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Statsbidrag riktade till äldreomsorgen 2021 
Uppgifterna i tabellen nedan är hämtade från Socialstyrelsen statsbidragskalender samt  
hemsidor hos Sveriges Kommuners och Regioner och Kammarkollegiet och beskriver läget i 
april 2021.  

Ansökan om och återrapportering av statsbidrag görs vanligen via en e-tjänst på 
Socialstyrelsens hemsida. Detta kan endast göras av den eller de funktioner som utsetts till 
ombud i kommunen. 

Statsbidragen kan endast sökas av kommuner och regioner. Privata utförare som kommunen 
eller regionen har avtal med ska dock kunna ta del av statsbidragen.  
 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. 

Utlysningsdatum:  2021-03-03 

Sista ansökningsdag:  2021-11-01 

Användningsområde: Personalkostnader, investeringar, utbildningskostnader och 
olika aktiviteter som är kopplade till att uppfylla syftet med 
bidraget. 

Motverka ensamhet bland äldre: Exempelvis genom att 
förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter, den 
uppsökande verksamheten eller dagverksamheten för äldre 
personer. 

Till arbetet med en god vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom: Exempelvis genom att öka kunskapen om 
demens hos personalen eller förstärka eller utveckla stödet till 
anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Ansökan till/rekvireras 
hos: 

Socialstyrelsen. 
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Privata utförare: Om bidraget används inom verksamhetsområden där 
kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ges 
möjlighet att ta del av bidraget. Kommunen rekvirerar bidraget 
och ansvarar för att informera privata utförare om möjligheten 
att ta del av medlen. 

Fördelning Täby:  4 267 253 kronor. 

Återrapportering:  Senast den 31 januari 2022. Ej använda medel ska 
återrapporteras. Återrapporteringen ska sannolikt undertecknas 
av ekonomichef (kommunens ombud). 

Äldreomsorgslyftet 

Utlysningsdatum:  2021-02-26 

Sista ansökningsdag:  
 
2021-11-01 

Användningsområde: 
 
Syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg hos äldre 
såväl personal som första linjens chefer. 
Yrkesutbildningar som berättigar till stöd är skolverkets 
yrkespaket till undersköterska (1 500 poäng) respektive 
vårdbiträde (800 poäng). Revideras fr o m 20210701. 
Även utbildning inom folkhögskola med motsvarande innehåll 
eller yrkeshögskola och specialistutbildning kan berättiga till 
stöd. 
Ledarskapsutbildning för chefer motsvarande Socialstyrelsens 
nationella ledarskapsutbildning omfattas också.  
 
Statsbidraget får användas för att täcka personalkostnader 
(inklusive löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och avtalspensioner) under år 2021 för ny 
eller befintlig personal som är frånvarande på grund av - studier. 
Detta gäller samtliga anställningsformer, det vill säga 
tillsvidareanställning, visstidsanställning och timanställning. 
Med ny personal avses nyanställd personal eller personal som 
har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då 
statsbidraget tas i anspråk. Med befintlig personal avses 
personal som varit anställd längre än 12 månader.  
 
Medlen kan ej användas för att täcka utbildningsanordnarens 
kostnader eller för att köpa utbildning, ej heller för att finansiera 
vikarier för de som studerar, till administrativa kostnader, till 
kringkostnader (ex. läromedel eller kostnad för utbildning) eller 
validering. Dessa kostnader måste alltså finansieras på annat 
sätt, antingen av kommunen eller av utföraren.  
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Studier på KomVux ska genomföras i den kommun där den 
anställde är folkbokförd. Utföraren ansöker om statsbidraget i 
den kommun där verksamheten ligger, den kommunen 
administrerar och betalar ut bidraget utifrån underlag som 
utföraren lämnar in för varje anställd. 
 

Ansökan till/rekvireras 
hos: 

Socialstyrelsen.  

Privata utförare: Kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter 
drivna i egen regi och privata utförare som bedriver kommunal 
verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del 
av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska 
disponeras mellan verksamheterna. 

Fördelning Täby:  23 790 725 kr. 

Återrapportering: Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur 
statsbidraget har använts. Formuläret kommer till exempel att 
innehålla frågor om hur mycket statsbidrag kommunen har 
använt, vilka yrkesgrupper som har tagit del av medlen 
(uppdelat efter kön), hur många av deltagarna som är ny 
respektive befintlig personal, samt hur många som har påbörjat 
respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom respektive 
utbildning. 

Frågorna kommer att vara uppdelade på anställda inom egen 
(kommunal) verksamhet och anställda inom privata utförares 
verksamhet. Medel som inte har använts eller som inte har 
använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut eller 
dessa anvisningar ska återbetalas. Återrapporteringen ska 
sannolikt undertecknas av ekonomichef (kommunens ombud). 

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 

Utlysningsdatum:  2021-03-19 

Sista ansökningsdag:  2021-04-30 

Användningsområde: Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och 
kommuners verksamheter för merkostnader till följd av 
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sjukdomen covid-19 inom socialtjänst när det gäller omsorg om 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

Ansökan avser december 2020 och kan inkludera merkostnader 
som man inte tidigare beviljats för i omgång 1 och 2, även för 1-
februari -30 november 2020. Av ansökan ska framgå om sådana 
merkostnader har inkluderats i ansökan. 

Ansökan till/rekvireras 
hos: 

Socialstyrelsen. 

Privata utförare: Privata utförare har möjlighet att ta del av medlen, som 
rekvireras av kommunen.  

Fördelning Täby: Det finns totalt 2,5 mdr att fördela till kommuner och regioner. 
Fördelning görs utifrån inkomna ansökningar.  

Återrapportering: Datum för återrapportering anges i Socialstyrelsens beslut. 

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.  

Utlysningsdatum:  2021-01-28. 

Sista ansökningsdag:  Rekvirering bör om möjligt ske före den 1 oktober 2021 dock 
senast den 1 december 2021. 

Användningsområde: I enlighet med överenskommelsen från den 22 december 2020 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
äldreomsorg ska medlen användas för att utveckla teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Satsningen är 
treårig och medel planeras även för 2022. 

Ansökan till/rekvireras 
hos:  

Kammarkollegiet.  

Privata utförare: Framgår inte i klartext. 

Fördelning Täby: 1 130 058 kr. 
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Återrapportering: Till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Den ekonomiska 
redovisningen ska vara granskad av ekonomichef. Ej förbrukade 
medel ska återbetalas.  

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

Utlysningsdatum:  2021-02-15 

Sista ansökningsdag:  2021-11-01 

Användningsområde: Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra 
förbättringar. Exempel på utvecklingsområden kan vara:  
 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor  
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom  
 motverka ensamhet bland äldre  
 öka personalkontinuiteten  
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala 
och regionala hälso- och sjukvården  
 förebygga smittspridning av covid-19  
 utveckla stöd till anhörigvårdare  
 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom 
äldreomsorgen 

Ansökan till/rekvireras 
hos: 

Socialstyrelsen. 

Privata utförare: Om bidraget används inom verksamhetsområden där 
kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ges 
möjlighet att ta del av bidraget. Kommunen rekvirerar i 
egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata 
utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av 
kommunen. Kommunerna ansvarar för att informera de privata 
utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av 
kommunen om möjligheten att ta del av medlen.  

Fördelning Täby: 28 040 446 kronor. 

Återapportering: Till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2022. 
Återrapporteringen kommer till exempel att innehålla frågor om 
hur mycket medel kommunen har använt, till vilken eller vilka 
målgrupper, samt till vilken eller vilka verksamheter. Ej 
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använda medel eller medel som inte har använts i enlighet med 
angivna villkor ska återbetalas. Återrapporteringen ska 
sannolikt undertecknas av ekonomichef (kommunens ombud). 

Återhämtningsbonus för vård- och omsorgspersonal 

Utlysningsdatum:  Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. 

Sista ansökningsdag:  Socialstyrelsen har fått i uppdrag att administrera bidraget, 
detaljer ej klara.   

Användningsområde: Medlen ska användas till att utprova nya eller vidareutveckla 
befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller 
som till exempel poängsystem, tidbanker och 3–3-scheman, 
samt möjliggöra arbetstidsförkortning. Bidrag ska inte gå till 
ordinarie arbetsmiljöarbete. 

Privata utförare: Bidraget ska komma såväl privata som offentliga verksamheter 
till del. 

Fördelning Täby: Totalt avsätts 300 miljoner kronor 2021, varav 195 miljoner 
kronor avsätts till omsorgen. För 2022 och framåt beräknas 650 
miljoner att avsättas till omsorg. 

Rekvirering:   Ej klart.  

Återrapportering: Ej klart.  
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