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Sammanställning av statsbidrag riktade till 
äldreomsorgen 2021  

I tabellerna nedan redovisas hur Täby kommun har utnyttjat statsbidragen fram 
till den 31 oktober 2021 och hur planeringen för resten av året ser ut. Vissa 
justeringar i beloppen kommer att ske före årets slut.   

 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 
Syfte:  Syftet med statsbidraget är att motverka ensamhet bland 

äldre samt för att säkerställa en god vård och omsorg om 
personer med demenssjukdom.  

Utlysningsdatum:  2021-03-03 

Medlen kan användas 
till och med:  

31 december 2021. 

Fördelningsprinciper/ 
ansöknings-
förfarande:  

Avdelning äldreomsorg har fördelat medlen till aktiviteter 
riktade till äldre.   

Återrapportering:  Återrapportering till Socialstyrelsen ska göras senast den 28 
februari 2022 enligt särskilda anvisningar. Återrapportering 
görs av Täby kommun. Eventuellt kan underlag från utförare 
komma att efterfrågas.  

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/a
nvisningar/statsbidrag-anvisningar-motverka-ensamhet-bland-
aldre-2021.pdf 

 

Belopp till Täby 
kommun: 

4 267 253 kronor 

Rekvirerat (ja/nej): Ja  

Förbrukat: 3 097 815,54 
 

Kommentar: Medlen har använts till följande aktiviteter: 
Finansiering av det pågående projekt som handlar om att 
motverka ensamhet bland äldre i ordinärt boende samt digital 
teknik kopplat till det (bland annat Ipads som används i 
samband med besök hos den enskilde).  
 
Medlen finansierar också projektanställning av medarbetare 
från kultur och fritid på 20 procent, i vars uppdrag det ingår att 
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utveckla aktiviteter för äldre, exempelvis ”Kulturkompis” där 
unga och äldre möts i samtal. 
 
Vidare har inköp gjorts av två abonnemang ”365 Happy days”, 
som ger möjlighet att fördela en licens till varje särskilt boende 
inom kommunen, även de som drivs i privat regi. ”365 Happy 
days” är en digital idébank med 21 olika digitala magasin som 
med färdiga aktiviteter kring olika teman, till exempel högtider, 
historiska händelser och kända personer. 

 

Säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer  
Syfte:  Säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer.  

 

Utlysningsdatum:   2021-02-25 

Meden kan användas 
till: 

2021-12-31 

Fördelas till:  Utförare i kommunal regi samt godkända enligt LOV som på 
uppdrag av socialnämnden driver särskilt boende, hemtjänst 
och dagverksamhet inom äldreomsorgen inom det 
geografiska området Täby kommun. 
 
Utförare som driver verksamhet enligt LOU, där 
ersättningsprinciperna ligger fast i avtalet, kan inte ta del av 
den höjda ersättningen och har därför fått möjlighet att ansöka 
om medel i särskild ordning.  

Återrapportering: Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återkomma 
hur statsbidraget har använts. Underlag från utförare kan 
komma att efterfrågas.  

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-
en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/ 

 

Belopp till Täby 
kommun: 

28 040 446 kronor 

Rekvirerat (ja/nej): Ja 

Förbrukat: 28 040 466 kronor 

Att återbetala:  0 kronor. 

Kommentar:   Kommunfullmäktige beslutade den14 juni 2021 att genom 
statsbidraget finansiera höjning av besöksersättningen inom 
hemtjänsten, dygnsersättningen i särskilt boende, 
dagersättningen i dagverksamhet, samt inköp av s k smarta 
sängar. Vidare beslutades att höja kvalitetspengen för särskilt 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/
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boende med 3 mnkr och för hemtjänst med  
2 mnkr. Totalt 28,1 mnkr. 

 

Äldreomsorgslyftet  
Syfte:  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.  
  
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.  
 
Medlen kan ej användas för att täcka utbildningsanordnarens 
kostnader eller för att köpa utbildning, till administrativa 
kostnader, till kringkostnader (ex. läromedel eller kostnad för 
utbildning) eller validering.   

 

Utlysningsdatum:  2021-02-26 

Fördelningsprinciper/ 
ansökningsförfarande:  

Utförare oavsett regiform som på uppdrag av socialnämnden 
driver särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet inom 
äldreomsorgen inom det geografiska området Täby kommun. 
 
Underlag för rapportering och principer för fördelning utarbetas 
lokalt. 

Återrapportering: Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera 
hur statsbidraget har använts. Underlag från utförare som tagit 
del av medlen kommer att efterfrågas.  
 

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-
aldreomsorgslyftet/ 
 

Övrigt:  På grund av viss osäkerhet gällande den lokala hanteringen 
av statsbidraget, fick samtliga utförare i samband med 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/
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informationen om statsbidrag Äldreomsorgslyftet i slutet av juni 
2021.  

Belopp till Täby 
kommun: 

23 790 725 kr 
 

Rekvirerat (ja/nej): Ja 

Förbrukat: 0 kr 

Kommentar:   En ansökan från en privat utförare gällande en anställd har 
kommit in men ingen ersättning har betalats ut ännu. 
 
”Äldreomsorgslyftet” har en komplicerad konstruktion som 
innebär att utförare själva ska finansiera utbildning och 
studiematerial. En ytterligare komplicerande faktor är att 
medlen aviseras i början av innevarande verksamhetsår då 
kommuner och privata utförare redan kan ha planerat för årets 
utbildningssatsningar. Den avgörande faktorn är dock 
möjligheten att frigöra personal och tillgången på vikarier.  
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Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
Syfte:  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.  
 

Utlysningsdatum:   2021-01-28 

Fördelnings-
principer/ 
ansöknings-
förfarande:  

Användningsområden har beslutats av avdelning äldreomsorg.  
Se vidare under ”Kommentar”. 

Återrapportering: Till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Den 
ekonomiska redovisningen ska vara granskad av ekonomichef. 
Ej förbrukade medel ska återbetalas.   

Länk till 
Kammarkollegiet: 

https://www.kammarkollegiet.se/vara-
tjanster/statsbidrag/statsbidrag-till-kommuner-for-2021 

 

Belopp till Täby 
kommun: 

1 130 058 kr 

Rekvirerat (ja/nej):  Ja 

Förbrukat:  391 490 kr 
 

Kommentar:  Inköp av digitala skärmar till samtliga särskilda boenden inom 
kommunen, även de i privat regi. Skärmarna ger möjlighet att 
till exempel streama underhållning som spelas in centralt, 
sprida utbildningsmaterial och information.  
 
Inköp av digital välfärdsteknik såsom robotsked och Tovertafel 
som används vid aktiviteter inom demensomsorgen. 
 
I slutet av året: Inköp av Ipads till hemtjänsten i syfte att 
stimulera till effektivisering av till exempel insatsen inköp. 

 

  

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/statsbidrag/statsbidrag-till-kommuner-for-2021
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/statsbidrag/statsbidrag-till-kommuner-for-2021
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Öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt 
vård och omsorg om personer med demenssjukdom 
Syfte:  Syftet är att göra det möjligt för fler undersköterskor att via 

yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterskor med 
fokus på äldrevård och demensvård. Specialistundersköterskor 
är en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan, och 
kan i den rollen avlasta sjuksköterskorna inom äldreomsorgen. 
 

Utlysningsdatum:   2021-06-15 

Meden kan 
användas till: 

Medlen får användas till att undersköterskor anställda inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska utbilda sig 
inom yrkeshögskolan till specialistundersköterskor med fokus på 
vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer 
med demenssjukdom. 
 
Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan av jobbet som 
undersköterska med 70 procent lön varav statsbidraget står för 
20 procent av lönen och arbetsgivaren för 50 procent av lönen. 
 
Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom 
Äldreomsorgslyftet för samma person och utbildning som 
finansieras av denna satsning. 

Fördelnings-
principer/ 
ansöknings-
förfarande:  

Ej aktuellt.  

Återrapportering: Ej aktuellt.  

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvi
sningar/statsbidrag-anvisningar-kommuner-oka-

specialistunderskoterskekompetens-2021.pdf 
 

Belopp till Täby 
kommun: 

93 840 kronor  

Rekvirerat (ja/nej):  Ja. 

Förbrukat:  0 kr 

Att återbetala:  93 840 kronor. 

Kommentar:  Medlen aviserades i sommaren 2021. Statsbidraget kommer ej 
att användas på grund av bristande förutsättningar.  
 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/statsbidrag-anvisningar-kommuner-oka-specialistunderskoterskekompetens-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/statsbidrag-anvisningar-kommuner-oka-specialistunderskoterskekompetens-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/statsbidrag-anvisningar-kommuner-oka-specialistunderskoterskekompetens-2021.pdf
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Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
(återhämtningsbonus) 
Syfte:  Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett 

hållbart arbetsliv för personalen inom hälso-och 
sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende 
omsorg om äldre personer. 
 
Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär 
att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga 
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att 
långsiktigt stärka arbetsmiljön.  
 

Utlysningsdatum:   2021-06-29 

Fördelnings-principer/ 
ansökningsförfarande:  

Bidrag lämnas endast för projekt som påbörjats efter det att 
ansökan kommit in till Socialstyrelsen.  
 

Återrapportering:  Den som beviljas bidrag ska senast den 31 mars 2022 lämna 
en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande 
redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har 
använts. Redogörelsen ska även innehålla en 
sammanfattande bedömning av hur och på vilket sätt projektet 
har bidragit till att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 
2 § förordning (2021:313) om statsbidrag för att främja ett 
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg samt hur projektet 
kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget 
upphör. 

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-
for-att-framja-ett-hallbart-arbetsliv-inom-vard-och-omsorg-
2021/ 

 

Belopp till Täby 
kommun: 

Det totala statsbidraget som ska fördelas är 295 miljoner 
kronor (samtliga kommuner).  

 

Rekvirerat (ja/nej): Nej. 

Kommentar: Då det inte har funnits förutsättningar att med så kort 
framförhållning utforma ett nytt projekt har social omsorg 
avstått från att ansöka.  

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-att-framja-ett-hallbart-arbetsliv-inom-vard-och-omsorg-2021/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-att-framja-ett-hallbart-arbetsliv-inom-vard-och-omsorg-2021/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-att-framja-ett-hallbart-arbetsliv-inom-vard-och-omsorg-2021/
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Statsbidrag för att främja en god och nära vård 
Syfte:  Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att 

patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker 
hälsan. Storsthlm är ett stöd till kommunerna i samordning i 
arbetet med omställning till en nära vård. 

Utlysningsdatum:   Sveriges kommuner och regioner och staten har under våren 
2021 träffat en överenskommelse om att utveckla vården 
under 2021. 

Fördelnings-principer/ 
ansökningsförfarande:  

Överenskommelsen mellan SKR och staten omfattar totalt  
6 778 miljoner kronor. Av dessa tilldelas 147 miljoner kronor till 
kommunerna i Stockholms län via den regionala samverkans- 
och stödstrukturen (RSS) som fördelas 142 869 460 kr enligt 
fördelningsnyckel till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån 
satsningens områden. 4 procent ska sedan användas till 
länsgemensamma insatser som sedan planeras och används i 
samråd med styrgruppen för RSS i Stockholms län. 

Stimulansmedlen till kommunerna är enligt överenskommelsen 
fördelade inom tre olika områden: 

1. Nära vård – omställningsarbete 

2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

3. Vidareutbildning för sjuksköterskor 

Återrapportering:   

Länk till Storsthlm: https://www.storsthlm.se/social-valfard-halsa/nara-vard// 
 

Belopp till Täby 
kommun: 

4 893 281 kronor. 

Rekvirerat (ja/nej): Ja. 

Förbrukat: 0 kr men kommer att användas innan årets slut 

Kommentar: Medel kommer att användas till inköp av viss medicinteknisk 
utrustning i syfte att säkerställa en god hälso-och sjukvård 
samt utbildning i hantering av denna utrustning. Medlen 
kommer också att användas för att förbättra den palliativa 
vården samt att kvalitetssäkra kommunikation och 
dokumentation.  
 

https://www.storsthlm.se/social-valfard-halsa/nara-vard//
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Prestationsbaserade statsbidrag 
 

Prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställda 
Syfte:  Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att 

minska andelen timanställningar inom kommunal finansierad 
vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka 
tryggheten inom äldreomsorgen. 
 
Medlen kan användas under 2022 och 2023. 

Utlysningsdatum:  2021-09-01 

Fördelnings-
principer/ 
ansöknings-
förfarande:  

Statsbidraget fördelas utifrån prestation under perioden 1 
januari 2020 – 31 december 2021. 
 
Mätpunkter för uppdraget är februari månad 2020 och 
november månad 2021 inom hemtjänst respektive särskilt 
boende.  
 
För att beviljas bidrag ska något av följande uppnås: 
Villkor 1: En god nivå bestäms i uppdraget till att andelen 
timanställda är högst 17 procent.  
 
Villkor 2: En tydlig förbättring. Den som redan vid mättillfälle 1 
uppnår en god nivå enligt ovan, behöver ha förbättrat 
förhållandena med tre procentenheter vid mättillfälle två. D v s 
andelen timanställda ska vid mättillfälle två vara högst 14 
procent.  
 
Den som inte uppnår en god vid första mättillfället behöver 
förbättra förhållande med fem procentenheter vid mättillfälle 
två.  
 
Med timanställd menas den som arbetat minst åtta timmar 
under den månad mätningen sker.  
 
Senast den 31 januari 2022 ska kommunen rapportera in 
uppgifter till Socialstyrelsen. 

 

Återrapportering: Bidraget är inte förknippat med återrapportering. 

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbas
erat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-minska-andelen-
timanstallningar-inom-kommunalt-finansierad-vard-och-omsorg-
om-aldre/ 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-minska-andelen-timanstallningar-inom-kommunalt-finansierad-vard-och-omsorg-om-aldre/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-minska-andelen-timanstallningar-inom-kommunalt-finansierad-vard-och-omsorg-om-aldre/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-minska-andelen-timanstallningar-inom-kommunalt-finansierad-vard-och-omsorg-om-aldre/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-minska-andelen-timanstallningar-inom-kommunalt-finansierad-vard-och-omsorg-om-aldre/
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Belopp till Täby 
kommun: 

14 352 333 kronor. 

Rekvirerat (ja/nej):  Anmälan är gjord.  

Kommentar:  Anmälan är gjord. Medel utbetalas efter godkänd 
inrapportering. 

 

 

Prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom 
äldreomsorgen   
Syfte:  Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka 

sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen 
inom äldreomsorgen. 
 
Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare 
ska ges möjlighet att ta del av bidraget. 
 

Utlysningsdatum:  2021-09-01 

Fördelningsprinciper/ 
ansöknings-
förfarande:  

Statsbidraget fördelas utifrån prestation enligt nedan:  
 
Något av de tre villkoren nedan ska vara uppfyllda. 
 
Villkor 1: Förbättring av eller redan uppnådd nivå för 
sjuksköterskebemanning i särskilt boende. Socialstyrelsen 
definierar god sjuksköterskebemanning som 0,041 
sjuksköterska per plats eller 4,1 sjuksköterska per 100 platser.  
Förbättring ska motsvara 0,01 sjuksköterska per plats eller 1 
sjuksköterska per 100 platser. Mätpunkter 15 januari 2020 
och 15 december 2021. 
 
Villkor 2: Förbättring av antalet individer som påbörjat 
vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska 
motsvarande minst 1 procent av befintlig personal. 
Socialstyrelsen kommer att efterfråga antal undersköterskor 
som påbörjat utbildning under 2019, 2020 och 2021. 
 
Villkor 3: Antal anställda specialistundersköterskor eller 
medicinskt ansvarig läkare (MAL). Ökning ska uppvisas 
mellan åren 2020 och 2021. Socialstyrelsen kommer att 
efterfråga antal anställda specialstundersköterskor respektive 
MAL 2020 och 2021.  
 
Anmälan för att ta del av medlen ska göras senast den 1 
oktober 2021. Senast den 31 januari 2022 ska Socialstyrelsen 



 

Bilaga 
2021-11-10 
Dnr  SON 2021/402-74 

11(11) 

ha kommunernas svar avseende det villkor man avser 
uppfylla.  

 

Återrapportering: Bidraget är inte förknippat med återrapportering av 
användningen av medlen. 
 

Länk till 
Socialstyrelsen: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsba
serat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-utoka-
bemanningen-av-sjukskoterskor-pa-sarskilda-boenden/ 
 

Belopp till Täby 
kommun 

7 165 386 kr 

Rekvirerat (ja/nej): Anmälan är gjord. Medel utbetalas efter godkänd 
inrapportering. 

 

Kommentar: Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 2023. 
Socialstyrelsen skickar ut underlag för rapportering till 
kommunerna före årsskiftet.  

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-utoka-bemanningen-av-sjukskoterskor-pa-sarskilda-boenden/
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