
Intäktsredovisning av statsbidrag 

Bakgrund 
Under våren 2021 beslutade riksdagen om bidrag avsedda för att på olika sätt stärka äldreomsorgen. 

Två av dessa får enligt beslutet användas under 2022 och 2023: 

• Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre  

• Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 

 

För att erhålla bidragen måste man uppfylla vissa, av regeringen fastställda villkor, dvs fördelningen 

av medlen bygger på en modell utifrån vissa fastställda kriterier. Prestationerna som ska uppnås 

utgör endast grund för fördelningen och inte något villkor för hur medlen ska användas. De 

kommuner som får del av bidraget får enligt beslutet fritt använda dessa medel under 2022 och 

2023.  

 

Klassificering 
Klassificeringen av statsbidrag styrs av om bidraget innehåller villkor utifrån definitionen i RKR R2 

Intäkter. Om ett bidrag inte är förenat med villkor så klassificeras bidraget som generellt. För dessa 

bidrag återfinns inte något villkor i form av återbetalningskrav. Bidragen klassificeras utifrån detta 

som ett generellt bidrag i externredovisningen.  

 

Intäktsredovisning 
Bidragen innehåller en restriktion i och med att de får användas under 2022 och 2023. Enligt RKR R2 

Intäkter ska ett statsbidrag som innehåller en restriktion om att bidrag får användas under flera 

redovisningsperioder, periodiseras enligt följande, efter det att intäktskriterierna är uppfyllda: 

Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två eller flera redovisningsperioder, men det inte 

framgår hur mycket av bidraget eller kostnadsersättningen som avser respektive period, ska bidraget 

periodiseras med jämn fördelning fr.o.m. den tidpunkt då bidraget enligt restriktionerna får börja 

intäktsredovisas t.o.m. den tidpunkt då hela bidraget ska vara intäktsredovisat.  

 

Frågan är när intäktskriterierna för dessa bidrag är uppfyllda? 

 

Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre 

I regeringsbeslutet återfinns en preliminär fördelning, som bygger på respektive kommuns andel av 

innevånare 80 år och äldre. Detta utgör inget garanterat belopp, utan det belopp som erhålls 

beräknades utifrån inrapporterade uppgifter. Fördelningen av medel gjordes utifrån de villkor som 

anges i beslutet, för de kommuner som ansökt och uppfyllde villkoren. Bedömningen är att en 

tillförlitlig beräkning av bidragets storlek inte kan göras förrän Socialstyrelsen meddelat tilldelningen. 

Följaktligen ska bidraget periodiseras med en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med 

december 2023. 

 

Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 

Även beslutet för bidraget för utökad bemanning innehöll en preliminär fördelning utifrån samma 

grunder. Detta belopp utgjorde dock en garanterad grundnivå för de kommuner som ansökt och 

uppfyllde villkoren. Förutsatt att man på rimlig grund kan bedöma att villkoren är uppfyllda redan i 

samband med anmälan är bedömningen att det garanterade grundbeloppet ska intäktsredovisas 

med en jämn fördelning från och med januari 2022 till och med december 2023. Socialstyrelsen 

meddelade i juni 2022 beslut om totalt tilldelade medel där även tillkommande medel utöver 

grundbeloppet ingår. Bedömningen är att skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade 

medel enligt Socialstyrelsens beslut intäktsredovisas från och med det att Socialstyrelsen meddelat 

beloppet (juni 2022) till och med december 2023. 


