Statsbidrag
Statsbidrag till regioner och
kommuner till följd av
sjukdomen covid-19

Statsbidrag sökta inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020
Myndighet
Verksamhetsområde
Användningsområde
Socialstyrelsen
Merkostnader till följd av covid-19 Period februari-november
inom hälso- och sjukvård samt
2020
socialtjänst när det gäller omsorg
om äldre och personer med
funktionsnedsättning

Kommentar
Ansökan för
december2020
pågår. Belopp
avser totalt för
kommunens
verksamheter,
privat och
kommunal regi
115 565 kr
återbetalas

Belopp kr
22 089 168

Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen

Äldreomsorg

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.

Suicidprevention

Storsthlm

Flera områden

Stärka det kunskapsbaserade
suicidpreventiva arbetet

400 769

Sammanhållen vård och
omsorg

Storsthlm

Socialtjänst

Skapa en mer sammanhållen
vård för personer som
behöver insatser från både
kommuner och regioner.

214 938

Habiliteringsersättning

Socialstyrelsen

Personer med
funktionsnedsättning

Höjd habiliteringsersättning
till personer i daglig
verksamhet enligt LSS

1 545 765

Överenskommelsen mellan
staten och SKR om
äldreomsorg - teknik, kvalitet
och effektivitet med den äldre
i fokus
Motverka konsekvenserna av
isolering för äldre med
anledning av spridningen av
covid-19
Motverka ensamhet bland
äldre och ökad kvalitet i
vården och omsorgen om
personer med
demenssjukdom

Sveriges
Äldreomsorg
Kommuner och
Regioner
(SKR)/Kammarkoll
egiet
Kammarkollegiet Äldreomsorg

Socialstyrelsen

Äldreomsorg, personer med
demenssjukdom

Överenskommelsen God och
nära vård 2020 - för att skapa
goda förutsättningar för
vårdens medarbetare inom
den kommunala hälso- och
sjukvården
Summa

Storsthlm

Kommunal hälso- och sjukvård

T ex digital
verksamhetsutveckling,
digitala lösningar inom
äldreomsorg.

1 698 302

63 887 kr
återbetalas

617 038

Skapa möjlighet till sociala
kontakter genom
anpassningar i verksamheter
för äldre
Statsbidraget ska bidra till att 1 138 263 kr
motverka ensamhet bland
återbetalas
äldre och öka kvaliteten i
vården och omsorgen om
personer med
demenssjukdom
Flera användningsområden 655 684 kr
återbetalas

108 000

2 114 550

1 710 684

30 499 214 kr

