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Anvisningar avseende statsbidrag för att öka 
antalet allmäntjänstgöringstjänster, 2022 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till region-
erna i syfte att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster (AT-tjänster). Genom 
statsbidraget ges regionerna incitament att öka antalet allmäntjänstgöringstjäns-
ter utöver vad som framgått av det av regionerna framtagna planeringsunderlaget 
för 2022-2024, bifogat till överenskommelsen om God och nära vård 2021 som 
slöts mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Bidragets storlek 
Satsningen omfattar totalt 372 000 000 kronor som fördelas till regionerna base-
rat på dessas förmåga att uppfylla prestationskraven i uppdragets tre block. 

Fördelning av medel mellan blocken i uppdraget 

Block Summa avsatt till block 

Block 1 – God nivå 124 000 000 kronor 
Block 2 – Vidta tydlig förbättring 84 000 000 kronor 
Block 3 – Ytterligare utökning 164 000 000 kronor 
Total 372 000 000 kronor 

 
Beloppen i samtliga block fördelas utifrån regionernas förmåga att uppfylla eller 
överstiga de nivåer som avtalats i överenskommelsen om God och nära vård 
2021. Tillgängliga medel i block 2 och block 3 omfördelas efter att tilldelning 
utifrån prestationer i blocken är gjord. 

Vilka kan ta del av medlen? 
Samtliga regioner kan ta del av medlen. Regionerna tillhör, beroende på nivå av 
AT-tjänster per 100 000 invånare, ett eller flera block varför en region inte kan 
ta del av medel från samtliga block. 

Följande regioner kan ta del av medel från block 1 och block 3 

Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Krono-
berg, Region Gotland, Region Blekinge, Region Kalmar län, Region Halland, 
Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, 
Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region 
Västerbotten, Region Norrbotten. 

Följande regioner kan ta del av medel från block 2 

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Skåne, Västra Götalandsregionen. 

Villkor för användning 
Då medlens användning inte omnämns inom uppdraget tilldelas dessa som gene-
rella medel. 
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Vilka villkor måste uppfyllas för att beviljas bidrag? 
Villkoren för att tilldelas statsbidrag bygger på regeringens beslut om Uppdrag 
att fördela och betala ut medel för att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster da-
terat den 10 februari 2022 (2022-02-10 nr. I:5 S2022/00882 (delvis)). 

Statsbidraget fördelas utifrån regionernas prestationer vad avser tillsatta eller 
påbörjade AT-tjänster under 2022. Antalet tillsatta och påbörjade tjänster adde-
ras till regionens AT-värde (motsvarande värdet som framgår i bilaga 2 till rege-
ringsuppdraget). Prestationerna måste vara utöver vad som framgår av plane-
ringsunderlaget bifogat överenskommelsen God och nära vård 2021; den ökning 
som regionerna redan planerat för under 2022-2024 ska således inte utgöra un-
derlag för att ta del av medlen i block 2 och block 3. 

I uppdraget delas regionerna upp utifrån huruvida de under 2022 förväntas 
uppnå vad som i uppdraget benämns god nivå av antal AT-tjänster per 100 000 
invånare. För att ha en god nivå ska en region ligga över riksgenomsnittet om 
15,35 AT-tjänster per 100 000 invånare. De regioner som uppnår en god nivå 
kan ta del av medel från block 1 och block 3, medan de regioner som ligger un-
der denna nivå kan ta del av medel från block 2. 

Block 1 – God nivå 

De 17 regioner (se ovan) som enligt planeringsunderlaget uppnår eller överstiger 
en god nivå under 2022 kan ta del av medlen inom detta block. Dessa får del av 
medlen om de tillsätter AT-tjänster i enlighet med deras egenrapporterade upp-
gifter i planeringsunderlaget, vilka även redovisas nedan.1 

Antal AT-tjänster enligt planeringsunderlag 

Län AT-värde för 20222 

Sörmland 60 
Östergötland 84 
Jönköping 78 
Kronoberg 36 
Kalmar 47 
Gotland 16 
Blekinge 28 
Halland 56 
Värmland 49 
Örebro 57 
Västmanland 43 
Dalarna 62 
Gävleborg 46 
Västernorrland 60 
Jämtland-Härjedalen 24 
Västerbotten 61 
Norrbotten 51 

                                                      
1 Denna information återfinns även som bilaga 2, bilagd regeringsuppdraget 
2 Termen AT-värde används i bilagan till regeringsuppdraget varför det återkommer även i denna tabell 
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Block 2 – Vidta tydlig förbättring 

De fyra regioner som ligger under god nivå kan ta del av medlen inom detta 
block. För att ta del av medlen behöver dessa regioner vidta en tydlig förbättring 
under 2022 enligt en prestationstrappa som redovisas nedan. Finns det medel 
kvar i blocket efter tilldelning enligt prestationstrappan nedan, fördelas dessa till 
den region eller de regioner som utökat med flest antal AT-tjänster under 2022 i 
detta block. 

Antal AT-tjänster enligt planeringsunderlag1 

Län AT-värde för 20222 

Stockholm 260 
Uppsala 50 
Skåne 196 
Västra Götaland 244 

 
Medlen fördelas enligt nedan; 

1. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 10 tjänster eller 
mer under 2022 tilldelas 10 miljoner kronor 

2. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 20 tjänster eller 
mer under 2022 tilldelas 20 miljoner kronor 

Tilldelningen sker inte kumulativt, det vill säga att en region som har ökat med 
20 tjänster tilldelas 20 miljoner kronor; tilldelningen för att ha klarat tidigare ni-
våer staplas således inte på den slutliga nivån. 

Block 3 – Ytterligare utökning 

De 17 regioner som enligt planeringsunderlaget uppnår eller överstiger en god 
nivå under 2022 kan ta del av medlen inom detta block. För att ta del av medlen 
behöver dessa regioner utöka antalet AT-tjänster utöver de tjänster som framgår 
av tabellen ovan under rubrik Block 1 – God nivå 
. Medel tilldelas enligt den prestationstrappa som framgår nedan. Kvarstår medel 
inom blocket efter tilldelning enligt prestationstrappan nedan, fördelas dessa till 
de tre regioner som utökat med flest antal AT-tjänster. 

1. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 2 tjänster under 
2022 tilldelas 2 miljoner kronor 

2. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 3 tjänster under 
2022 tilldelas 3 miljoner kronor 

3. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 5 tjänster under 
2022 tilldelas 5 miljoner kronor 

4. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 7 tjänster under 
2022 tilldelas 7 miljoner kronor 

5. Till varje region som har ökat antalet AT-tjänster med 9 tjänster under 
2022 tilldelas 9 miljoner kronor 

Tilldelningen sker inte kumulativt, det vill säga att en region som har ökat med 5 
tjänster tilldelas 5 miljoner kronor; tilldelningen för att ha klarat tidigare nivåer 
staplas således inte på den slutliga nivån. 
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Hur får ni del av medlen? 
Rekvirering och inrapportering av uppgifter görs via Socialstyrelsens e-tjänst 
senast den 1 oktober 2022. Eftersom tilldelning i uppdraget sker baserat på reg-
ionernas prestationer rekvirerar dessa 0 kronor. Den slutliga tilldelningen beräk-
nas sedan och meddelas först i samband med att beslut fattas. 

Socialstyrelsen kommer efter den 1 oktober kontrollera alla deltagande reg-
ioners prestationer och bedöma vilket alternativt vilka block som uppfyllts och 
göra en initial fördelning utifrån detta. Eventuella kvarstående medel inom block 
2 och block 3 omfördelas därefter inom det aktuella blocket. Socialstyrelsen tar 
därefter beslut och betalar ut tilldelade belopp. 
 
Länk till statsbidragets hemsida. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 10 februari 2022 om att ge Socialstyrelsen i uppdrag 
att administrera, följa upp och betala ut prestationsbaserade medel till regionerna 
i syfte att stimulera dessa till en utökning av antalet allmäntjänstgöringstjänster. 
Statsbidraget tilldelas i tre block där regionerna delas upp utifrån om de i det pla-
neringsunderlag för 2022-2024 de lämnat in som en del av överenskommelsen 
mellan staten och SKR om god och nära vård, ligger under eller över riksgenom-
snittet för antal AT-tjänster per 100 000 invånare. De 17 regioner som ligger 
över riksgenomsnittet får ta del av medlen i block 1 och block 3, medan de 4 
regioner som ligger under riksgenomsnittet får ta del av medlen i block 2. Till-
gängliga medel att fördela inom uppdraget är 372 000 000 kronor. 


