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Mottagare

Äldre- och omsorgsnämnden

Redovisning av statsbidrag
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.
Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag
ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska
utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Beskrivning av ärendet
Rutin för hantering av riktade statsbidrag

Kommunstyrelsen beslutade i september 20191 om en reviderad rutin för
hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen ska nämnden löpande bevaka
och ansöka/rekvirera statsbidragen inom sitt område. En fortlöpande
återrapportering till nämnden ska ske, som ska bestå av delegationsbeslut där
det framgår om nämnden ska ansöka/rekvirera aktuella statsbidrag eller inte.
Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering till
nämnden ske i april varje år. Återrapporteringen ska innefatta en

1

§ 1055

Diarienummer

2022/ÄON 0011

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-30

2 (2)

sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden
hanterat.
Redovisning av statsbidrag 2021

Äldre- och omsorgsnämnden beviljades 24 511 803 kronor i riktade statsbidrag
2021 varav 7 823 893 kronor återbetalas. Den största delen av tilldelade
statsbidrag riktar sig till äldreomsorgen.
Information om statsbidrag 2022

Förvaltningen har rekvirerat följande statsbidrag från Socialstyrelsen för 2022:







Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom (2 460 865 kr)
Statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre personer
(16 170 535 kr)
Statsbidrag inom satsningen Äldreomsorgslyftet (6 944 576 kr)
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård
och omsorg om personer med demenssjukdom (168 669 kr)
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
(återhämtningsbonusen) Detta bidrag ansöks i projektform och ej
utifrån ett på förhand tilldelat belopp.

Förvaltningen har rekvirerat följande statsbidrag från Kammarkollegiet för
2022:


Stimulansmedel enligt överenskommelse mellan staten och SKR om
äldreomsorg- teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
(649 469 kr)

Information om redovisning av statsbidrag bedöms inte ha några ekonomiska
konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har inte gjorts då det inte bedöms relevant.
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