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Fortsatt uppdrag att betala ut medel för Äldreomsorgslyftet 

Regeringens beslut 

Socialstyrelsen får fortsatt uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner 

som ersättning inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Socialstyrelsen ska 

administrera och följa upp hur medel använts enligt myndighetens 

anvisningar och i vilken utsträckning som privata utförare har beretts tillgång 

till stimulansmedlen. Kommunerna får rekvirera medel enligt bilagan. 

Regeringen gav Socialstyrelsen den 30 september 2021 i uppdrag att vidta 

nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan 

(Fi2020/03864, Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser Äldreomsorgs-

lyftet (S2020/05025, S2021/00338) ska kunna genomföras. Myndigheten ska 

uppfylla de krav som anges i uppdraget (S2021/06742) och som påverkar 

villkor för Äldreomsorgslyftet. 

Socialstyrelsen har att i hanteringen av Äldreomsorgslyftet ange som villkor 

för bidraget att kraven i artikel 22.2 e–f och 34.2 i Faciliteten för åter-

hämtning och resiliens (RRF-förordningen) ska uppfyllas av kommunerna, 

såsom slutmottagare, samt att kommunerna ger Ekonomistyrningsverket 

(ESV), möjligheter att följa upp utbetalda bidrag och lämna de uppgifter som 

är nödvändiga till ESV. 

Övriga villkor för Äldreomsorgslyftet följer av regeringsbeslut S2020/05025 

och S2021/00338. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta 

beslut.  

Medel som inte har förbrukats eller inte använts i enlighet med villkoren 

under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen. 
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Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda totalt 

1 700 000 000 kronor under 2022. Kostnaderna ska redovisas mot det under 

utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, för budgetår 2022 

uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, 

anslagsposten 5 Äldreomsorgslyftet RRF med 510 000 000 kronor och 

anslagsposten 17 Äldreomsorgslyftet (ej del av återhämtningsplanen) med 

1 190 000 000 kronor. Utgifter ska i första hand belasta anslagspost 5 upp till 

den tilldelade nivån för anslagsposten och därefter anslagsposten 17. Av 

dessa medel får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor för eget arbete 

kopplat till uppdraget. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget 

senast den 31 oktober 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).  

Ärendet 

Att stärka äldreomsorgen är viktigt för regeringen. Det är avgörande för 

kvaliteten och säkerheten i verksamheten att personalen har rätt kompetens 

för att utföra uppgifterna. Regeringen bedömer att det är fortsatt viktigt att 

stödja kommunerna i kompetenshöjande insatser och förstärker därför 

Äldreomsorgslyftet med ytterligare medel. Förutsatt att riksdagen beviljar 

medel avser regeringen även att avsätta 1,7 miljarder kronor för 2023. 

Kompetensutveckling är dock ett arbetsgivaransvar och kommunerna har 

som huvudmän för kommunal vård och omsorg sedan 2021 bl.a. fått ett 

årligt tillskott på 4 miljarder kronor som kan användas för att skapa 

förutsättningar för att stärka personalens kompetens. 

Villkor för Äldreomsorgslyftet till följd av Sveriges återhämtningsplan 

I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att 

mildra pandemins effekter. Huvudparten av paketet kommer att kanaliseras 

genom den så kallade Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). För 

att få ta del av medel från faciliteten ska medlemsstaterna lämna in 

återhämtningsplaner. I Sveriges beslutade återhämtningsplan inbegrips 

åtgärder som regeringen har föreslagit i statens budget för 2020 eller 2021, 

inklusive de extra ändringsbudgetar som har beslutats med anledning av 

pandemin. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet.  

Den svenska återhämtningsplanen kommer att genomföras som ett 

sammanhållet system i Sverige. Det innebär att samtliga myndigheter som 

ska hantera medel inom ramen för faciliteten ska göra det på ett enhetligt  
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sätt och enligt de krav som ställs i RRF-förordningen. Socialstyrelsen är en 

av dessa myndigheter och ska därmed uppfylla dessa krav när det gäller 

uppdraget om Äldreomsorgslyftet. 

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Michael Blom 
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