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Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
prestationsrelaterade stimulansmedel till äldreomsorgen 2022
motsvarande 76,8 miljoner kronor.
Sammanfattning
Regeringen har fördelat två prestationsrelaterade statsbidrag till
landets kommuner. Syftet med statsbidragen är att ge kommunerna
incitament att dels minska andelen timanställningar för att stärka
kvaliteten och öka tryggheten, dels öka sjuksköterskebemanningen
och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgens särskilda
boenden.
Stockholms stad har beviljats 76,8 mnkr för bemanningen av
sjuksköterskor på särskilda boenden. Däremot har staden inte
uppfyllt kriterierna för andelen timanställda och får därmed ingen
tilldelning från detta bidrag. Staden fördelar erhållna medel efter de
kriterier som Socialstyrelsen definierat i anvisningarna för bidraget.
Fördelningen per utförare framgår i bilagan till detta ärende.
Bakgrund
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela två
prestationsrelaterade statsbidrag. Det gäller dels ett bidrag som
syftar till att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen och
dels ett bidrag som ska ge incitament till att utöka bemanningen av
sjuksköterskor på särskilda boenden.
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I september 2021 skickade Socialstyrelsen anvisningar till landets
kommuner om vilka krav som gällde för att tilldelas bidrag och i
december skickades de blanketter som skulle användas ut. En
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ansökan för staden skulle lämnas in senast den 31 januari 2022 till
Socialstyrelsen. Stockholms stad skickade i december ut en
anmodan till kommunala och privata utförare om att de kunde söka
dessa bidrag. Statsbidraget för att minska andelen timanställda var
möjligt att söka för alla utförare av äldreomsorg. Bidraget för att
öka andelen sjuksköterskor var möjligt att söka för verksamheter
med hälso- och sjukvårdsansvar, alltså vård- och omsorgsboenden
och servicehus. För privata utförare var det frivilligt att söka dessa
två bidrag. Inkomna ansökningar sammanställdes till en gemensam
ansökan för staden som lämnades till Socialstyrelsen den 31 januari
2022.
Ärendet
De av socialstyrelsen beviljade stimulansmedlen kan användas till
och med den 31 december 2023. Det kommer inte att krävas någon
återrapportering av hur medlen använts.
Prestationsrelaterat bidrag om att utöka bemanningen av
sjuksköterskor
Detta bidrag har som syfte att ge kommunerna incitament att öka
sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom
äldreomsorgen. Villkoren för att tilldelas statsbidrag bygger på
regeringens beslut om ”Uppdrag att fördela och betala ut
prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen
av sjuksköterskor på särskilda boenden” från den 27 maj 2021.
Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestationer under
perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021.
De nivåer som anges nedan gäller endast för det aktuella
statsbidraget och är således inte generella, nationellt fastställda
nivåer.
De kommuner som uppfyller något av följande kriterier kan ta del
av bidraget:
• kommuner som har en god sjuksköterskebemanning som innebär
minst 4,1 sjuksköterskor per 100 platser,
eller
• kommuner som har gjort en förbättring i antalet sjuksköterskor
per plats i särskilt boende. Förbättringen ska motsvara en
sjuksköterska på 100 platser,
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eller
• kommuner som har gjort en förbättring om minst en procent av
påbörjade vidareutbildningar från undersköterska till
sjuksköterska för befintlig personal,
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eller
• kommuner som ökat antalet anställda specialistundersköterskor
mellan 2021 till 2022.
Nationellt uppgår denna satsning till totalt 997 mnkr och
Stockholms stad har tilldelats 76,8 mnkr av dessa medel.
Prestationsrelaterat bidrag om att minska andelen
timanställda
Detta bidrag har som syfte att ge kommunerna incitament att
minska andelen timanställningar inom den kommunalt finansierade
vården och omsorgen av äldre. Detta för att stärka kvaliteten och
öka tryggheten inom äldreomsorgen.
Villkor 1 – En redan god nivå:
Andelen timanställda ska uppgå till högst 17 procent.
Villkor 2 – En tydlig förbättring:
Detta villkor delas upp utifrån om en kommun uppnår en redan god
nivå såsom den definierats ovan eller inte.
• De kommuner som redan har en god nivå behöver förbättra
förhållandet med tre procentenheter.
• De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra
förhållandet med fem procentenheter.
Stockholms stad har inte uppfyllt de ovanstående kraven och har
därmed inte tilldelats något från dessa medel.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. Samverkan
med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen
den 24 augusti 2022. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del
av ärendet den 23 augusti 2022 och socialnämndens, äldrenämndens
och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor den 25 augusti 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Den metod för fördelning som föreslås utgår från de anvisningar
som Socialstyrelsen skickade ut till landets kommuner i samband
med ansökan av bidraget i januari 2022.
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Fördelning av medel för att öka bemanningen av
sjuksköterskor
I de anvisningar för prestationsbaserade medel som Socialstyrelsen
skickade ut till landets kommuner i september 2021 angavs ett
preliminärt belopp för Stockholm på 64,9 mnkr. Detta belopp utgick
från att samtliga landets kommuner skulle uppnå något av de krav
som definierats. Eftersom alla kommuner inte sökt eller inte uppnått
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kraven har summan att fördela till övriga kommuner blivit högre
och staden har tilldelats 76,8 mnkr.
Stadens tilldelning om 76,8 mnkr fördelas efter följande kriterier,
vilka motsvarar de som Socialstyrelsen definierat i anvisningarna
för bidraget:
•

•

•

•

Fördelning till de utförare som har över 4,1 sjuksköterskor
per 100 platser inom särskilt boende föreslås vara 65,5
mnkr.
Fördelning till de utförare som har förbättrats sin andel
sjuksköterskor med minst en personal per 100 platser inom
särskilt boende föreslås vara 10,0 mnkr.
Fördelning till de utförare som har ökat antalet personer som
påbörjat en vidareutbildning från undersköterska till
sjuksköterska föreslås vara 0,4 mnkr.
Fördelning till de utförare som har ökat antalet anställda
specialistsjuksköterskor föreslås vara 0,9 mnkr.

Fördelningen per utförare framgår i bilagan till detta ärende.
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