbrukats eller inte
använts i enlighet med villkoren under 2023 ska återbetalas till
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får under 2023 använda högst 1 500 000
kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. För uppdraget får
Socialstyrelsen under 2023 använda 4 000 000 000 kronor som ska
redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 1 Äldreomsorgssatsning.

2. Fördela statsbidrag till kommunerna för subventioner av
familjehemsplaceringar

Socialstyrelsen ska ta fram en fördelningsnyckel och fördela statsbidrag
till kommuner för subventioner av familjehemsplaceringar och får under
2023 använda 200 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel ska
Socialstyrelsen fördela 198 500 000 kronor i enlighet med framtagen
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fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln ska baseras på relevanta nyckeltal
där kostnader är en av dem. Medlen får användas under perioden
1 januari 2023–31 december 2023. Syftet är att säkerställa att barn och
unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter
och behov tillgodosedda. Även behandlingsfamilj och jourhemsplacering
kan innefattas. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har
använt medlen. Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning av uppdraget
till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2023
avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen och en
slutredovisning senast den 1 juni 2024. Medlen ska rekvireras från
Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Medel som inte har
rekvirerats, senast det datum som Socialstyrelsen beslutar, får då
omfördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa
medel. Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet med
villkoren under 2023 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen
får under 2023 använda högst 1 500 000 kronor för egna kostnader
kopplade till arbetet. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023
använda 200 000 000 kronor som ska redovisas mot det
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för
budgetåret 2023 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt
arbete m.m., anslagsposten 1 Subventionering av familjehemsplaceringar.

3. Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner för
habiliteringsersättning och får under 2023 använda 350 000 000 kronor
för detta ändamål. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela
348 500 000 kronor. Medlen ska fördelas utifrån den senaste statistik
som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig
verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) i respektive kommun. Medlen får
användas under perioden 1 januari 2023–31 december
2023. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja
en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS
(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla
en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.
Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande.
Medel som inte har rekvirerats senast det datum som Socialstyrelsen
beslutar, får fördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av
dessa medel. Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet
med villkoren under 2023 ska återbetalas till Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen får under 2023 använda högst 1 500 000 kronor för egna
kostnader kopplade till arbetet. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning
av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
1 juli 2024. Av rapporten ska framgå kommunernas användning av
tilldelade medel för 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023
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använda 350 000 000 kronor som ska redovisas mot det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret
2023 uppförda anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom
funktionshinderområdet, anslagsposten 11 Habiliteringsersättning.

4. Fördela statsbidrag till kommuner för Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen ska betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning
inom ramen för Äldreomsorgslyftet (S2020/05025, S2021/00338,
S2021/08234) och får under 2023 använda 1 700 000 000 kronor för
ändamålet. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 1 698 500 000
kronor till kommunerna efter rekvisition i enlighet med bilagd
fördelningsnyckel, bilaga 3. Socialstyrelsen ska administrera bidraget
och följa upp hur medel använts enligt myndighetens anvisningar och i
vilken utsträckning som privata utförare har beretts tillgång till
stimulansmedlen. Myndigheten ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för
att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/02415
och Fi2021/03107, Fi2021/02274, Fi2021/03107, Fi2021/03287 och
Fi2021/04025) som avser Äldreomsorgslyftet ska kunna genomföras.
Myndigheten ska uppfylla de krav som anges i uppdraget (S2021/06742)
och som påverkar villkor för Äldreomsorgslyftet. Socialstyrelsen ska i
hanteringen av Äldreomsorgslyftet ange villkor för bidraget så att kraven
i artikel 22.2 e–f och 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för
åter hämtning och resiliens (RRF-förordningen) uppfylls av
kommunerna, såsom bl.a. information om slutmottagare. Socialstyrelsen
ska även se till att kommunerna ger Ekonomistyrningsverket (ESV)
möjligheter att följa upp utbetalda bidrag och lämna de uppgifter som är
nödvändiga till ESV. Övriga villkor för Äldreomsorgslyftet följer av
regeringsbeslut S2020/05025, S2021/00338 och S2021/08234.
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget senast den
31 oktober 2024 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Medel
som inte använts i enlighet med villkoren under 2023 ska återbetalas till
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får under 2023 använda högst 1 500 000
kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. För uppdraget får
Socialstyrelsen under 2023 använda 1 700 000 000 kronor som ska
redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 5 Äldreomsorgslyftet RRF
omfattande 210 000 000 kronor och anslagsposten 17
Äldreomsorgslyftet (ej del av återhämtningsplanen) omfattande
1 490 000 000 kronor. Utgifter ska i första hand belasta anslagspost 5
upp till den tilldelade nivån för anslagsposten och därefter anslagsposten
17. 
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5. Fortsättning av uppdrag om stöd för att minska timanställningar inom 
äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska under 2023 fortsätta genomförandet av uppdraget om
stöd för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen i
enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 27 maj 2021 (dnr
S2021/04601). För uppdragets genomförande under 2023
ska Socialstyrelsen förbereda att utlysa 1 998 500 000 kronor till
kommunerna i enlighet med bifogad fördelningsnyckel (se bilaga 4).
Socialstyrelsen ska även genomföra utbetalningar för prestationer
genomförda under 2022 i enlighet med regleringsbrevet för 4:5
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 13 Stöd
för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2024.

6. Fortsättning av uppdrag om stöd för att utöka
sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska under 2023 fortsätta genomförandet av uppdraget om
stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen i
enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 27 maj 2021 (dnr
S2021/04603). För uppdragets genomförande under 2023 ska
Socialstyrelsen förbereda att utlysa 998 500 000 kronor till kommunerna
i enlighet med bifogad fördelningsnyckel (se bilaga 5). Socialstyrelsen ska
även genomföra utbetalningar för prestationer genomförda under 2022 i
enlighet med regleringsbrevet för 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldreområdet, anslagsposten 14 Stöd för att utöka
sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska
lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2024.

7. Fortsättning av uppdrag om stöd för att utöka läkarkompetensen inom
äldreomsorgen

Socialstyrelsen ska under 2023 fortsätta genomförandet av uppdraget om
stöd för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen i enlighet med
regeringsbeslut I:16 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04600).
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2024.

8. Fortsättning av uppdrag om stöd till ökade lönekostnader till följd av
utbildning till specialistundersköterskor
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Socialstyrelsen ska under 2023 fortsätta genomförandet av uppdraget om
stöd till ökade lönekostnader till följd av att undersköterskor genomgår
utbildning till specialistundersköterskor i enlighet med regeringsbeslut
I:19 från den 27 maj 2021 (dnr S2021/04604). Socialstyrelsen ska lämna
en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 31 oktober 2024.

9. Följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla nyckeltal för användningen av
e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa
resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva
och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att
identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och
implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Socialstyrelsen ska lämna
en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 31 maj 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023
använda 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret
2023 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.,
anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

10. Uppdrag att förbereda anslutning till infrastruktur för säker digital
kommunikation

Socialstyrelsen ska förbereda anslutning av relevanta informationsflöden
till den infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig
sektor som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i uppdrag
att tillhandahålla (I2021/03317) senast den 29 september 2023.
Myndigheten ska löpande hålla DIGG informerad om uppdraget.

11. Uppdrag att redovisa arbete inom ramen för Nationellt
kompetenscentrum för äldreomsorg

Socialstyrelsen ska i den årliga redovisningen i enlighet med
förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen avseende
kompetenscentrum för äldreomsorg 2023 även inkludera en analys av det
långsiktiga arbetet samt information om vilka målområden och
aktiviteter som kompetenscentrumet avser att prioritera under 2024.

Övriga uppdrag
1. Prognoser 

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2023–2026 vid nedanstående
prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar.
Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i
informationssystemet Hermes.
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6 februari

25 april

28 juli

23 oktober

2. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Socialstyrelsen ska genomföra insatser för att implementera lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt
verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet
och dess delområden, med särskild fokus på delområdet diskriminering
och utsatthet. Socialstyrelsen ska utveckla långsiktiga former för att
kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom
myndighetens ansvarsområde och bidra till jämlika förutsättningar för
god hälsa. Myndigheten ska samverka med organisationer som företräder
de nationella minoriteterna och med de kommuner som ingår i ett
förvaltningsområde för nationella minoritetsspråk. Vidare ska
myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla
samarbetet myndigheterna emellan, bl.a. avseende ett utvecklad och
tillgänglig kunskap för kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas
till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den
30 november 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023
använda 400 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde
1 Rikets styrelse för budgetåret 2023 uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för
nationella minoriteter, anslagsposten 18 Åtgärder för nationella
minoriteter. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Medel som inte har
använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2024 till
Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av
använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning
och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret
2023 avseende Socialstyrelsen.

3. Uppdrag att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering 

Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de
jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Socialstyrelsen ska arbeta
vidare utifrån den inriktning som myndigheten tagit fram för perioden
2023–2025 (S2022/03671). Socialstyrelsen ska årligen till och med 2026
redovisa arbetet i myndighetens årsredovisning.

4. Nationell samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande
arbete
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Socialstyrelsen ska utveckla en nationell samordning och
kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete för våldsutövare i
enlighet med det förslag som Socialstyrelsen lämnade till regeringen den
15 juni 2022 (A2022/00903). Inom ramen för uppdraget ska
Socialstyrelsen föreslå vilka aktörer som bör bidra till arbetet med
samordning av kunskapsstöd, metodutveckling och kunskapsspridning. I
detta arbete ingår att inhämta kunskap och erfarenhet från verksamheten
Preventell vid Karolinska universitetssjukhuset. Förslaget ska lämnas till
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den
18 oktober 2023. Socialstyrelsen ska även lämna bidrag till verksamheten
med en nationell telefonlinje för dem som vill få hjälp att förändra ett
kontrollerande eller våldsamt beteende samt stödja, följa upp och sprida
information om verksamheten. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning
om verksamheten med en nationell stödtelefonlinje till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2024. Socialstyrelsen
ska betala ut 3 000 000 kronor till verksamheten med den nationella
telefonlinjen. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda
12 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2023
uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder anslagspost 8
Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS. Regeringens ambition med
uppdraget är att det ska vara permanent och avser att återkomma
avseende finansiering för kommande år.

5. Uppdrag till Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten om stöd till
socialnämnderna med anledning av ny lagstiftning om betänketid för offer
för människohandel

Socialstyrelsen ska, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, sprida
information och ge kompetensstöd till socialnämnderna om
människohandel för att stödja användandet av den betänketid som
socialnämnderna sedan den 1 augusti 2022 kan ansöka om för personer
som antas vara utsatta för människohandel. Socialstyrelsen och
Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 mars
2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 1 000 000
kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet
och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2023 uppförda
anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder anslagspost 8 Särskilda
jämställdhetsåtgärder - del till SOS.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev
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Uppdrag Beslut om uppdrag Avrapporteringsdatum

Utse nationell aktör med
ansvar inom området
dövblindhet

Regleringsbrev för 2016 årligen

Samla in redovisningar och
återrapporteringar av medel
från regionerna. De
återrapporteringar av medel
som avses är för rådgivning
och annat personligt stöd till
personer som ingår i
personkretsen enligt lagen
(1993:387) om stöd och
service för vissa
funktionshindrade (LSS)

Regleringsbrev för 2017 årligen den 30 april

Följa upp användningen av
statsbidraget för
kompetenscentrum inom
tandvården i samband med
de årligen återkommande
utlysningarna av nya
statsbidrag

Regleringsbrev för 2017 årligen den 31 maj

Bedömningar av tillgång och
efterfrågan på legitimerade
yrkesutövare i hälso- och
sjukvården och en samlad
kartläggning och bedömning
av hälso- och sjukvårdens
tillgång på och långsiktiga
behov av specialistläkare
inom samtliga specialiteter

Regleringsbrev för 2018 årligen den 28 februari

Analys och prognos av
läkemedelskostnader

Regleringsbrev för 2021 årligen den 30 april samt
årligen den 30 oktober

Nationell samordning av
handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2020 årligen den 31 december

Prioriteringscentrum
Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2022 den 31 mars 2023

Statsbidrag sällsynta
diagnoser

Regleringsbrev för 2022 den 30 juni 2023

Kompetens och
kvalitetsutveckling inom den
sociala barn- och
ungdomsvården

Regleringsbrev för 2020 den 31 mars 2023

Uppdrag om psykisk ohälsa Regleringsbrev för 2020 den 31 mars 2025 med
delredovisning den 31 mars
årligen

Utvärdera
universitetssjukvården inom
ALF-avtalet

Regleringsbrev för 2020 den 31 maj 2023

Information angående organ-
och vävnadsdonation

Regleringsbrev för 2020 den 1 mars 2023
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Pilotverksamhet för
barnhälsovård

S2019/00910 ändrad i
regleringsbrevet för 2020 och
2022

den 1 juni 2026

Följa utvecklingen av e-hälsa
och välfärdsteknik

Regleringsbrev för 2022 den 31 maj 2023

Statsbidrag till kommuner för
att säkerställa en god vård
och omsorg av äldre personer

Regleringsbrev för 2022 den 30 oktober 2023

Statsbidrag för att motverka
ensamhet bland äldre och för
ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med
demenssjukdom

Regleringsbrev för 2022 den 30 oktober 2023

Fördela statsbidrag till
kommuner för subventioner
av familjehemsplaceringar

Regleringsbrevet för 2022 den 1 juni 2023

Statsbidrag till kommuner för
habiliteringsersättning

Regleringsbrev för 2022 den 1 juli 2023

Uppdrag att på nationell nivå
säkra tillgången till
läkemedel mot covid-19

S2020/01233, S2020/02443
ändrad i regleringsbrev för
2021 och 2022

den 31 december 2023

Uppdrag om att stödja
socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens arbete med att
förebygga suicid och ge stöd
till efterlevande

S2019/02244 ändrad i
regleringsbrev för 2022

den 30 november 2026 med
delredovisning 30 november
2023-2025

Uppdrag rörande den barn-
och ungdomspsykiatriska
heldygnsvården inklusive den
psykiatriska tvångsvården

S2019/01522 ändrad i
regleringsbrev för 2022

den 30 november
2026 med delredovisning
30 november 2023-2025

Uppdrag att genomföra
insatser för att stödja
implementeringen av
nationella riktlinjer för
tandvård

S2021/00337 ändrad i
regleringsbrev för 2022

den 31 mars 2023

Uppdrag att stödja ett ökat
tillgängliggörande av naloxon

S2021/04973 ändrad i
regleringsbrev för 2022

den 31 mars 2024 med
delredovisning 31 mars 2023

Uppdrag att kartlägga den
prehospitala vården samt att
utvärdera regeringens
satsningar på
ambulanssjukvården

S2021/02144 ändrad i
regleringsbrev för 2022

den 1 mars 2024 med
delredovisning 1 juni 2023

Uppdrag om kompetenser för
en fast läkarkontakt

Regleringsbrev för 2022 den 31 januari 2023

Uppdrag att ta fram
rekommendationer avseende
metoden självvald inläggning
inför införande och förvaltning
av metoden

Regleringsbrev för 2022 den 31 mars 2023
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Uppdrag att ta fram nationella
riktlinjer för ätstörningsvården
m.m.

Regleringsbrev för 2022 den 30 november 2024

Uppdrag att vidta insatser för
att stimulera och stärka det
nationella arbetet med att
utveckla en personcentrerad
vård och omsorg för personer
med komplex psykiatrisk
problematik

Regleringsbrev för 2022 den 1 september 2025 med
relredovisning 1 september
2023-2024

Uppdrag att följa lägen inom
hälso- och sjukvården
avseende covid-19

Regleringsbrev för 2022 den 28 februari 2023

Uppdrag rörande statligt
ansvar för
försörjningsberedskapen inom
hälso- och sjukvårdsområdet

S2021/08235 ändring i
regleringsbrev för 2022

den 31 december 2023 med
delredovisning 1 mars 2023

Uppdrag att ta fram
kunskapsmaterial för
teambaserat arbetssätt

Regleringsbrev för 2022 den 1 mars 2023

Uppdrag avseende första
linjens chefer

Regleringsbrev för 2022 den 1 mars 2023

Uppdrag att komplettera
nyckeltal och indikatorer för
måluppfyllelse i kommunal
verksamhet

Regleringsbrev för 2022 den 31 januari 2023

Uppdrag att ta fram
kunskapsstöd för daglig
verksamhet enligt LSS

Regleringsbrev för 2022 den 1 juni 2024

Uppföljning och utvärdering
av ekonomiskt stöd till
äldreomsorgen

Regleringsbrev för 2022 den 31 mars 2023

Uppdrag om förändringar
avseende personer som
beviljats ledsagning enligt LSS
och SOL

Regleringsbrev för 2022 den 30 juni 2023

Uppdrag att utveckla en
samverkansstödjande
webbplats för
försäkringsmedicin

Regleringsbrev för 2022 den 31 mars 2024

Uppdrag att fördela
statsbidrag till verksamheten
med en telefonlinje för
våldsutövare

Regleringsbrev för 2022 den 17 april 2023
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FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1 Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen 815 421
ap.1 Förvaltningsmedel (ram) 815 421

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningsmedel
Anslagsposten får användas för Socialstyrelsens förvaltningsutgifter.

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma
radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 
645 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som
abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter
fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen 188 742
ap.1 Bidrag till

handikapporganisationer (ram)
188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer
Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen
(2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning
som disponeras
2023

Indrag av
anslagsbelopp

1:1 Socialstyrelsen

ap.1 24 462 3 % 0

3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer

ap.1 0 Inget 0
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Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)

5 Övriga villkor

5.1 Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar 110 000

Räntekontokredit 31 200

Låneram för samhällsinvesteringar

- Låneram 1 600 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram
Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot
inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. 

5.2 Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta
regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum Belopp

2023-01-25 67 952

2023-02-25 67 952

2023-03-25 67 952

2023-04-25 67 952

2023-05-25 67 952

2023-06-25 67 952

2023-07-25 67 952

2023-08-25 67 952

2023-09-25 67 952

2023-10-25 67 952

2023-11-25 67 952

2023-12-25 67 949

Summa 815 421

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens
disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:1 ap.1 Förvaltningsmedel



Sidan 19 av 20

6 Avgifter och bidrag

6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej
disponeras

Verksamhet Ink.
tit.

+/-
t.o.m.
2021

+/-
2022

Int.
2023

Kost.
2023

+/-
2023

Ack.
+/-
utgå.
2023

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Utfärdande av
legitimationer, intyg m.m.

2552 -102
878

-17
000

33 500 41 250 -7 750 -127
628

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Lovisa Persson
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Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Integritetsskyddsmyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Statens skolverk
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Inera
Rådet för främjandet av kommunala analyser
Sveriges Kommuner och Regioner
Linköpings universitet
Sametinget
Karolinska universitetssjukhuset


