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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag till 

kommuner för att öka 

specialistundersköterskekompetens  

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommunerna 

under 2021 i syfte att under 2021 och 2022 göra det möjligt för fler undersköterskor an-

ställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att inom yrkeshögskolan 

utbilda sig till specialistundersköterskor med fokus på vård och omsorg om 

äldre och vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 

 

Uppdraget genomförs i enlighet med riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 

2021 (bet. 2020/21:FiU46, rskr. 2020/21:239). 

Bidragets storlek 
Medlen omfattar 20 600 000 kronor. I bilagan till regeringsbeslut 2021-05-27 nr I:19 

framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 
Samtliga kommuner. 

Kan enskilda utförare få del av medlen? 
Ja, inom aktuella verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer 

om utförande av vård och omsorg kan dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Kommunen ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal 

verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av statsbidraget. 

Kommunen avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheter. Inom aktuella 

verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer kan dessa ges 

möjlighet att ta del av bidraget. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 
Medlen får användas till att undersköterskor anställda inom kommunalt finansierad vård 

och omsorg om äldre ska utbilda sig inom yrkeshögskolan till specialistundersköterskor 

med fokus på vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med demens-

sjukdom. 

 
Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan av jobbet som undersköterska med 70 procent 

lön, varav statsbidraget står för 20 procent av lönen och arbetsgivaren för 50 procent av 

lönen. 

 

Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom Äldreomsorgslyftet för samma 

person och utbildning som finansieras av den här aktuella satsningen. 

 

När kan ni använda medlen? 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021. Medlen får användas från och med den 27 

maj 2021. Enligt regeringens uppdrag kan medlen, i de fall kommunerna inte hinner an-

vända dem under 2021, användas till och med den 31 december 2022.  
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Hur får ni del av medlen? 

Medlen rekvireras senast den 15 november 2021 i Socialstyrelsen e-tjänst. Socialstyrel-

sen betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommenderar 

att varje kommun skapar ett separat konto för medlen för att enkelt kunna spåra alla 

transaktioner och underlätta redovisningen.  

För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen först ha ett godkänt om-

bud. Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud och hur 

man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansökan: 

 

Så här fungerar ombudsansökan 

 

Om inte alla medel rekvireras? 

Medel som inte har rekvirerats senast den 15 november 2021 kommer Socialstyrelsen att 

fördela till de kommuner som har angivit i webbformuläret att de önskar ta del av dessa 

medel. 

 

Vad gäller för återrapportering?  
Varje kommun ska senast den 30 april 2022 återrapportera hur medlen har använts. Soci-

alstyrelsen skickar i februari 2022 ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kon-

taktperson kommunen uppgav i samband med rekvisition av medel. Meddela därför So-

cialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

 

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur många personer som utbil-

dar sig till specialistundersköterska och inom vilket eller båda verksamhetsområdena.  

 

Rekvirerade medel kommer inte att återkrävas. 

 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 7 april 2021 om att avsätta medel till fem satsningar för ökad 

kvalitet inom vård och omsorg om äldre (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46). 

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att hantera fyra uppdrag inom ramen för betän-

kandet. Dessa anvisningar handlar om initiativet i betänkandet om att göra det möjligt 

för fler undersköterskor att via yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterskor 

med fokus på äldrevård och demensvård. Specialistundersköterskor är en viktig länk 

mellan undersköterskan och sjuksköterskan, och kan i den rollen avlasta sjuksköters-

korna inom äldreomsorgen. Av medlen får Socialstyrelsen använda högst 1 500 000 kro-

nor för egna kostnader kopplade till arbetet. För att öka sjuksköterske- och läkarkompe-

tensen inom äldreomsorgen beräknas 1,3 miljarder kronor per år avsättas även under 

2022 och 2023. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/ombud/

