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• Den 17 december 2015 beslutade regeringen att ge 
Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en 

kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom 

äldreomsorgen och funktionshindersområdet. 

• Satsningen består av dels 178 mkr i stimulansmedel till 
kommuner, dels arbete med utveckling och spridning 

av kunskapsstöd. 
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• Syftet med stimulansmedlen är att ge verksamheter 
inom äldre- och funktionshindersområdet bättre 

förutsättningar att öka kunskaperna genom olika 

kompetensutvecklingsinsatser.  

• 178 mkr ska fördelas. Fördelningen baseras på:  

– antalet personer med LSS-insatser,  

– antalet personer i ordinärt boende som beviljats 

hemtjänst enligt SoL, samt  

– antalet personer 65 år och äldre som beviljats särskilt 

boende enligt SoL i respektive kommun.  
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• Exempel på belopp per kommun :  

Exempel 2016 (ca-belopp) 

Stockholm 14,2 mkr 

Göteborg 9,4 mkr 

Malmö 5,6 mkr 

(…) 

Bjurholm 64 tkr 

Åsele 60 tkr 

Sorsele 45 tkr 
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• Stimulansmedlen rekvireras utan 
ansökningsförfarande av kommunerna som 

huvudman för sin egen och enskilda utförares 

verksamhet. Kommunerna ska informera enskilda 

utförare om möjligheten att ta del av medlen.  

• Medlen får användas för kompetenshöjande och 

kompetensutvecklande insatser för baspersonal inom 

äldre- och funktionshindersområdet samt 

handläggare inom äldre- och 
funktionshindersområdet som arbetar med 

myndighetsutövning.  
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• Rekommendationerna utgår från Socialstyrelsens 
allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande 

kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 
omsorg hos äldre, och Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger 

stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till 
personer med funktionsnedsättning.  

• För baspersonal rekommenderar Socialstyrelsen 

dessutom kompetenshöjande insatser inom 
hemsjukvård, palliativ vård och rättighetsfrågor. 
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• För handläggare rekommenderas:  

– kompetensutveckling inom 

myndighetsutövning ur ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv,  

– kompetensutveckling avseende FN:s 

konventioner om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning respektive barnets 

rättigheter,  

– samt stöd och handledning för oerfarna 

handläggare. 
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• Socialstyrelsen lyste ut medlen den 4 februari 2016. Vid den 

ordinarie rekvisitionsfristen den 15 mars hade 275 kommuner 

inkommit med rekvisitioner motsvarande ca 173 mkr. 

• Vanliga frågor handlar om t.ex. utbildningsinsatser utanför 

rekommendationerna, vikarieersättning, satsningens längd, 

andra yrkesgrupper och krav på redovisningen. 

• Kommunerna ska redovisa medelsanvändningen senast 

den 25 januari 2017. Socialstyrelsen ska senast den 30 juni 

2017 redovisa uppdraget för regeringen. 

• Läs mer på 

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidra

g/kunskapssatsningforbaspersonal 
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• Stöd för introduktion av nyanställda 

inom äldreomsorgen och 

funktionshinderområdet 

• En förstudie – innovativa åtgärder för 
kompetensförsörjning 

• Socialt arbete med äldre – IBIC 

• Spridning av rekommendationer 

personer med funktionsnedsättning 

• Tillgängligt på Kunskapsguiden! 
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Startar våren 2017 

Påbyggnadsutbildning 7,5 hp 

Magisternivå 

En termin 

Tonvikt på den allmänna inriktningen i LSS  

konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. 

T.o.m. 2018 
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Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se 


