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Beslut om statsbidrag för 2021 för fortsatt arbete med RCC 

Beslut 

Socialstyrelsen beviljar Regionalt cancercentrum Norr 13 000 000 kronor i stats-

bidrag för 2021. 

Statsbidraget beviljas för fortsatt arbete med regionalt cancercentrum.  

Skäl till beslut 

Tillämpliga bestämmelser 

Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum 4 

§: 

1. uppgift om vilket regionalt cancercentrum som ansökan avser, vilka landsting 

som ingår i det regionala cancercentrumet och vem som är behörig att företräda 

det regionala cancercentrumet,  

2. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, 

3. en redogörelse för hur verksamheten är inriktad på att skapa 

a) ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt, 

b) bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,  

c) mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider 

förekommer,  

d) en mer välfungerande kompetensförsörjning,  

e) en mer effektiv kunskapsstyrning,  

f) goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer,  

g) en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården,  

h) en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående,  

i) bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, och 

j) en stärkt cancervård för barn och unga, samt 

4. en redogörelse för hur det regionala cancercentrumet samverkar med andra 

aktörer. 

Socialstyrelsens bedömning 

Bidraget ska fördelas så att de regionala cancercentrumen får lika stora belopp. 

Socialstyrelsen prövar frågor och betalar ut statsbidrag enligt förordning 

(2019:7). Socialstyrelsen har bedömt att organisationen i sin ansökan har visat 

att den verksamhet med budget som har beskrivits till stor del överensstämmer 

med bidragets prioriteringar. 

Ansökan ska därför beviljas. 
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Utbetalning 

Statsbidraget kommer att betalas ut till det bank-/plusgironummer som ni har an-

givit i er ansökan. 

Medlen får användas till och med 2021-12-31. 

Återrapportering 

Organisationen ska senast den 1 mars 2022 återrapportera 2021 års medel till So-

cialstyrelsen. Återrapporteringen ska göras på en blankett som Socialstyrelsen 

fastställer eller på ett sätt som överensstämmer med den fastställda blanketten.  

Återbetalning 

Mottagaren av statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt vad som anges i 

10 § förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercent-

rum. 11 § om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 10 § ska Soci-

alstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Socialstyrelsen får 

besluta att efterge återkrav helt eller delvis om det finns särskilda skäl för det. 

Kontakt 

Vid kontakt med Socialstyrelsen vänligen ange diarienummer 5192/2021. 

Handläggning och beslutsfattare 

Beslut i detta ärende har fattats av den tillförordnade avdelningschefen Anna Vi-

eru. I den slutliga handläggningen har den tillförordnade enhetschefen Stina 

Isaksson deltagit. Utredaren Alma Haracic har varit föredragande. 

Beslut enligt förordning (2019:7) får inte överklagas. 

 

Enligt Socialstyrelsens beslut 

 

 

Alma Haracic 


