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Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg
av äldre personer 2021
Ärende
Danderyds kommun har under 2021 erhållit statsbidraget Säkerställa en
god vård och omsorg av äldre personer till en summa av cirka 13,6
miljoner. Utöver redan genomförda satsningar motsvarande cirka 3,5
miljoner kronor har socialförvaltningen tagit fram ett förslag för att fördela
cirka 8,5 miljoner kronor inom äldreomsorgen, dels för att kompensera för
faktiska merkostnader och dels en allmän kompensation till följd av
pandemin.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2021/0116 daterat
2021-11-30 och att anta socialförvaltningens förslag om att:
- stärka och fullfölja pågående satsningar cirka 3,5 miljoner kronor
- ersätta utförare inom äldreomsorgen för faktiska merkostnader under
2021 till följd av pandemin cirka 3,8 miljoner kronor
- kompensera utförare inom äldreomsorgen för vad pandemin har medfört
under 2021 genom en schablonersättning motsvarande cirka 4,7 miljoner
kronor vilket inkluderar merkostnader för november och december 2021
Socialnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Regeringen använder sig av två olika typer av statsbidrag, generella och
riktade bidrag. Generellt statsbidrag är ett allmänt bidrag inom ett område.
De är inte öronmärkta till ett specifikt ändamål och är därav fria för
kommunerna själva att avgöra vilka lokala behov bidragen ska användas till.
Riktade statsbidrag har tydliga direktiv och ska återrapporteras och kvarstående bidrag ska återbetalas.
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2021 har Danderyds kommun ett generellt bidrag Säkerställa en god vård
och omsorg av äldre personer som får användas utifrån lokala behov i syfte
att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Bidraget ska
användas under 2021. I anvisningarna ger Socialstyrelsen exempel på vad
medlen kan användas till.
- förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor
- arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med
demenssjukdom
- motverka ensamhet bland äldre
- ökad personalkontinuitet
- förbättra samverkan mellan socialtjänst och kommunal och regional
hälso- och sjukvård
- förebygga smittspridning av covid-19
- utveckla stöd till anhörigvårdare
- utveckla informationssäkerhet och väldfärdsteknik inom äldreomsorgen
Socialförvaltningens utredning
Danderyds kommun har genom Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer tagit del av cirka 13,6 miljoner kronor för 2021. Av bidraget
har redan cirka 3,5 miljoner kronor använts utifrån bedömningar av det
lokala behovet och ofta i kombination av andra statsbidrag. Ett exempel är i
kombination med äldreomsorgslyftet som är ett riktat bidrag med direktiv
som innebär att det enbart får gå till lönekostnader. Äldreomsorgslyftet
täcker utförarnas lönekostnader för medarbetare som studerar till undersköterska eller sjuksköterska och Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer använts för att köpa in uppdragsutbildning och språkträning
för att möjliggöra att personalen studerar. Andra exempel är utrustning till
verksamheterna, seniormagasinet, förstärkt kompetensutveckling kring
habilitering och rehabiliterande arbetssätt.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer cirka 13,6 miljoner
kronor är bidrag som gäller för 2021 och kvarstående medel ska inte betalas
tillbaka till staten. Socialförvaltningen har utöver redan genomförda
satsningar tagit fram ett förslag för att fördela cirka 8,5 miljoner kronor
inom äldreomsorgen genom faktiska merkostnader till följd av pandemin
samt en allmän kompensation för vad pandemin har inneburit för utförarna.
Eventuellt kvarvarande medel får kompensera kommunens egna kostnader.
Faktiska merkostnader
Under 2020 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag till
regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för mer-
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kostnader till följd av sjukdomen covid-19. Det finns 2021 inga statsbidrag
avsedda för detta ändamål.
Socialförvaltningen har tagit fram en modell för att kompensera utförare
inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet samt natt och
larmpatrull för merkostnader relaterat till pandemin via Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer.
Utförare har lämnat in underlag på faktiska kostnader januari till oktober
2021 till en kostnad av cirka 3,8 miljoner kronor. Definitionen av merkostnader är likvärdiga 2020 års statsbidrag ”Statsbidrag till regioner och
kommuner till följd av sjukdomen covid-19”. Merkostnader som uppstår
under november-december får täckas in av nedan beskrivna schablonersättning.
Fördelning utifrån fördelningsnyckel
Socialförvaltningen har utöver de faktiska merkostnaderna på cirka 3,8
miljoner kronor tagit fram en modell för att fördela cirka 4,7 miljoner
kronor från statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer till hemtjänstutförare, nattpatrull samt vård- och omsorgsboenden
inom Danderyds valfrihetssystem som en kompensation för vad pandemin
har medfört för utförarna.
Fördelningsnyckeln baseras på verksamhetskostnader samt antal kunder i
Danderyd. Där cirka 1,3 miljoner kronor fördelas till hemtjänst och cirka
3,4 miljoner kronor fördelas till vård- och omsorgsboenden.
Ekonomiska konsekvenser
Pandemin har varit en utmaning för utförare inom äldreomsorgen. Att i
slutet av året få ersättning för merkostnader samt en kompensation är
välbehövt och värdigt deras hårda arbete.
Kommunen vill genom fördelningen av statsbidraget Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer ge möjlighet att förstärka och fullfölja
redan pågående utvecklingsarbeten, ge en kompensation för redovisade
merkostnader under 2021 samt en generell förstärkning till utförarna enligt
en fördelningsnyckel.
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socialdirektör
Handlingar i ärendet
Expedieras
Till berörda verksamheter
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