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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare Ani Aslan 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-10-19 

Statsbidrag för Äldreomsorgslyftet 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att rekvirera statsbidrag för 
Äldreomsorgslyftet 2022 och därefter, via avdelningschef för äldreomsorg, betala 
ut medel till utförare inom egen- och privat regi.  

Sammanfattning 

Täby kommun ges möjlighet att rekvirera statsbidrag för Äldreomsorgslyftet till 
utförare inom äldreomsorgen som ansöker för det under år 2022.  

Syftet med Äldreomsorgslyftet är att stärka kompetensen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal 
möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Medlen ges som ersättning för 
lönekostnader för den arbetstid under bidragsåret 1 januari – 31 december 2022, 
som anställda är frånvarande för att studera inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 

Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att rekvirera statsbidrag för 
Äldreomsorgslyftet 2022 och därefter, via avdelningschef för äldreomsorg, betala 
ut medel till utförare inom egen- och privat regi. 

Ärendet 

Våren 2020 presenterade regeringen satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär 
att staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är 
frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020, 
2021, 2022 och 2023. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 
medlen till kommuner som ersättning för att anställda inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller 
undersköterska på arbetstid inom ramen för satsningen Äldreomsorgslyftet.  
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Den 27 april 2022 meddelades Täby kommun från Socialstyrelsen om beslut för 
utbetalning av statsbidraget Äldreomsorgslyftet 2022 motsvarande 11 911 141 
kronor. Medlen som är avsedda för 2022 kan användas till och med den 31 
december 2022. 

Socialchefen rekvirerar statsbidrag från Socialstyrelsen på uppdrag från 
socialnämnden. Avdelningschef för äldreomsorg uppdras därefter att betala ut 
medel till utförare inom egen- och privat regi som har ansökt och redovisat 
underlag för nyttjande av medel innan 31 december 2022.  

Ekonomiska överväganden 

Täby kommun kan enligt Socialstyrelsens fördelningslista, Fördelning 
Äldreomsorgslyftet 2022 belopp att rekvirera daterad den 23 februari 2022 
rekvirera 11 911 141 kronor för 2022. Rekvireringen innebär inga ytterligare 
kostnader för kommunen. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Marie Tid 
Avdelningschef 

Bilagor 

- Fördelningslista Fördelning Äldreomsorgslyftet 2022 Belopp att 
rekvirera, daterad den 23 februari 2022. 

Expedieras 

Controller Charlotte Hellners 

Utredare Ani Aslan 
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