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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2022 till regioner för att öka antalet 

vårdplatser (ytterligare medel) 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag (S2022/01057 (delvis)) att betala 

ut ytterligare medel till regionerna för att öka kapaciteten i vården. Syftet med att 

ytterligare tillföra medel är att öka kapaciteten i vården genom att utöka antalet 

vårdplatser inklusive intensivvårdsplatser, förbättra arbetsmiljön inom vården 

samt bl.a. anställa fler sjuksköterskor. 

 

Med vårdplats avses en disponibel vårdplats d.v.s. en vårdplats i sluten vård med 

fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet 

och arbetsmiljö.1 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 17 februari 2022 (S2022/01057 (delvis)) att ge Social-

styrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för att öka antalet 

vårdplatser. Socialstyrelsen har betalat ut 423 200 000 kronor till regionerna för 

att öka antalet vårdplatser. 

 

Regeringen ser behov av att ytterligare stärka vårdens kapacitet och tillför därför 

ytterligare 500 000 000 kronor till regionerna. Detta mot bakgrund av den an-

strängda situationen inom hälso- och sjukvården. Regeringen ändrar även i sam-

band med detta villkoren för bidraget. Enligt regeringens ändringsbeslut 2022-

07-07 kan regionerna använda medlen för att utöka antalet vårdplatser (inklusive 

intensivvårdsplatser), förbättra arbetsmiljön inom vården samt bl.a. anställa fler 

sjuksköterskor.  

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 500 000 000 kro-

nor under 2022. 

                                                      
1 Socialstyrelsens (2011), Socialstyrelsens termbank. https://termbank.socialstyrelsen.se/ [2022-04-05] 

https://termbank.socialstyrelsen.se/
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Vilka kan rekvirera medlen? 

Regioner rekvirerar medel enligt bifogad fördelningslista. Fördelningen av me-

del räknas utifrån andel invånare per region.  

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att utöka antalet 

vårdplatser. Utökningen av vårdplatser kan ske inom såväl somatisk som psykia-

trisk slutenvård inklusive intensivvård.  

 

Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att förbättra arbets-

miljön inom vården. Att förbättra arbetsmiljön innebär att medlen till exempel 

kan användas för att skapa en bättre arbetssituation för personalen inom vården 

och som även medför att kapaciteten i vården ökar. 

 

Medlen kan också användas till att finansiera personalkostnader för att anställa 

ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även an-

vändas till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lo-

kaler, material och utrustning.  

Villkor för bidraget 

Sista dag att rekvirera medel är den 14 oktober 2022. Rätten till bidrag förfaller 

om rekvisition inte getts in senast detta datum. 

 

Om regionen har kvarvarande medel som rekvirerades innan den 17 juni 2022 är 

det tillåtet att också använda dessa medel i enlighet med regeringens ändringsbe-

slut och dessa anvisningar. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med 

den 31 december 2022. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel i verksam-

heten från och med den 22 juni 2022. 

Hur får ni del av medlen?  

Medlen till regioner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrel-

sen. Rekvisitionen görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan steg-

vis: 

1.  Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med 

fullmakt från denne) för regionen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara 

ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en 

månad. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens webbplats:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/ 

2.  Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbi-

dragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar via det speci-

fika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga 

till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.    

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/


  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-07-08  Dnr 9.2-26798/2022 3(3) 

 

3.  Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 14 oktober 2022 

och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar. 

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Varje region ska i februari 2023 rapportera hur statsbidraget för 2022 har an-

vänts. I januari 2023 mejlar Socialstyrelsen en länk till ett webbformulär för 

återrapportering till den kontaktperson som regionen uppgivit i samband med 

rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras un-

der bidragsåret.  

 

Webbformuläret kommer att innehålla frågor om hur mycket av statsbidraget 

regionen har använt och på vilket sätt regionen har använt medlen för att öka ka-

paciteten i vården.  

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna 

villkor i regeringens beslut eller i dessa anvisningar ska återbetalas till Socialsty-

relsen. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker 

inom den angivna tidsramen. Oförbrukade medel per den 31 december 2022 ska 

återbetalas. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. 

 

 

 

 

 


