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Information om möjlighet att söka medel för 
utbildning genom Äldreomsorgslyftet 

Bakgrund 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 

statsbidrag till kommuner som ersättning för att anställda ska kunna 

utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Från 

och med 2021 finns även möjlighet att söka ersättning för andra 

kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. 

Dessutom går det att få ersättning för ledarskapsutbildning för 

första linjens chefer. 

 

Satsningen kallas Äldreomsorgslyftet (S2020/05025/SOF).  

 

Syftet med Äldreomsorgslyftet är att höja kompetensen inom vård 

och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. 

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal 

möjlighet att utbilda sig på arbetstid. 

Ytterligare medel förväntas komma för år 2022. 

 

Äldreförvaltningen har i uppdrag att fördela medel till kommunala 

och privata enheter som bedriver äldreomsorg på uppdrag åt 

Stockholms stad. 

 

Vilka omfattas av äldreomsorgslyftet? 

Målgrupperna för äldreomsorgslyftet är: 

 personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en 

tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så 

kallad intermittent anställning (timanställning)  

 nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos 

arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde 

eller undersköterska 
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Vad får statsbidraget gå till? 

Statsbidraget får användas till att finansiera kostnaden för den tid 

den anställde är frånvarande på grund av studier under 2021. Det får 

användas för att täcka personalkostnader (inklusive löner, 

lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och 

avtalspensioner etc) för den tid under då den anställde är 

frånvarande på grund av studierna.  

 

De verksamheter som söker medel från Äldreomsorgslyftet kan få 

ersättning för personalkostnader avseende den person som deltar i 

utbildningen. Ersättning utgår inte för den vikarie som ersätter den 

person som deltar i utbildningen. Ersättning utgår inte heller för 

kurskostnader.  

 

Utbildningar som berättigar till stöd  

 Yrkespaket till undersköterska  

 Yrkespaket till vårdbiträde  

 Annan utbildning inom ramen för den kommunala 

vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård 

och omsorg om äldre 

 Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets 

yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde 

 Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans 

för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som 

redan har en undersköterskeutbildning kan få 

specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning 

som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, 

multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård 

 Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom 

äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll 

som gavs i Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning 

för äldreomsorgens chefer. 

Information hos Socialstyrelsen om utbildningar som berättigar till 

stöd 
 

Villkor kring anställning 

I samband med den statliga satsningen har en överenskommelse 

träffats mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och 

Kommunal vars syfte är att underlätta såväl den akuta 

bemanningssituationen som den mer långsiktiga 

kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. En intention med 

överenskommelsen är att satsningen ska öka andelen heltids- och 

tillsvidareanställningar inom äldreomsorgens verksamheter.  

 

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


 

 

 Information 

Sida 3 (6) 

 
 

Överenskommelsen omfattar inte privata arbetsgivare men deras 

arbetsgivarorganisationer kan välja att teckna liknande 

överenskommelser med Kommunal. 

 

Enligt överenskommelsen ska personal med tidsbegränsad 

anställning, i samband med att utbildningen påbörjas, erbjudas 

tillsvidareanställning på heltid. Arbetstagare som inte tidigare är 

prövade i arbetsgivarens verksamhet kan provanställas enligt AB § 

4. Nyanställda i kommunal verksamhet ska arbeta minst 50 % av 

tiden. Utbildningsinsatserna ska påbörjas senast sex månader efter 

anställningens början. Därefter ska arbetstagaren genomgå 

kompletterande utbildningsinsatser i olika steg med det nationella 

yrkespaketet till vårdbiträde eller undersköterska som mål. 

 

Ansökan om plats 

För att ansöka om en plats i Äldreomsorgslyftet ska medarbetaren 

ha ett intyg om en studieplats på angivna kurser. När det gäller 

utbildning till undersköterska eller vårdbiträde kan arbetsgivare och 

medarbetare få vägledning och hjälp med ansökan så personen 

hamnar i rätt kurs och hos rätt utbildningsanordnare genom 

Vuxenutbildningscentrum.   

Medarbetaren kommer att utbilda sig i den kommun som 

vederbörande är mantalsskriven i. 

 

Ansökan om ersättning för lön under studietiden 

När medarbetarna fått besked om att de antagits på kurs kan 

arbetsgivaren söka medel för medarbetarens personalkostnader 

under studietiden 2021. Medlen delas ut kalenderåret 2021 och 

enheten fakturerar äldreförvaltningen för medarbetarens lön för 

studietiden. Den tid som medarbetaren arbetar ersätts inte.  

Eftersom kursstarterna sker löpande kommer medlen att delas ut 

enligt principen ”först till kvarn” vilket innebär att medlen delas ut i 

turordning till de enheter som ansöker för antagna medarbetare så 

länge medlen räcker.  

 

Rutin 

1. Medarbetaren kommer överens med arbetsgivaren om att 

söka utbildning genom Äldreomsorgslyftet.  

2. Chef och medarbetare kontaktar Vuxenutbildningscentrum 

för vägledning och hjälp vid ansökan. 

3. Medarbetaren ansöker själv till reguljär vuxenutbildning i 

sin hemkommun. 
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4. När medarbetaren har besked om antagning ansvarar 

personen för att anmäla detta till sin arbetsgivare. 

5. Arbetsgivaren ansöker därefter hos äldreförvaltningen om 

medel för att ersätta lönen under studietiden. Detta görs 

genom att arbetsgivaren fyller i ett formulär med följande 

uppgifter: 

 information om enhet/företag och kontaktuppgifter till 

medarbetarens närmaste chef 

 personuppgifter på medarbetaren, dennes telefonnummer 

och mailadress 

 antagningsintyg som visar vilket program som är sökt 

och studietidens längd 

 försäkran om att kontakta äldreförvaltningen om 

utbildningen avbryts eller om villkoren för studierna 

förändras på något sätt 

 försäkran om att återrapportering kommer att ske inom 

utsatt tid till äldreförvaltningen enligt socialstyrelsens 

krav 

6. Medlen faktureras efter avslutad kurs, eller om kursen går 

över kalenderåret vid årsskiftet och sedan vid avslutad kurs. 

 

Länk till ansökan 
 

Utbetalning av medel  

När verksamheten fått en ansökan beviljad fastställs den ersättning 

som kommer att utgå för medarbetaren baserad på en 

schablonersättning av lönen. Verksamheten fakturerar 

äldreförvaltningen beloppet efter avslutad kurs. Om medarbetarens 

kurs pågår över årsskiftet kommer delar av medlen att delas ut i 

samband med årsskiftet.  

 

Kontaktuppgifter 

Kontakt Vuxenutbildningscentrum 
Du som har kunskaper i svenska på SFI-nivå (svenska för 

invandrare): 

Ring 08-508 88 900 - måndag, tisdag, torsdag 09.00-11.00 

Mejla sfisyv@edu.stockholm.se 

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet 

 

Du som har kunskaper i svenska på grundläggande eller gymnasial 

nivå: 

Ring 08-508 35 400 – måndag, tisdag, torsdag 09.00-11.00 och 

13.00-15.00 (välj att tala med en studie- och yrkesvägledare) 

Mejla support.vux.amf@edu.stockholm.se 

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet 
 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=27604de8c2e0
mailto:sfisyv@edu.stockholm.se
mailto:support.vux.amf@edu.stockholm.se
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Kontakt Äldreförvaltningen 

 

Kerstin Tägt 

kerstin.tägt@stockholm.se 

 

Marita Tilevi 

marita.tilevi@stockholm.se 

 

  

mailto:kerstin.tägt@stockholm.se
mailto:marita.tilevi@stockholm.se
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Utbildningslängd och löneschabloner 

Beräknad 

Utbildning tid (heltid) 

Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) 40 veckor 

Utbildning från vårdbiträde till undersköterska (700 p) 35 veckor 

  

 

Schablonbelopp för utbildningar 

Till vårdbiträde  302 000/utbildning 

Från vårdbiträde till undersköterska 292 000/utbildning 

Till specialistundersköterska   9 675/vecka 

Ledarskapsutbildning  21 500/vecka 

 

 

Exempel på beräkning av ersättning: 

En outbildad medarbetare inom egen regi ska utbilda sig till 

vårdbiträde. Denna person kommer att arbeta 50 procent och gå 

utbildningen 50 procent. Utbildningstiden blir då 80 veckor och 

ersättningen för hela utbildningstiden uppgår till schablonbeloppet 

302 000 kronor.   

    

Återrapportering 

Kommunen ska återrapportera till Socialstyrelsen det datum 

myndigheten anger i anvisningarna. Återrapporteringen ska 

innehålla en inventering av hur många som påbörjat respektive 

avslutat kurser med godkänt betyg inom respektive utbildning, hur 

många som är ny respektive befintlig personal samt om personalen 

är anställd i egen (kommunal) regi eller privat regi.  

 

Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året 

därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd 

kontaktperson. Kommunen kommer inte bli återbetalningsskyldig 

om personal som har gått på utbildningen inte blir godkänt eller 

avbryter sina studier. 

 

Medlen som inte har använts eller som inte har använts i enlighet 

med villkoren i regeringens beslut om och Socialstyrelsens 

anvisningar till Äldreomsorgslyftet ska återbetalas till 

Socialstyrelsen. 




