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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2020 till kommuner för kostnader till följd av 

satsningen Äldreomsorgslyftet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner 

som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller underskö-

terska på arbetstid till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet (S2020/05025/SOF). 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå  

utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer  

att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier 

till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021.   

Bidragets storlek 

Satsningen planeras att omfatta totalt 2 156 miljoner kronor under 2020 och 2021, 

varav 462 miljoner kronor för 2020. Varje kommun rekvirerar medel upp till angiven 

fördelningsram. Fördelningen av medlen har två faktorer i förening som grund. Den 

ena faktorn är folkmängden i kommunen år 2019. Den andra grunden är standard-

kostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Standardkostnaden 

för äldreomsorgen baseras enligt förordningen om kommunalekonomisk utjämning 

(2004:881). I bilagan till regeringsbeslutet (2020-06-04 nr 1:8 S2020/05025/SOF) 
framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Vilka kan rekvirera medlen? 

Varje kommun får, i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata 

utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen, rekvirera 

medel. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver 

kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av  

medlen.  

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Statsbidraget får användas för att täcka personalkostnader (inklusive löner, lagstad-

gade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner) för ny eller befintlig 

personal för den tid under 2020 då den anställde är frånvarande på grund av studier 

till vårdbiträde eller undersköterska. De anställdas villkor för anställningen följer av 

lag och kollektivavtal. 

Vilka utbildningar ger rätt till stöd? 

Villkoren för att använda statsbidraget bygger på regeringens beslut om Äldre-

omsorgslyftet den 4 juni 2020 (2020-06-04 nr 1:8 S2020/05025/SOF). Det är  

Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger 

rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd. 

 

Yrkespaket till undersköterska (1500 p) 

Yrkespaket till vårdbiträde (800 p) 
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När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 

31 december 2020. Statsbidraget kan användas från och med den 2020-06-04. 

Hur får ni del av medlen? 

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 31 oktober 2020. Endast  

en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2020-06-04 nr 1:8 

S2020/05025/SOF) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

 

Länk till statsbidragets webbsida 

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?  

Varje kommun ska senast den 15 mars 2021 återrapportera hur statsbidraget har  

använts. I slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar Socialstyrelsen ut 

ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i 

samband med rekvisitionen. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras 

under bidragsåret. 

 

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket statsbidrag kom-

munen har använt, 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. Ett villkor för använd-

ningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni 

inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med den 31 december 2020 ska 

ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda  

bidragsmottagare. 

 


