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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2019 för att stärka bemanningen inom den
sociala barn- och ungdomsvården
Bakgrund
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under
åren 2016–2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. I uppdraget ingår att administrera satsningen, fördela medel och följa upp
satsningen.
Socialstyrelsen hade att fördela 210 000 000 kronor under 2016 och 360 000 000
kronor under 2017 och 2018.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 360 000 000 kronor
för 2019. Fördelningen av stimulansmedlen framgår av fördelningsnyckel i bilaga 1.
Regeringen avser att avsätta 150 000 000 kronor under 2020.

Beskrivning av fördelningsnyckel
I beräkningen av fördelningsnyckeln för 2019 ingår faktorerna

• uppskattat antal ärenden i barn- och ungdomsvården 2018
• andelen uppskattade ärenden i barn- och ungdomsvården av befolkningen 0–20
år 2018

• andel av befolkningen som saknade treårig gymnasieutbildning 2017.
Faktorerna har samma vikt, dvs. ingen faktor är viktigare än någon annan.

Vilka kan rekvirera medlen?
Alla kommuner kan rekvirera stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den
sociala barn- och ungdomsvården under 2019.

Vad kan ni använda medlen till?
Villkoren för kommunernas medelsanvändning framgår i bilagan till regeringens
beslut II:11 den 22 juni 2016 (S2016/00440/FST, S2016/04469/FST).
Syftet med statsbidraget är att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Medlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

• att öka antalet socialsekreterare
• att öka antalet arbetsledare
• att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.
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Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ända-mål.
Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget under 2019 och det kan användas till personalkostnader som genererats under 1 januari 2019–31 december 2019.

Hur får ni del av medlen?
Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen.
1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller på myndighetens webbplats.
2. Av fördelningsnyckeln i bilaga 1 framgår vilket belopp varje kommun kan
rekvirera för 2019.
3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2019. Vi
betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommenderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att
enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.
5. I rekvisitionen ska det framgå vem som är kommunens kontaktperson för statsbidraget. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under satsningens
gång.
6. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.

Om inte alla medel rekvireras
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2019 kommer Socialstyrelsen att
fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta
del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?
Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2020 med slutredovisning 2021 till regeringen. Varje kommun ska senast den senast den 6 februari 2020 återrapportera till
Socialstyrelsen hur 2019 års stimulansmedel har använts inklusive en ekonomisk
redovisning enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen skickar direkt via mejl till
varje kontaktperson som respektive kommun utsett.
Medel som inte har använts eller som inte används i enlighet med angivna villkor
ska återbetalas till Socialstyrelsen. Vi skickar en faktura till berörda kommuner.
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Mer information
Bevaka uppdateringar om stimulansmedlet på Socialstyrelsens webbsida
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/starkt-bemanning-inom-den-sociala-barn-och-ungdomsvarden

Kontaktperson
Utredare: Frida Azadi
frida.azadi@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 42 16
Uppföljning: Sara Billfalk
sara.billfalk@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 34 10

