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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 32   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 32 Dnr 2021/16 700 SN 
 
Information från socialchef 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information; 

- Projektering för byggnationen av ett nytt särskilt boende på Ekbacka området 

är klart. Kommunens jurister ser nu över förfrågningsunderlaget.  

- Rehabs lokaler för rengöring av hjälpmedel görs ändamålsenlig.  

- Utemiljöerna på Ekbacka ses över. 

- Rekrytering av sommarvikarier pågår och det år svårt att rekrytera till norra de-

len. Introduktioner av vikarier har påbörjats.   

- Ytterligare bidrag från staten kan rekvireras för God och nära vård. 

- Borgholms kommuns ledningsgrupp har beslutat inrätta en arbetsgrupp för att 

förbereda för livet efter pandemin och återgången till det "nya normala". Utbild-

ningschef Roland Hybelius är sammankallande i arbetsgruppen, där represen-

tanter för utbildnings- och socialförvaltningen ska ingå. 

- Antal brukare inom omsorgen om funktionsnedsattas dagliga verksamhet ökar. 

- Pågår arbeta av flytt gällande ungdomssamordnartjänsten från kommunstyrel-

sen till socialnämnden fr.o.m. 2022. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 33   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 33 Dnr 2021/17 700 SN 
 
Information gällande Covid-19, år 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information; 

- Det är en ökad smittspridning i Länet och i synnerhet i Borgholms kommun. 

- Det finns idag ingen smitta i socialnämndens verksamheter. 

- Hälsocentralerna i Borgholm och Löttorp vaccinerar fram till 2021-05-18. 

- Regionen har påbörjat vaccinering av priogrupp 3. 

- Avrådan gäller för att besöka anhöriga på korttidsavdelning Ekbacka 4 fram till 

2021-05-16, oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19. 

- Ca 25 % av Borgholms kommuns invånare är vaccinerade.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 34   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 34 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning mars 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för mars 2021.  

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för mars 2021 är framtagen av enhetschefer, 
verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
mars månad 2021. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet och våra äldsta 
kommuninvånare har nu vaccinerats och har fått ett fullgott skydd. Under de senaste 
veckorna har smittspridningen återigen tagit fart i samhället vilket till stor del sägs bero 
på att den brittiska mutationen av Covid är dominerande. Situationen medför att fortsatta 
restriktioner blir kvar i verksamheten med krav på skyddsutrustning i det patientnära 
arbetet och hemarbete där det är möjligt. Ytterligare försiktighetsåtgärder har införts på 
korttidsboendet med begränsningar i att besöka boendet. 

För de som har möjlighet inom administrationen gäller arbete hemifrån och att möten 
görs digitalt via Teams. Hygiensäkrade tangentbord har beställts till verksamheter och 
expeditioner där flera användare använder samma dator. Restriktionerna med distans och 
basala hygienrutiner förväntas pågå under större delen av 2021. Borgholms kommun 
ligger i topp nationellt i PPM (punkt prevalens mätningar) för basala hygienrutiner. 

Covid pandemin har satt stor prägel på arbetet i förvaltningen under den senaste 12-
månaders perioden. Målsättningen är att utvecklingsarbetet i förvaltningen ska få större 
fokus inom bland annat inom "God och nära vård" och kvarstående punkter i satsningen 
på bästa äldreomsorgen. 

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på 
Ekbacka. Projekteringsfasen är klar och efter pågågående granskning av handlingar 
kommer upphandlingen att publiceras. Målsättningen är att kunna tilldela 
totalentreprenaden under juni och byggstart under hösten. 

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats med målsättning att klara det 
långsiktiga behovet av trygghetsbostäder. 

Utbildningar har påbörjats för årets sommarvikarier. I sommar kommer cirka 100 vikarier 
att arbeta inom vård och omsorg i Socialförvaltningens verksamheter. 
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1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +6,6 mkr 
(prognos +2,5 mkr). 

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att den budget som 
verksamheten fått för heltid som norm och borttagning av delade turer om 8,0 mkr inte 
har förbrukats. Kostnader beräknas belasta resultatet längre fram under året medan 
budgeten fördelas per månad, vilket genererar +2,1 mkr för perioden. Projektet 
Äldreomsorgslyftet pågår och har förbättrat resultatet genom att kostnader som tillhör 
projektet har förflyttas från verksamheterna (+0,5 mkr). Externa placeringar visar en 
positiv avvikelse om +1 mkr. 
 
Förvaltningen visar i jämförelse med samma period föregående år på högre 
sjuklönekostnader. Skillnaden jämfört med föregående år uppgår till 0,8 mkr vilket är det 
belopp som förvaltningen erhållit i bidrag gällande sjuklönekostnader för januari och 
februari månad. 

Det som reducerar avvikelsen är bland annat att förvaltningen för perioden har 1,2 mkr i 
extra kostnader kopplade till covid-19. 

Kommunens verksamheter 

Heltid som norm 

Obokad resurstid  
I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika 
verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra 
arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Under årets första tre månader har det 
uppstått en kostnad om 0,3 mkr. Under mars månad ser vi en ökning inom särskilt boende 
och hemtjänst och en minskning inom omsorgen om funktionsnedsatta (OFN). Utfallet 
inom äldreomsorgen härleds till medarbetare med helgtjänstgöring som initialt påverkar 
resurstiden negativt. Minskningen inom OFN härleds till ökad samplanering. Orsaker till 
obokade resurstider tider kan vara att: 

 Det finns ingen beställning som matchar arbetstiden. 
 Ett helt arbetspass kan inte bokas ut då behovet är färre timmar än schemapasset. 

kort för att boka ut, det vill säga 2 timmar. 
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Delade turer 
Nedan visar diagrammet antalet delade turer inom verksamhetsområdet Äldreomsorg. 

Antalet delade turer har minskat markant sedan helgtjänstgöringen infördes. Jämfört med 
januari månads 102 delade turer har de under perioden minskat till 32. 

 
Helgtjänstgöring: Medarbetare arbetar 3 av 4 helger med ett lägre heltidsmått, det vill säga 
arbetar färre timmar men får lön för heltid. 

Ökad grundbemanning: Syftet är att ordinarie personal ska täcka planerad samt till viss del akut 
frånvaro. Fler antal medarbetare som kan arbeta helg och minskar därmed delade turer. 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +6,6 mkr 
(prognos +2,5 mkr). 

Nedan presenteras resultatet per verksamhet 

Bemanningsenheten 
Resultatet visar en positiv avvikelse för perioden och härleds till en vakant administrativ 
tjänst, dock kan resultatet komma att förändras efter avräkningen för årsarbetstiden som 
regleras 31 mars. 

Hälso-och sjukvårdsenheten 
Det positiva resultatet härleds till att kostnaden för hjälpmedel ligger något lägre än 
budgeterad nivå. 

Särskilt boende 
Den positiva avvikelsen härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis 
vakant tjänst. Överskottet härleds även till att verksamheten fått bidrag för heltid som 
norm och delade turer som fördelas per månad. Kostnader kommer att belasta resultatet 
längre fram under året. Ökat vård och omsorgsbehov på Åkerbohemmet har krävt extra 
bemanning nattetid vilket påverkar resultatet negativt. 

Ordinärt boende 
Antalet hemtjänsttimmar är under mars månad lägre än budgeterad nivå. Hemtjänst 
centrum Norr, Böda, Löttorp/Källa samt Långlöt/Rälla uppvisar underskott vilket härleds 
till minskat antal timmar samt hög sjukfrånvaro. 
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Omsorgen om funktionsnedsatta 
Det positiva resultatet härleds bland annat från överskott centralt OFN. Överskottet på 
centralt beror på att momsbidraget varit större än förväntat samt att driftsbudget för 
kompetensutveckling och övriga främmande tjänster inte nyttjats. Bidragande faktor är 
även den personalbudget som ligger centralt för att täcka förväntat underskott för 
personal på gruppbostad Ranstad. Det som reducerar avvikelsen är bland annat höga 
personalkostnader i form av sjuklön, semesterlön samt lön till timanställda. 

 

Individ- och familjeomsorg 
Det positiva resultatet härleds till att enhetens externa placeringar i dagsläget ligger under 
budgeterad nivå. En annan bidragande faktor till det positiva utfallet beror på en vakant 
tjänst inom stöd och insatser där enheten inför tillsättning nu gör en kartläggning av 
vilken kompetens enheten är i störst behov av för att på bästa sätt kunna tillgodose 
behoven hos klienterna. 
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Arbetsmarknadsenheten 
Ett positivt resultat som bland annat härleds till ej tillsatt tjänst som praktiksamordnare 
samt finansiering till 40 % av tjänsten som Integrationshandledare. Integrationshandlaren 
kommer under året att agera som lokal projektledare för projektet FSLA. Denna tjänst 
finansieras genom Samordningsförbundet. Försörjningsstöd visar på en negativ avvikelse 
om 0,04 mkr med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin kommer att påverka utfallet 
resterande del av året. 

 
Projekt 
Schablonersättning från Migrationsverket var ej budgeterad, men inkom om 0,5 mkr i 
januari och därav en positiv avvikelse för perioden. 

 

Budgetflytt mellan OFN och myndighet är ej ännu genomförd, flytten kommer att ske i 
april månad. 

Analys av årsprognos 

Förvaltningen visar ett positivt resultat för mars månad. Detta bidrar till att vi just nu ser 
en prognos för helåret om +2,5 mkr. Prognosen baseras på dessa antaganden: 

Bidrag från staten gällande sjuklönekostnader förbättrar årsprognosen. Osäkerhetsfaktorer 
är om försäkringskassan fortsättningsvis betalar ut sjuklönekostnader samt om kommunen 
kan fortsätta eftersöka medel för extra kostnader gällande 2021. 

Centralt 
Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kommer var 
densamma som intäkterna och i slutet av året visa på en budget i balans. 

Vård och omsorg 
Prognosen har förbättrats jämfört med föregående period. Det härleds till att kostnaderna 
för utbildningen, äldreomsorgslyftet har legat på hemtjänst och särskilt boende och inte 
på kontot för stimulansmedel vilket nu har korrigerats.  Vilket har lett till en förändrad 
årsprognos inom vård och omsorg. 

Regionen kompenserar arbetet med att utföra vaccination mot Covid-19 och 
verksamheten får under april månad första omgången av ersättning om 0,4 mkr, vilket är 
inräknat i periodens prognos. 
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Omsorgen om funktionsnedsatta 
Prognosen baseras på att Ranstad gruppbostad, Runstens korttidsboende och Daglig 
verksamhet med största sannolikhet kommer göra ett underskott på grund av högre 
personalkostnader än vad som är budgeterat.  Underskottet hjälps upp av att flera 
verksamheter visar överskott i prognosen. Samt att det centralt på OFN ligger en 
personalbudget som förväntas täcka den största delen av Ranstads underskott men 
troligtvis inte hela summan. 

Individ- och familjeomsorg 
Prognosen baseras på en utökad budet för placeringar jämfört med 2020, samt på att 
förändringsarbetet på hemmaplan ska ha haft en gynnsam utveckling. Vid förra 
rapporteringen beskrevs ett lågt inflöde av inkomna orosanmälningar vilket nu har 
förändrats. Det innebär att prognosen är osäker och att överskottet kan komma att justeras 
nedåt under kommande månader. 

 

Under april månad kommer förvaltningen söka om extra kostnader kopplat till Covid-19 
gällande december månad 2020. Det finns en osäkerhet om förvaltningen kommer erhålla 
bidrag och i sådana fall hur mycket och därför är återsökningen inte medräknat i 
prognosen. 

 

Ekonomisk sammanställning 

   Årsbudget Budget 
 jan-mar 

Utfall  
jan-mar 

Avvikelse 
jan-mar 

Årsprognos 
avvikelse 

 Total      

70 Centralt 36 949 9 250 7 075 2 175 0 

71 Bemanningsen
het 1 853 456 300 157 250 

72 Hälso- och 
sjukvård 27 684 6 742 6 596 145 200 

73 Särskilt 
boende 91 973 22 472 21 608 865 900 

74 Ordinärt 
boende 75 280 17 663 17 005 658 600 

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 59 358 14 362 13 772 590 -500 

76 Individ- och 
familjeomsorg 26 114 6 466 5 235 1 231 1 100 

77 Arbetsmarkna
dsenheten 12 558 2 897 2 620 277 200 

79 Projekt 0 0 -465 465 -250 

 Summa 331 769 80 307 73 745 6 562 2 500 
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Åtgärder och konsekvensanalys 
Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året nå en 
budget i balans: 

 Om andra möjligheter finns, undvika att tillsätta vakanta tjänster 
 Fortsätta arbeta aktivt med att undvika externa placeringar så 

beroendestöd/missbruksvård sker i så stor utsträckning som möjligt inom 
kommunen. 

 Förändrad schemaplanering inom hemtjänstenheterna för att kunna erhålla rätt 
bemanning efter behov. 

 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i 
extratjänst. 

 Fortsatt samarbete och samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att 
minska kostnader för vikariekostnader samt kostnader för fyllnad och övertid. 

Det finns en överhängande risk att verksamheternas påverkan av Covid 19 kommer att 
påverka även kostnadsutvecklingen. Rekommendationen är därmed att åtgärder 
genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 35   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 35 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 
2023-2025. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över budgetförslaget till socialnämnden för godkännande.  

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar om de tekniska ramarna, verksamhetsför-
ändringar och prioriteringsunderlag.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Budgetberedning 2021-04-06
Socialnämnden
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2021 2022 2023 2024 2025

316 546 322 119
340 030 357 082

374 384

Tekniska ramar (tkr)
2021 2022 2023 2024 2025
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Invånare 80+

Framskrivning 5 år: +333 invånare 80+ (+210 invånare 80+ 2018)
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Särskilt boende

136 Särskilt boendeplatser 
varav 14 korttidsplatser
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Hemtjänst

Cirka 250 
individer med 
hemtjänst
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Kommunal hälso- och sjukvård

God och
 

Nära v
ård

Hjälpmedel

Avancerad vård i hemmet för 
individer i särskilt och ordinärt boende 
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Omsorgen om funktionsnedsatta

40 brukare i 7 
LSS-bostäder

55 
brukare i 
daglig 
verksamhet
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Individ- och familjeomsorgen

97 hushåll i 
försörjningsstöd

18 personer i 
missbruksvård

69 personer i arbetsmarknads- 
och integrationsåtgärder

5 ungdomar i 
stödboende

10 barn i 
familjehem
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Verksamhetsförändringar
Blå = Ingår i prioriteringsunderlaget

2022
• AME är fortsatt minskad med -1,0 

tj handläggare.
• Daglig verksamhet fortsatt att 

utökas med 2,0 tj till följd av ökat 
behov.

• Fortsatt satsning på framtidens 
äldreomsorg.

• Lagförändring, fast 
omsorgskontakt

• Utökning av förebyggande teamet 
med 1,0 tjänst

• Investeringen i Återbruket 
implementeras oktober 2021 och 
ger en helårs effekt år 2022.

2023

• Det nya äldreboendet öppnas upp. 
Delårseffekt 

• Soldalen, Strömgården, Ekbacka 
5 och Ekbacka 6 förflyttas till det 
nya äldreboendet
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2024
• Utveckling av Ekbacka 5-6 

uppstartas för att möta behovet 
av SÄBO

• Nya äldreboendet är i full drift, 
80 platser

2025
• Fortsatt  utveckling av ”god 

och nära vård”

Verksamhetsförändringar
Blå = Ingår i prioriteringsunderlaget
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Uppföljning 2021-års prioriteringar - ÄO

• Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende 

• Forsatt satsning på hemsjukhuset 2,0 tj ssk och 1,0 mkr till 
hjälpmedel – Har fungerat som planerat och önskas fortsätta i 
samma form

• Ökade IT-kostnader till följd av ny fördelning ökar på soc och 
minskar på utb
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• Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst för utökat behov.

• Framtidens äldreomsorg för att fortsätta följa planen
– Demensteamet
– Kompetensutveckling inom äldreomsorg och demens 
– Projekt Cuviva

• Heltid som norm

• Ta bort delade turer

Uppföljning 2021-års prioriteringar - ÄO26



Uppföljning 2021-års prioriteringar – 
IFO/OFN

• Stänga gruppbostad Ranstad när nytt LSS boende byggs i Borgholm.
Framskjuten till 2023

• Minskar 1,0 tj handläggare på AME till följd av pensionsavgång

• Renovering av lokal för återbruk 

• Införa schemaläggningssystem för boendestödet -230 tkr.  Infört och 
besparing har nått önskad effekt, effektivisering kommer hålla samma 
nivå

• Resursfördelning gruppbostäder -100 tkr. Modellen är införd. 
Effektivisering har skett och kommer fortsätta hålla samma nivå

• Kostnad för externa placeringar
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Verksamhetens sänkta kostnader 2022
-2025

Sänkta kostnader (tkr) Helårseffekt 2022 2023 2024 2025
1 Stänga gruppbostad Ranstad när nytt LSS boende byggs i 

Borgholm. 
-550 -550 -550 -550

2 Minskar 1,0 tj handläggare på AME till följd av 
pensionsavgång

-610 -610 -610 0 0

3. Uppsägning av extern lokal (Cikorian) 
Nettoeffekt

-125 -125 -125 -125 -125

-1 285 -735 -1 285 -675 -675
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 Kapital kostnader Investeringar
 2022-2025

Kapital kostnader Investeringar Helårseffekt 2022 2023 2024 2025
1 Återbruk för att fler individer ska bli självförsörjande och 

därmed minska kostnader för missbruk och 
försörjningsstöd. (Prioriteringen avser avskrivning och 
internränta för en investering på 6,0 mkr)

250 250 250 250 250

2 Inventarier och utrusning till nya Ekbacka X X
3 Inventarier och utrusning till nytt LSS-boende X
4 Utveckling av Ekbacka 5/6 X X

5 Träffpunktsverksamhet flyttas till Ekbacka från 
Strömgården X
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Förslag till prioriteringar inom 
verksamheten 2022-2025

Vad utöver teknisk ram föreslås prioriteras? (tkr) Helårseffekt 2022 2023 2024 2025
1 Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till hjälpmedel 2 401 2 243 2 295 2 347 2 401

2 Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 
5 år)

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

3 Ökade IT-kostnader till följd av ny fördelning ökar på soc och 
minskar på utb.

1 200 1 000 800 600 0

4 Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst för utökat behov. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5 Framtidens äldreomsorg för att forsätta följa planen 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
6 Hyra för nytt LSS-boende (gemensamhetsytor) 500 500 500 500
7 Heltid som norm 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
8 Ta bort delade turer 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
9 Fast omsorgskontakt 600 600

10 Utveckling Ekbacka 5/6 5 000 5 000 5 000
11 Utökning av förebyggande teamet med 1,0 tjänst 580 545 558 569 580

12. Utveckling av verksamhetssystem 250 250
20 038 19 553 24 416 23 881

2022 2023 2024 2025
Socialnämnden Totalt 19 553 18 518 23 991 23 456
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Total prioritering 2022-2025 (tkr)

2022 2023 2024 2025
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19 553 18 518

23 991 23 456

Socialnämnden
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 36   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 36 Dnr 2020/49 704 SN 
 
Svar på motion; Per Lublin (ÖP), undersöka möjligheterna att införa nå-
got liknande Emmabodamodellen för hemtjänst 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  hänskjuta ärendet till socialnämnden 2021-04-28  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2020-06-18 att kommunfullmäktige besluta låta 
undersöka möjligheten att införa något liknande Emmabodamodellen för hemtjäns-
ten i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Regeringen har föreslagit en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som säger att 
äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för 
att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och 
samordning. Socialnämnden har ställt sig positiva till lagförslaget. Borgholms kom-
mun har under många år arbetat med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Ut-
vecklingsarbete har även påbörjats med mindre arrbetsgrupper utifrån geografiska 
områden samt teamträffar med multiprofessionella yrkesgrupper. Förvaltningen be-
höver fortfarande vidareutveckla vissa delar. Borgholms kommun har en av rikets 
äldsta befolkning och många av omsorgstagarna har ett stort vård- och omsorgsbe-
hov vilket ofta kräver dubbelbemanning. När en omsorgstagare har många besök 
samt dubbelbemanning blir kontinuiteten försämrad. 

Bedömning 
Då förvaltningen ämnar fortsätta utvecklingsarbetet med att tillgodose omsorgsta-
garnas behov av trygghet, kontinuitet samt individanpassad omsorg anser social-
nämnden att verksamheten strävar åt samma håll som Emmaboda kommun. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
socialnamnden@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Östra Kyrkogatan 31 

Telefon 
0485-880 85 

Fax 
0485-880 82 

Bankgiro 
650-5044 

PlusGiro 
10 85 00-0 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-10 

  
   

Maria Svanborg, 0485-88014 
maria.svanborg@borgholm.se 

 
 

 
 

 
  
 

Svar på motion (Per Lublin ÖP) – undersöka 
möjligheten att införa något liknande Emmaboda 
modellen för hemtjänsten i hela vår kommun 

Förslag till beslut 
Att avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2020-06-18 att kommunfullmäktige besluta 
låta undersöka möjligheten att införa något liknande Emmaboda modellen 
för hemtjänsten i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Regeringen har föreslagit en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som 
säger att äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast 
omsorgskontakt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och samordning. Socialnämnden har ställt sig 
positiva till lagförslaget. Borgholms kommun har under många år arbetat 
med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Utvecklingsarbete har även 
påbörjats med mindre arrbetsgrupper utifrån geografiska områden samt 
teamträffar med multiprofessionella yrkesgrupper. Förvaltningen behöver 
fortfarande vidareutveckla vissa delar. Borgholms kommun har en av rikets 
äldsta befolkning och många av omsorgstagarna har ett stort vård- och 
omsorgsbehov vilket ofta kräver dubbelbemanning. När en omsorgstagare 
har många besök samt dubbelbemanning blir kontinuiteten försämrad.  

Ärende/bedömning 
Då förvaltningen ämnar fortsätta utvecklingsarbetet med att tillgodose 
omsorgstagarnas behov av trygghet, kontinuitet samt individanpassad 
omsorg anser socialnämnden att verksamheten strävar åt samma håll som 
Emmaboda kommun. 

 

Maria Svanborg 
Verksamhetschef 

"[Förvaltningschefens namn]" 
"[Förvaltningschefens titel]" 
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-03-10 

  
  

Sida 
2(2) 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här]
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 37   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr 2020/88 704 SN 
 
Motion; Per Lublin (ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄÖ och HSV att bereda mo-

tionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.  

Beslut skickas till 
Socilanämden. 
______________
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MOTION till kommunfullmäktige 
   
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar är det extra 
förvånansvärt att kommunen tar betalt av de som för sin trygghets 
skull har sådana. Låt oss lägga detta till övriga motiv att avskaffa 
avgiften för trygghetslarm. 
   
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på 
trygghetslarm snarast avskaffas. 
  
Borgholm i oktober 2020

36



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 38   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr 2020/89 704 SN 
 
Motion; Per Lublin (ÖP) Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att bereda mo-

tionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygg-hets-
larmen funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet 
kan gå till fler än för närvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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MOTION till kommunfullmäktige 
   
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar som det är 
tänkt och andra brister i funktion föreslår jag att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att 
överväga och ges möjlighet att införskaffa annan teknisk 
utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen funktioner och 
även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå 
till fler än för närvarande. 
  
Borgholm i oktober 2020
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr 2020/100 704 SN 
 
Motion; inrätta en väntjänst 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att bereda mo-

tionen.   

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

Att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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MOTION – INRÄTTA EN VÄNTJÄNST FÖR ATT BRYTA OFRIVILLIG ENSAMHET 
HOS ÄLDRE I BORGHOLMS KOMMUN 

Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige. 
Coronapandemin har satt fokus på den stora andelen äldre som upplever 
ofrivillig ensamhet och isolering. Enligt SCB:s senaste mätning innan Corona 
pandemin uppgav var tredje person över 85 år att de kände sig ensamma och 
var sjätte var socialt isolerad. Forskning visar att ensamhet medför stora 
hälsorisker för hjärtinfarkt, stroke och demens. Hög grad av isolering leder till 
nästan 50 procents högre sannolikhet att dö i förtid.  

Borgholms kommun har en hög andel äldre och många känner ofrivillig 
ensamhet i sina hem både på landsbygden och i tätorterna. Det är inte alla som 
vill och kan engagera sig i olika föreningar eller komma ut från sitt hem.  

I flera kommuner så har man utvecklat en frivilligverksamhet med en tjänst 
som kallas för frivilligsamordnare. I äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg” som genomförts i Borgholms kommun ingår ett förslag om att 
inrätta en tjänst som äldrekonsulent. Denna tjänst kan kombineras med att 
också vara en frivilligsamordnare som ansvarar för en verksamhet för att bryta 
ensamhet hos äldre tillsammans med andra aktörer och frivilliga i kommunen. 
För att inte förväxlas med anhörigkonsulent föreslår vi att tjänsten byter namn 
till äldrelots som är ett vedertaget namn i flera andra kommuner. 

Det finns också behov av att ha någon oberoende att vända sig till när 
omsorgstagare och anhöriga vill framföra synpunkter eller klagomål och denna 
funktion borde också ingå i tjänsten. 

Att vara medmänniska och göra frivilliga insatser ger livet en meningsfullhet 
och glädje. Idag finns det flera föreningar och aktörer som redan är involverade 
i att bryta ensamheten hos äldre. Men det behövs också frivilliga som kan gå 
hem till de äldre i det ordinära boendet samt i det särskilda boendet och vara 
med att bryta deras ensamhet och otrygghet. Det viktigaste är för den enskilde 
att få samtala och göra aktiviteter utifrån var och ens önskemål. Trots att det är 
restriktioner under dessa Corona tider så finns det möjligheter att på olika sätt 
hålla kontakt.  

Denna frivilliga verksamhet / Väntjänst behöver en samordnare från 
kommunen för att den ska utvecklas och fungera i längden. 
Frivilligsamordnarens uppgift ska bli att vara spindeln i nätet mellan kommun-
kyrka-föreningar-privatpersoner.  I förlängningen kan en samordnad 
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frivilligverksamhet utökas med områden som psykisk ohälsa, ungdomar och 
invandrare. 

Därför yrkar vi att: 

 Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent 
(äldrelots) som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg”  

 I tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

 

 

Kristdemokraterna  Marwin Johansson  

                                         Annette Gren Johansson  

Framtid Öland               Torbjörn Johansson 

                                         Annette Hemlin 

Moderaterna                 Carl Malgerud 

                                          Marcel van Luijn 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 40   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr 2021/36 730 SN 
 
Statsbidrag; Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i de-
mensvården 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att motverka en-

samhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 1 149 408 kr i syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom.  

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021 
och kan användas fram till den 31 december 2021. 

Återrapportering kring medlens användning ska ske senast den 21 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel.  
Socialstyrelsen Dnr 9.2-6770/2021 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Maria Svanborg, 0485-88014 
maria.svanborg@borgholm.se 

 
 

 
 

 
  
 

Statsbidrag att rekvirera för 2021 för att motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom 

Förslag till beslut 
Att  Socialnämnden beslutar om att från Socialstyrelsen rekvirera 

fördelade stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre 
och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 1 149 408 kr i 
syfte att motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom.  

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 
2021 och kan användas fram till den 31 december 2021. 

Återrapportering kring medlens användning ska ske senast den 21 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel. 
Socialstyrelsen Dnr 9.2-6770/2021 

  

Maria Svanborg 
Verksamhetschef 

 

Beslut ska skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare
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2021-03-02 Dnr 9.2-6770/2021 1(2) 

  

  
 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2021 i syfte att motverka ensamhet bland 

äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till lan-

dets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre samt för att säkerställa en 

god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Arbetet för att säkerställa 

en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom kan exempelvis utgå från 

den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom och Social-

styrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.  

Bidragets storlek 
Medlen omfattar totalt 608 500 000 kronor för 2021. I bilagan till regeringsbeslut 

2020-12-22 nr I:14 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Vilka kan rekvirera? 
Samtliga kommuner. 

Kan enskilda utförare få del av medlen? 
Ja, om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med 

fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget.  

Vad kan ni rekvirera medel för? 
Medlen får användas i följande syfte och för följande målgrupper 

 att motverka ensamhet bland äldre 

 att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom 

När kan ni använda medlen? 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 

31 december 2021. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verk-

samhet från och med den 1 januari 2021.  

 

Hur får ni del av medlen? 

Ombud 
För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen först ha ett godkänt 

ombud. Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud 

och hur man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansö-

kan: 

Så här fungerar ombudsansökan 

Av fördelningsnyckeln i bilaga 1 framgår vilket belopp varje kommun kan rekvirera 

för 2021.  
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SOCIALSTYRELSEN 2021-03-02 Dnr 9.2-6770/2021 2(2) 

 

Rekvireringen ska ske senast den 1 november 2021 i Socialstyrelsen e-tjänst. Vi  

betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommenderar 

att varje kommun skapar ett separat konto för medlen för att enkelt kunna spåra alla 

transaktioner och underlätta redovisningen.  

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 
Varje kommun ska senast den 31 januari 2022 återrapportera hur medlen har an-

vänts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporte-

ringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i samband med rekvisition 

av medel. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

 

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket medel kommu-

nen har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till vilken eller vilka verk-

samheter. 

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna vill-

kor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till 

Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bi-

dragsmottagare. 

 

Kontaktperson 

 
Utredare: Frida Azadi 

frida.azadi@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 42 16 

 
Uppföljning: Tina Stukan 

tina.stukan@socialstyrelsen.se 
Telefon: 075-247 46 49 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2021/38 730 SN 
 
Statsbidrag; Teknik kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Kammarkollegiet rekvirera 2021 års fördelade medel för äldreomsorg- 

teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 284 844 kr i syfte att 
stödja kommunens digitala verksamhetsutveckling inom vård och omsorg av äldre. 
Medlen kan utöver att finansiera personella resurser användas för investeringar i 
teknik eller andra investeringar som ökar förutsättningarna för att använda välfärds-
teknik och andra tekniska lösningar. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Medel att rekvirera för 2021 för äldreomsorg- teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 

Förslag till beslut 
Att  Socialnämnden beslutar om att från Kammarkollegiet rekvirera 

2021 års fördelade medel för äldreomsorg- teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 284 844 kr i syfte 
att stödja kommunens digitala verksamhetsutveckling inom vård och 
omsorg av äldre. Medlen kan utöver att finansiera personella resurser 
användas för investeringar i teknik eller andra investeringar som ökar 
förutsättningarna för att använda välfärdsteknik och andra tekniska 
lösningar.  

Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

Maria Svanborg 
Verksamhetschef äldreomsorgen 

 

Beslut ska skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare
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1.   Inledning 
Svensk äldreomsorg håller hög kvalitet och står sig mycket väl i jämförelse 
med andra länder. Men den demografiska utvecklingen innebär att 
kommunerna de kommande åren kommer att uppleva ökad efterfrågan på 
både hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Antalet äldre och unga ökar 
snabbare än befolkningen i arbetsför ålder vilket kan komma innebära 
utmaningar att både bemanna och finansiera äldreomsorgen. För att bättre 
möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver äldreomsorgen 
utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska lösningar så 
som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. 

Coronapandemin har lyft fram behov och möjligheter med att vissa insatser 
utförs digitalt inom vård och omsorg. Genom att använda e-tjänster och 
digital kommunikation kan fysiska kontakter mellan socialtjänstens 
personal, enskilda och deras anhöriga minska. Om äldre inom 
äldreomsorgen får stöd att använda digitala kommunikationskanaler kan 
deras kontakt med anhöriga och vänner upprätthållas och stärkas.  

Det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av 
välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter men också stora 
utmaningar.  Kommunerna har begränsade resurser och det finns behov av 
kompetenshöjande insatser, kunskapsstöd och systematiskt 
erfarenhetsutbyte. För att uppnå goda resultat på området behövs större 
och mer systematisk samverkan mellan staten och kommunerna och 
kommunerna emellan. 

1.1   Förutsättningar för överenskommelser på området äldreomsorg 
En överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) är ett värdefullt verktyg för att åstadkomma förändring, 
eftersom den ger möjlighet att gemensamt formulera en vision och 
långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.  

Överenskommelser mellan regeringen och SKR kan användas inom 
områden där regeringen och SKR gemensamt identifierat ett 
utvecklingsbehov, för att stimulera en utveckling i önskad riktning. Genom 
överenskommelser ges förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på 
nationell, regional och lokal nivå. Viktiga utgångspunkter för 
överenskommelser är ett tillitsbaserat förhållningssätt, hög 
kostnadseffektivitet och ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  

Överenskommelsen omfattar offentligt finansierad omsorg, oavsett vem 
som utför dessa. Det betyder att såväl kommuner som privata aktörer som 
bedriver omsorg som är offentligt finansierad kan omfattas.  
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1.2   Vision e-hälsa 2025 
I mars 2016 ingick regeringen och SKR en överenskommelse om en 
gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet. 

I beslutsdokumentet Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för 
digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård presenteras regeringen och 
SKR:s gemensamma syn på digitalisering inom socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Parterna menar att för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
målgrupper innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, 
delaktighet och inflytande. De flesta människor vill vara oberoende och 
delaktiga samt ha inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör 
hälsan och den sociala livssituationen. 

Vidare uttrycker parterna att digitalisering är också ett verktyg för 
verksamhetsutveckling. Det handlar om allt från medarbetarnas tillgång till 
rätt information i möten med brukare eller patienter till hantering av data 
för uppföljning och jämförelser av verksamheternas resultat. För 
medarbetare och entreprenörer öppnas även möjligheter att skapa nya 
verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra till nya och innovativa 
arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för 
forskning och utveckling. 

Visionsarbetet ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv, för att säkerställa 
likvärdig vård, omsorg och service, resursfördelning och inflytande mellan 
flickor och pojkar och kvinnor och män. 

Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus kommer att bidra till visionsmålets uppfyllande genom att 
stödja kommunerna att bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt 
hantera dess risker och utmaningar. Det sker genom att dels stärka 
omsorgstagarnas självständighet och delaktighet genom ökad användning av 
välfärdsteknik, dels ge omsorgsgivare i hela landet bättre förutsättningar att 
ge trygg, säker och mer individanpassad omsorg. Överenskommelsen kan 
även bidra till bättre arbetsmiljö för personalen.  

1.3   Digital infrastruktur för välfärden 
Som en följd av det gemensamma arbetet i Välfärdskommissionen har 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 2 december 
tecknat en avsiktsförklaring om att inleda ett gemensamt arbete för att 
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etablera en process mellan staten, kommuner och regioner för utveckling 
och införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för 
välfärden. Processen syftar till att staten och kommunsektorn ska nå en 
samsyn kring mål, takt, finansiering och ansvar när det gäller utveckling och 
förvaltning av samt anslutning till en förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur. Målsättningen är att arbetet ska vara klart till september 2021. 

1.4   Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Den här överenskommelsen om digitalisering och e-hälsa i kommunernas 
äldreomsorg anknyter främst till mål 10 i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Mål 10 handlar om att bl.a. minska ojämlikheten inom länder. 
Delmål 10.2 är att möjliggöra och verka för att alla människor blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning. 

2.   Bakgrund 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och 
äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en 
ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och 
äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att 
behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka 
under den närmaste tioårsperioden och att verksamheterna behöver 
utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven. Enligt SKR 
uppgår rekryteringsbehovet mellan 2019 och 2029 sammanlagt till ca 
472 000 personer i kommuner och regioner. De flesta behövs inom 
äldreomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning.  
Inom dessa verksamheter behöver arbetsstyrkan öka med ca 25 procent, ca 
71 000 personer, om ingen förändring av arbetssätt sker. 

I ett arbetsmarknadsläge som förutspår en omfattande arbetskraftsbrist i 
välfärden behöver personalens tid och kunskaper läggas på de insatser där 
de behövs som bäst, dvs. på de insatser som inte kan ersättas av tekniska 
lösningar. Den välfärdsteknik som införs ska gynna både omsorgs-
personalen i deras arbete och de äldre. Detta genom att nya tekniska 
lösningar kan tillgodose de äldres behov på nya sätt och bidra till en mer 
personcentrerad omsorg, samtidigt som mer tid kan frigöras, exempelvis till 
ökat utrymme för dagliga aktiviteter för en meningsfull tillvaro och till 
mötet mellan den äldre och omsorgspersonalen.   

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo 
kvar hemma, bevara sin integritet, känna sig trygga och delaktiga i samhället 
och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt 
och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer 
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social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering. Tekniska 
lösningar kan även bidra till ökad trygghet och mindre belastning for 
anhöriga, och på så sätt minska deras utsatthet för ohälsa.   

I Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 - 
uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
framkommer att införandet av välfärdsteknik ofta sker via testverksamhet 
eller piloter. Även där välfärdsteknik ingår i ordinarie drift är det ett fåtal 
personer som får ta del av tekniken. Det finns svårigheter i att få till ett 
breddinförande även om ett pilotprojekt har varit framgångsrikt.  Det kan 
bero på en mängd olika faktorer som påverkar kommunernas arbete med e-
hälsa och välfärdsteknik. Även om det finns ett stort intresse hos 
kommunerna att införa ny teknik så finns svårigheter med bl.a. 
förändringsledning, upphandling, informationssäkerhetsarbetet m.m. 

3.   Överenskommelsens övergripande inriktning  
Den 6 februari 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus.  Överenskommelsen är en satsning på digitalisering och 
välfärdsteknik i kommunerna i enlighet med regeringens budgetproposition 
2020. Satsningen kommer att fortgå under 2020–2022 under förutsättning 
att riksdagen beslutar regeringens budgetproposition för åren 2021 och 
2022. Överenskommelsens inriktning och delområden beslutas årligen. 

Överenskommelsen syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen. Genom att 
stödja kommunerna både ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, 
upphandling, informationssäkerhet, infrastruktur, nyttorealisering m.m. ges 
kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya 
arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Samtidigt bör digitaliseringen 
genomföras på ett sätt som säkerställer användarvänlighet för både de äldre 
och för personalen.  

Överenskommelsen består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna, 
dels medel till SKR för att kunna utforma och tillhandahålla ett 
kommunövergripande stöd. 

I arbetet inom överenskommelsen ska SKR ta tillvara den kunskap och 
erfarenhet som finns hos bl.a. Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, 
Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och E-
hälsomyndigheten. Myndigheterna ska bistå SKR så långt det är möjligt 
inom sitt respektive ordinarie uppdrag och där det så är lämpligt, samverka 
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med SKR inom ramen för särskilda uppdrag som har koppling till 
äldreomsorg eller digitalisering. 

SKR ska även ta tillvara aktuell kunskap och erfarenhet som finns hos andra 
kunskapscentrum som t.ex. Svenskt Demenscentrum och Nationellt 
kunskapscentrum Anhöriga och intresseorganisationer. 

I arbetet inom överenskommelsen ska SKR i relevanta delar föra dialog 
med utredningen Nationell samordnare för en hållbar 
kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 
äldre (S2019:04). 

I arbetet inom överenskommelsen kan SKR och modellkommunerna bygga 
upp kunskap och erfarenheter som kan vara värdefulla för utveckling och 
införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden. 

4.   Överenskommelsens delområden 
Överenskommelsen omfattar två delar varav den andra delen har två 
delområden.  

Övergripande stöd till kommunerna 
- Stödfunktion för införande av välfärdsteknik och andra digitala 

lösningar 

Ekonomiskt stöd till kommunerna 
- Stimulansmedel 
- Stöd till modellkommuner 

4.1   Övergripande stöd till kommunerna 
Användandet av digitala lösningar i kommunernas äldreomsorg är ojämnt 
fördelat i landet. Parterna är överens om att en kraftsamling behövs för att 
få ett större genomslag och ett mer effektivt och säkert införande av digitala 
lösningar i äldreomsorgen. I införandet av digitala lösningar är det av 
avgörande betydelse att alla inblandade aktörer bedriver ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Under senare år har många 
kommuner genomfört projekt för att utveckla och införa olika tjänster och 
arbetssätt inom äldreomsorgen med stöd av digitala lösningar. Dock 
förekommer de digitala lösningarna mer som enstaka inslag i många 
kommuner och sällan genomförs breddinförande trots ofta goda resultat i 
testverksamheter. Några exempel på aktiviteter som genomförts är 
införande av GPS-larm, digital tillsyn i ordinärt och särskilt boende samt 
digitalt stöd för att bryta upplevd ensamhet och isolering. Andra exempel på 
aktiviteter är att möjliggöra för enskilda att kommunicera digitalt med 
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omsorgspersonal eller att förenkla personalens administration med stöd av 
digitala lösningar till förmån för omsorgsarbete.  

4.1.1   Stödfunktion för införande av välfärdsteknik och andra digitala 
lösningar 

SKR ska fortsätta att utveckla den stödfunktion för införande av 
välfärdsteknik och andra digitala lösningar som inrättades under 2020. 
Stödfunktionen ska fortsatt stödja kommunerna i arbetet med att 
implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg. 
Stödfunktionen på SKR ska uteslutande arbeta med att ge råd, stöd och 
vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som rör 
förändringsledning, uppföljning, infrastruktur, juridik, informationssäkerhet, 
upphandling, kravställning, nyttorealisering m.m. av digitala lösningar. Inom 
ramen för funktionens arbete ingår att ta fram stödmaterial, inrätta en 
helpdesk samt i den mån det bedöms lämpligt resa ut i landet och stödja 
kommuner på plats. SKR ska även uppmuntra och ge råd, stöd och 
vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner. SKR ska också 
inom ramen för arbetet som påbörjas med anledning av avsiktsförklaringen 
för en digital infrastruktur till stöd för välfärden och stödfunktionens 
arbete, utbyta kunskap och erfarenheter. 

SKR ansvarar även för att genomföra ett särskilt nationellt projekt med 
syfte att bättre ta tillvara potentialen i automatisering. Det finns flera olika 
administrativa processer som skulle kunna hanteras maskinellt, t.ex. 
hanteringen om avgifter i hemtjänsten.  SKR ska ge stöd till kommunerna 
att kartlägga administrativa processer, införskaffa och införa en 
automatisering. Att införa en automatisering och effektivisering av 
administration där så är lämpligt är angeläget till förmån för att avsätta 
resurser till den faktiska omsorgen. 

Med anledning av det ökade behovet av att kommunicera på distans som 
följer av coronapandemin, ska SKR fortsätta stödja kommunerna, med 
fokus på informationssäkerhetsarbetet, i att skapa förutsättningar för att 
kunna införa en säker digital kommunikation. SKR ska även kunna stödja 
kommunerna med information och ökad kunskap om säkra inloggningar 
vid införskaffandet av välfärdsteknik. En ambitionshöjning i kommunernas 
informationssäkerhetsarbete ger även kommunerna bättre förutsättning att 
till exempel hantera kommande förslag till lagstiftning om ökade 
möjligheter för informationsutbyte. 

Parterna är överens om att arbetet ska ske i samverkan mellan SKR och 
relevanta statliga myndigheter. 
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4.2   Ekonomiskt stöd till kommunerna 

4.2.1   Stimulansmedel 

Den demografiska utvecklingen medför ökade kostnader för välfärden och 
kommunernas utrymme för nödvändigt utvecklingsarbete minskar. För att 
stödja kommunernas digitala verksamhetsutveckling fördelas 
stimulansmedel till kommunerna efter en fördelningsnyckel baserat på antal 
personer i kommunen som är 80 år eller äldre (bilaga 1).  För att även de 
mindre kommunerna ska ges möjlighet att använda medlen till att avsätta 
personella resurser om de så finner det mest lämpligt avsätts medel för ett 
minimibelopp till samtliga kommuner om 250 000 kronor. Medlen kan även 
användas för investeringar i teknik eller andra investeringar som ökar 
förutsättningarna för att använda välfärdsteknik och andra tekniska 
lösningar. 

4.2.2   Stöd till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 

Tio kommuner har utsetts till modellkommuner för äldreomsorgens 
digitalisering. Dessa är Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, 
Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå.  

Modellkommunerna för äldreomsorgens digitalisering ska: 
- ge stöd till andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för 

digitalisering av olika tjänster,  
- genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna 

kommunen för att generera ytterligare kunskap och erfarenhet som i 
nästa skede ska komma hela landet till del.  

Modellkommunerna för äldreomsorgens digitalisering får ett extra 
ekonomiskt stöd för att möjliggöra att de kan avsätta tid för 
kunskapsspridning. 

Stödfunktionen för införande av välfärdsteknik och andra digitala lösningar 
som SKR inrättat kommer att ha ett särskilt uppdrag att stödja 
modellkommunerna. De erfarenheter modellkommunerna gör kommer att 
tas tillvara vid utformning av nationella vägledningar och annat skriftligt 
stöd. 

5.   Uppföljning av satsningen 
Socialstyrelsen har sedan 2013 haft i uppdrag att följa upp kommunernas 
utveckling inom e-hälsa och välfärdsteknik. I myndighetens regleringsbrev 
för 2021 anges att myndigheten ska ta hänsyn till regeringens satsning på att 
stödja kommunerna i investeringar av tekniska lösningar. Regeringen gör 
bedömningen att Socialstyrelsens årliga uppföljning är tillräcklig för att följa 
effekten av överenskommelsen på lokal nivå.  
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att utvärdera 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
(S2020/04363/SOF). Utvärderingen syftar till att klarlägga om satsningen 
bidragit till uppfyllelse av Vision e-hälsa 2025. Utvärderingen ska även 
klarlägga om överenskommelsen om äldreomsorg bidrar till det 
jämställdhetspolitiska målet, med särskilt fokus på delmål 1 om jämn 
fördelning av makt och inflytande och delmål 5 om jämställd hälsa.  

6.   Avstämningar 
Parterna förbinder sig till att göra en muntlig avstämning av arbetet i april 
och i september 2021. 

7.   Ekonomiska villkor 

Tabell: Fördelning av medel inom ramen för överenskommelsen om 
äldreomsorgen – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

 mnkr sidor 
Medel till samtliga kommuner 168,7 9 
Medel till modellkommunerna 15 9 
Total Medel till kommunerna  183,7  
Medel till SKR 16,3 8 
Totalt för Överenskommelsen 200  

7.1   Medel till kommunerna 
Beslut om utbetalning av medel om totalt 183 700 000 kronor till 
kommunerna som stimulansmedel under 2021 kommer att fattas genom 
särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet.  

Av medlen ska 168 700 000 kr fördelas till samtliga kommuner. Medlen 
fördelas efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år 
eller äldre i kommunen, men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till 
varje kommun (bilaga 1). 

15 000 000 kronor ska fördelas lika till de kommuner som utsetts till 
modellkommuner.  

Medlen till kommunerna utbetalas engångsvis efter rekvisition från 
kommunerna ställd till Kammarkollegiet. De kommuner som utses till 
modellkommuner efter att ha rekvirerat sin del av de stimulansmedel som 
fördelas till samtliga kommuner, kan rekvirera de extra medlen för 
modellkommuner i särskild ordning. All rekvirering av medel ska ske senast 
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den 1 december 2021. Rätten till bidraget förfaller om rekvisition inte 
inkommit inom denna tid.  

Kommunerna som ansöker om dessa medel ska svara på Socialstyrelsens 
enkät avseende uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna (se Socialstyrelsens regleringsbrev 2021).  

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 
den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar 
hur medlen använts (se bilaga 2) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 
31 mars 2022. Ekonomichef/verksamhetschef ska granska och intyga 
uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt 
information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i 
redovisningen. Om redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen 
återkräva stödet. 

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för rege-
ringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisi-
tionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska 
vara undertecknade i original av en behörig företrädare för kommunen. 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att 
begära in kopior av räkenskaper (samlat, inom överenskommelsens 
inriktningsområden) i form av ekonomisk redovisning och övrigt underlag. 

För rekvisition och ekonomisk redovisning se också bilaga 2. 

7.2   Medel till SKR   
Beslut om utbetalning av sammanlagt 16 300 000 kronor till SKR kommer 
att ske i särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet. 

Medlen till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till 
Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 
2021. Rätten till bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna 
tid. 

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 
den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning från SKR för kalenderåret 
som visar hur medlen använts (se bilaga 2) ska lämnas till Kammarkollegiet 
senast den 31 mars 2022. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska 
och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i 
original samt information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska 
finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte inkommer i tid kan 
regeringen återkräva utbetalda medel. 

58



   
 

12 

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för rege-
ringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisi-
tionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska 
vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKR. 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att 
begära in kopior av uppgifter i form av ekonomisk redovisning och övrigt 
underlag som rör bidragets användning. 

För rekvisition och ekonomisk redovisning se också bilaga 2. 

7.3   Finansiering 
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, 
anslagspost 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. Beslut om utbetalning 
kommer att ske i särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet. 

8.   Godkännande av överenskommelsen 
Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var 
sitt. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att regeringen 
godkänner den. 

 

För staten genom  För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet  Regioner 

 

Stockholm  Stockholm 
den dag månad 20xx den dag månad 20xx 

 

Maja Fjaestad  Staffan Isling 
Statssekreterare  Verkställande direktör 

 

 

 

 

59



   
 

13 

Bilaga 1. Fördelning av statsbidrag till kommunerna  
 

Kommun/Region              Medel 
Ale 370 181 
Alingsås 710 072 
Alvesta 370 764 
Aneby 250 000 
Arboga 288 631 
Arjeplog 250 000 
Arvidsjaur 250 000 
Arvika 573 184 
Askersund 250 000 
Avesta 453 479 
Bengtsfors 250 000 
Berg 250 000 
Bjurholm 250 000 
Bjuv 250 000 
Boden 534 739 
Bollebygd 250 000 
Bollnäs 536 777 
Borgholm 284 844 
Borlänge 816 379 
Borås 1 810 131 
Botkyrka 849 000 
Boxholm 250 000 
Bromölla 250 000 
Bräcke 250 000 
Burlöv 253 098 
Båstad 360 861 
Dals-Ed 250 000 
Danderyd 609 299 
Degerfors 250 000 
Dorotea 250 000 
Eda 250 000 
Ekerö 344 551 
Eksjö 363 191 
Emmaboda 250 000 
Enköping 712 111 
Eskilstuna 1 601 012 
Eslöv 493 381 
Essunga 250 000 
Fagersta 274 942 
Falkenberg 886 280 
Falköping 639 007 
Falun 998 412 
Filipstad 250 000 
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Finspång 420 859 
Flen 333 775 
Forshaga 250 000 
Färgelanda 250 000 
Gagnef 250 000 
Gislaved 512 604 
Gnesta 250 000 
Gnosjö 250 000 
Gotland 1 129 475 
Grums 250 000 
Grästorp 250 000 
Gullspång 250 000 
Gällivare 385 035 
Gävle 1 590 236 
Göteborg 6 688 602 
Götene 250 000 
Habo 250 000 
Hagfors 298 533 
Hallsberg 259 506 
Hallstahammar 322 998 
Halmstad 1 710 814 
Hammarö 250 000 
Haninge 889 192 
Haparanda 250 000 
Heby 269 408 
Hedemora 299 116 
Helsingborg 2 145 071 
Herrljunga 250 000 
Hjo 250 000 
Hofors 250 000 
Huddinge 1 051 711 
Hudiksvall 704 830 
Hultsfred 317 756 
Hylte 250 000 
Håbo 250 000 
Hällefors 250 000 
Härjedalen 250 000 
Härnösand 498 041 
Härryda 456 974 
Hässleholm 1 027 828 
Höganäs 524 254 
Högsby 250 000 
Hörby 278 728 
Höör 258 923 
Jokkmokk 250 000 
Järfälla 1 043 265 
Jönköping 2 211 768 
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Kalix 370 473 
Kalmar 1 130 058 
Karlsborg 250 000 
Karlshamn 666 676 
Karlskoga 610 173 
Karlskrona 1 175 493 
Karlstad 1 555 868 
Katrineholm 635 512 
Kil 250 000 
Kinda 250 000 
Kiruna 410 957 
Klippan 307 562 
Knivsta 250 000 
Kramfors 405 132 
Kristianstad 1 496 162 
Kristinehamn 500 080 
Krokom 250 000 
Kumla 308 727 
Kungsbacka 1 271 606 
Kungsör 250 000 
Kungälv 771 818 
Kävlinge 411 539 
Köping 517 264 
Laholm 474 449 
Landskrona 680 947 
Laxå 250 000 
Lekeberg 250 000 
Leksand 329 406 
Lerum 581 339 
Lessebo 250 000 
Lidingö 849 582 
Lidköping 729 586 
Lilla Edet 250 000 
Lindesberg 431 344 
Linköping 2 396 422 
Ljungby 572 019 
Ljusdal 407 753 
Ljusnarsberg 250 000 
Lomma 436 295 
Ludvika 526 875 
Luleå 1 259 374 
Lund 1 534 316 
Lycksele 251 933 
Lysekil 336 687 
Malmö 4 262 182 
Malung-Sälen 250 000 
Malå 250 000 
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Mariestad 524 254 
Mark 644 541 
Markaryd 250 000 
Mellerud 250 000 
Mjölby 455 518 
Mora 409 792 
Motala 793 079 
Mullsjö 250 000 
Munkedal 250 000 
Munkfors 250 000 
Mölndal 866 766 
Mönsterås 275 524 
Mörbylånga 269 408 
Nacka 1 221 802 
Nora 250 000 
Norberg 250 000 
Nordanstig 250 000 
Nordmaling 250 000 
Norrköping 2 082 161 
Norrtälje 1 215 977 
Norsjö 250 000 
Nybro 435 713 
Nykvarn 250 000 
Nyköping 1 081 419 
Nynäshamn 438 625 
Nässjö 549 301 
Ockelbo 250 000 
Olofström 319 795 
Orsa 250 000 
Orust 324 746 
Osby 288 048 
Oskarshamn 520 759 
Ovanåker 250 000 
Oxelösund 273 194 
Pajala 250 000 
Partille 553 379 
Perstorp 250 000 
Piteå 720 266 
Ragunda 250 000 
Robertsfors 250 000 
Ronneby 609 299 
Rättvik 290 961 
Sala 424 063 
Salem 250 000 
Sandviken 728 712 
Sigtuna 536 486 
Simrishamn 495 420 
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Sjöbo 325 037 
Skara 315 717 
Skellefteå 1 363 059 
Skinnskatteberg 250 000 
Skurup 250 000 
Skövde 895 891 
Smedjebacken 250 000 
Sollefteå 455 518 
Sollentuna 888 610 
Solna 969 869 
Sorsele 250 000 
Sotenäs 250 000 
Staffanstorp 382 414 
Stenungsund 401 054 
Stockholm 10 564 875 
Storfors 250 000 
Storuman 250 000 
Strängnäs 557 456 
Strömstad 250 000 
Strömsund 275 233 
Sundbyberg 433 092 
Sundsvall 1 686 349 
Sunne 273 777 
Surahammar 250 000 
Svalöv 250 000 
Svedala 275 233 
Svenljunga 250 000 
Säffle 369 599 
Säter 250 000 
Sävsjö 250 000 
Söderhamn 536 486 
Söderköping 250 000 
Södertälje 1 219 763 
Sölvesborg 347 172 
Tanum 271 156 
Tibro 250 000 
Tidaholm 265 331 
Tierp 403 384 
Timrå 287 174 
Tingsryd 310 766 
Tjörn 296 495 
Tomelilla 263 001 
Torsby 288 631 
Torsås 250 000 
Tranemo 250 000 
Tranås 419 694 
Trelleborg 767 158 
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Trollhättan 903 172 
Trosa 250 000 
Tyresö 636 386 
Täby 1 130 058 
Töreboda 250 000 
Uddevalla 1 015 596 
Ulricehamn 466 003 
Umeå 1 591 983 
Upplands Väsby 541 146 
Upplands-Bro 274 942 
Uppsala 2 781 457 
Uppvidinge 250 000 
Vadstena 250 000 
Vaggeryd 250 000 
Valdemarsvik 250 000 
Vallentuna 391 151 
Vansbro 250 000 
Vara 297 077 
Varberg 1 158 892 
Vaxholm 250 000 
Vellinge 597 358 
Vetlanda 553 088 
Vilhelmina 250 000 
Vimmerby 326 493 
Vindeln 250 000 
Vingåker 250 000 
Vårgårda 250 000 
Vänersborg 718 227 
Vännäs 250 000 
Värmdö 436 587 
Värnamo 617 454 
Västervik 830 068 
Västerås 2 416 809 
Växjö 1 397 718 
Ydre 250 000 
Ystad 642 793 
Åmål 286 009 
Ånge 250 000 
Åre 250 000 
Årjäng 250 000 
Åsele 250 000 
Åstorp 250 000 
Åtvidaberg 250 000 
Älmhult 298 242 
Älvdalen 250 000 
Älvkarleby 250 000 
Älvsbyn 250 000 
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Ängelholm 847 835 
Öckerö 250 000 
Ödeshög 250 000 
Örebro 2 057 404 
Örkelljunga 250 000 
Örnsköldsvik 1 090 447 
Östersund 1 036 275 
Österåker 567 941 
Östhammar 455 809 
Östra Göinge 258 341 
Överkalix 250 000 
Övertorneå 250 000 
Totalt 168 700 000 
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Bilaga 2. Information om rekvisition och ekonomisk redovisning 
Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning av icke-
prestationsbaserade medel inom ramen för denna överenskommelse. 

Rekvisition  Ekonomisk redovisning 

1. Kontaktuppgifter 

Bidragsmottagare 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Postadress 

Telefon inkl. riktnummer 

Faxnummer 

E-postadress 

1. Kontaktuppgifter 

Bidragsmottagare 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Postadress 

Telefon inkl. riktnummer 

Faxnummer 

E-postadress 

2. Bidrag som ansökan avser 

Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer för 
regeringsbeslut avseende utbetalning 

Överenskommelsens benämning 

Belopp som rekvireras 

Rekvisitionen avser perioden 

 

2. Bidrag som ansökan avser 

Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer avseende 
regeringsbeslut för utbetalning 

Överenskommelsens benämning 

Summa bidrag enligt överenskommelsen 

Summa bidrag som utbetalats från 
regeringen/Regeringskansliet 

Period som den ekonomiska redovisningen avser 

3. Uppgifter för utbetalning 

Bankgiro/Plusgiro 

Önskad betalningsreferens 

 

3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet 

Bidrag som erhållits av 
regeringen/Regeringskansliet 

Summa kostnader 

Medel som inte har förbrukats (Bidrag – totala 
kostnader)  

Har svarat på Socialstyrelsens enkät avseende 
uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och 
välfärdsteknik i kommunerna (se Socialstyrelsens 
regleringsbrev 2020) 
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4. Underskrift i original av behörig företrädare 

Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är 
riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att 
användas enligt den gemensamma 
överenskommelsen. 

Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 

4. Ekonomichefens/verksamhetschefens 
granskning av den ekonomiska redovisningen 

Alt 1: N.N. (ekonomichefen/verksamhetschefen) 
intygar att den ekonomiska redovisningen under 
punkt 3 är korrekt.  

Alt 2: N.N. (ekonomichefen/verksamhetschefen) 
bedömer inte att den ekonomiska redovisningen 
under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och 
eventuella åtgärder ska också redovisas.) 

Namn 

Befattning 

Telefon inkl. riktnummer 

E-postadress 

 5. Underskrift i original av behörig företrädare 

Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är 
riktiga. 

Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 42   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 42 Dnr 2021/37 730 SN 
 
Statsbidrag; Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att säkerställa en 

god vård och omsorg av äldre personer.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 7 552 851kr i syfte att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas utifrån 
lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheter där 
vård och omsorg av äldre personer ges. Bidraget kan således användas av såväl 
verksamheter inom äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. 

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021 
och kan användas fram till den 31 december 2021. 

Återrapportering kring medlens användning ska ske senast den 28 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel.  
Socialstyrelsen Dnr 9.2-6782/2021 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
socialnamnden@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Östra Kyrkogatan 31 

Telefon 
0485-880 85 

Fax 
0485-880 82 

Bankgiro 
650-5044 

PlusGiro 
10 85 00-0 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-17 

  
   

Maria Svanborg, 0485-88014 
maria.svanborg@borgholm.se 

 
 

 
 

 
  
 

Statsbidrag att rekvirera för 2021 i syfte att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer 

Förslag till beslut 
Att  Socialnämnden beslutar om att från Socialstyrelsen rekvirera 

fördelade stimulansmedel för att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 7 552 851kr i 
syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får 
användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och 
utveckling av verksamheter där vård och omsorg av äldre personer ges. 
Bidraget kan således användas av såväl verksamheter inom äldreomsorg 
som omsorg om funktionsnedsatta. 

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 
2021 och kan användas fram till den 31 december 2021. 

Återrapportering kring medlens användning ska ske senast den 28 februari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel. 
Socialstyrelsen Dnr 9.2-6782/2021 

 Maria Svanborg 
Verksamhetschef äldreomsorgen 

 

Beslut ska skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om 
funktionsnedsatta 
Socialt ansvarig samordnare
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2021 till kommuner i syfte att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets 

kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer.  

Bidragets storlek 
Medlen omfattar totalt 3 998 500 000 kronor för 2021. I bilagan till regeringsbeslut 

2020-12-22 nr I:14 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 
Samtliga kommuner.  

Kan enskilda utförare få del av medlen? 
Ja, om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med 

fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 
Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och ut-

veckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara: 

 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 

 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom 

 motverka ensamhet bland äldre 

 öka personalkontinuiteten 

 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården 

 förebygga smittspridning av covid-19  

 utveckla stöd till anhörigvårdare 

 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen 

När kan ni använda medlen? 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 

31 december 2021. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksam-

het från och med den 1 januari 2021. 

Hur får ni del av medlen? 
För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen först ha ett godkänt om-

bud. Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud och hur 

man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansökan: 

 

Så här fungerar ombudsansökan 

Av fördelningsnyckeln i bilaga 1 framgår vilket belopp varje kommun kan rekvirera för 

2021.  
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Rekvireringen ska ske senast den 1 november 2021 i Socialstyrelsen e-tjänst. Socialsty-

relsen betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommende-

rar att varje kommun skapar ett separat konto för medlen för att enkelt kunna spåra alla 

transaktioner och underlätta redovisningen.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?  
Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur medlen har använts. 

Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporteringsformulär 

till den kontaktperson kommunen uppgav i samband med rekvisition av medel. Meddela 

Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

 

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket medel kommunen 

har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till vilken eller vilka verksamheter. 

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska 

återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialsty-

relsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. 

 

 

Kontaktperson 

 
Utredare: Frida Azadi 

frida.azadi@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 42 16 

 
Uppföljning: Tina Stukan 

tina.stukan@socialstyrelsen.se 
Telefon: 075-247 46 49 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr 2021/27 700 SN 
 
Byte av titulatur inom omsorgen om funktionsnedsatta, OFN 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till verksamhetschef OFN att tillsammans med HR-avdelningen tillsät-

ta en arbetsgrupp med representanter från verksamhet, HR- avdelning och 
fackliga organisationer med syfte att upprätta tydliga kompetenskrav och ut-
reda möjligheten till titulaturbyte inom omsorgen om funktionsnedsatta. 

att  arbetsgruppen upprättar en tids-, handlings, och ekonomisk plan för imple-
mentering av nya kompetenskrav och byte av titlar. 

Ärendebeskrivning 
Omsorgen om funktionsnedsatta består idag av olika verksamheter, som utifrån la-
gen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen 
(SoL) ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom området 
arbetar chefer och medarbetare inom bland annat grupp- och servicebostäder, 
daglig verksamhet, korttidsboende ledsagarservice, avlösarservice, personlig assi-
stans och boendestöd. Dessa medarbetar utför komplexa och kvalificerade arbets-
uppgifter som kräver hög kompetens. Nationella Kompetensrådet (NKR) påpekar 
att det inom funktionshinderområdet finns behov av en förbättrad utbildning för att 
personalen skall ha ökad förmåga att möta de nya utmaningarna som dagens 
samhälle innebär. Idag har medarbetare inom verksamheten yrkestitel omsorgsas-
sistent, omsorgsbiträde, boendestödjare, personlig assistent och vårdbiträde. Flera 
kommuner/regioner i landet har de senaste åren bytt titulatur och förtydligat kom-
petenskraven för de olika titlarna. Den samhällsutveckling som skett de senaste 
decennierna har påverkat synen på personer med funktionsnedsättning och perso-
nerna har idag en helt annan ställning som jämlika medborgare. Det har i sin tur 
inneburit en förändrad syn på de olika yrkesrollerna och därmed behov av föränd-
rade titlar. Verksamhetsfältet lämnar titlar som har ett tydligt vårdande-skötande 
perspektiv för att istället införa titlarna stödpedagog och stödassistent som föränd-
rar perspektivet på medborgaren och personalens roll. 

Målet med tydliga kompetenskrav kopplade till ny titulatur är att uppfylla nationella 
kompetenskrav som styrs genom SOFS 2014:2 för all personal inom funktionshin-
derområdet. Högre kompetensnivå bedöms också vara ett steg för att bland annat 
öka attraktiviteten inom verksamhetsområdet, säkerställa kvaliteten samt öka möj-
ligheten att rekrytera kompetent personal i framtiden. 

Beslutsunderlag 
SOFS 2014:2, Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 
SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 
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Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
- Vägledning för arbetsgivare, utgiven av Socialstyrelsen 
Göteborgsregionens kommunalförbund ”Titulatur och utbildningskrav för basperso-
nal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner”   
Enkät yrkestitlar inom LSS 

Bedömning 
I många kommuner pågår arbetet med att se över titulatur och kompetensnivåer 
inom funktionshinderområdet. I Göteborgsregionen som var tidigt ute och som ba-
nat väg för flera andra regioner i Sverige skedde ett titulaturbyte till stödassistent 
och stödpedagog redan år 2012 och flera andra kommuner i landet har beslutat sig 
för att använda dessa titlar. Omsorgen om funktionsnedsatta i Borgholms kommun 
bör tillsammans med HR-avdelningen och fackliga organisationer se över möjlighe-
ten att förändra titulatur och tydliggöra kompetenskrav för att vara i linje med kom-
muner i övriga landet och på så vis också kunna möta framtida arbetskraftsbehov 
och synliggöra verksamhetsområdet funktionshinder. 

Konsekvensanalys 
Med tydliga kompetenskrav och ny titulatur kommer 

- Verksamhetens behov att styra vilken kompetens som rekryteras. Detta ger 
möjlighet för de brukare som har stora komplexa behov eller nya målgrupper 
med förändrade krav på insatsen, att få personal med högre kompetensnivå.  

- Professionaliseringen av yrkesområdet ökar och större möjlighet för perso-
nal inom funktionshinderområdet till karriärvägar, till personlig utveckling och 
individuell löneutveckling.  

- Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attrak-
tion för yrket.  

- Ökade möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbild-
ningar.  

- Ökade möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att sam-
lad titulatur ger tydlig bild av arbetskraftsbehovet.  

- Personal- och lönestatistik kommer att bli mer korrekt och nationella jämfö-
relser underlättas.  

- Ökad påverkansmöjlighet på nationella aktörer och övriga kommuner då ti-
telfrågan samordnas och förtydligas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Titulaturbyte inom omsorgen om funktionsnedsatta 

Förslag till beslut 
Att  uppdra till verksamhetschef OFN att tillsammans med HR-

avdelningen tillsätta en arbetsgrupp med representanter från 
verksamhet, HR- avdelning och fackliga organisationer med 
syfte att upprätta tydliga kompetenskrav och utreda 
möjligheten till titulaturbyte inom omsorgen om 
funktionsnedsatta. 

Att  arbetsgruppen upprättar en tids-, handlings, och ekonomisk 
plan för implementering av nya kompetenskrav och byte av 
titlar.  

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgen om funktionsnedsatta består idag av olika verksamheter, som 
utifrån lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt 
socialtjänstlagen (SoL) ger stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning. Inom området arbetar chefer och medarbetare inom 
bland annat grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsboende 
ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och boendestöd. 
Dessa medarbetar utför komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter som 
kräver hög kompetens. Nationella Kompetensrådet (NKR) påpekar att det 
inom funktionshinderområdet finns behov av en förbättrad utbildning för att 
personalen skall ha ökad förmåga att möta de nya utmaningarna som 
dagens samhälle innebär. Idag har medarbetare inom verksamheten 
yrkestitel omsorgsassistent, omsorgsbiträde, boendestödjare, personlig 
assistent och vårdbiträde. Flera kommuner/regioner i landet har de senaste 
åren bytt titulatur och förtydligat kompetenskraven för de olika titlarna. Den 
samhällsutveckling som skett de senaste decennierna har påverkat synen 
på personer med funktionsnedsättning och personerna har idag en helt 
annan ställning som jämlika medborgare. Det har i sin tur inneburit en 
förändrad syn på de olika yrkesrollerna och därmed behov av förändrade 
titlar. Verksamhetsfältet lämnar titlar som har ett tydligt vårdande-skötande 
perspektiv för att istället införa titlarna stödpedagog och stödassistent som 
förändrar perspektivet på medborgaren och personalens roll. 
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Målet med tydliga kompetenskrav kopplade till ny titulatur är att uppfylla 
nationella kompetenskrav som styrs genom SOFS 2014:2 för all personal 
inom funktionshinderområdet. Högre kompetensnivå bedöms också vara ett 
steg för att bland annat öka attraktiviteten inom verksamhetsområdet, 
säkerställa kvaliteten samt öka möjligheten att rekrytera kompetent personal 
i framtiden.  

Beslutsunderlag 
SOFS 2014:2, Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg 
enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med 
funktionsnedsättning - Vägledning för arbetsgivare, utgiven av 
Socialstyrelsen 

Göteborgsregionens kommunalförbund ”Titulatur och utbildningskrav för 
baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens 
kommuner”   

Enkät yrkestitlar inom LSS 

 

Ärende/bedömning 
I många kommuner pågår arbetet med att se över titulatur och 
kompetensnivåer inom funktionshinderområdet. I Göteborgsregionen som 
var tidigt ute och som banat väg för flera andra regioner i Sverige skedde ett  
titulaturbyte till stödassistent och stödpedagog redan år 2012 och flera 
andra kommuner i landet har beslutat sig för att använda dessa titlar. 
Omsorgen om funktionsnedsatta i Borgholms kommun bör tillsammans med 
HR-avdelningen och fackliga organisationer se över möjligheten att förändra 
titulatur och tydliggöra kompetenskrav för att vara i linje med kommuner i 
övriga landet och på så vis också kunna möta framtida arbetskraftsbehov 
och synliggöra verksamhetsområdet funktionshinder.   

Konsekvensanalys 
Med tydliga kompetenskrav och ny titulatur kommer 

- Verksamhetens behov att styra vilken kompetens som rekryteras. 
Detta ger möjlighet för de brukare som har stora komplexa behov 
eller nya målgrupper med förändrade krav på insatsen, att få 
personal med högre kompetensnivå.  

- Professionaliseringen av yrkesområdet ökar och större möjlighet för 
personal inom funktionshinderområdet till karriärvägar, till personlig 
utveckling och individuell löneutveckling.  

- Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad 
attraktion för yrket.  

- Ökade möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i 
utbildningar.  
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- Ökade möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att 
samlad titulatur ger tydlig bild av arbetskraftsbehovet.  

- Personal- och lönestatistik kommer att bli mer korrekt och nationella 
jämförelser underlättas.  

- Ökad påverkansmöjlighet på nationella aktörer och övriga 
kommuner då titelfrågan samordnas och förtydligas. 

 

 

Johanna Karlsson 
Verksamhetschef IFO/OFN 

"[Förvaltningschefens namn]" 
"[Förvaltningschefens titel]" 

Beslut ska skickas till 
Verksamhetschef OFN 
HR-chef
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§ 44 Dnr 2021/34 731 SN 
 
Statsbidrag för habiliteringsersättning 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
Att rekvirera samtliga tilldelade medel från Socialstyrelsen. Medlen ska dels täc-

ka den permanenta höjning som gjordes 2018 och dels betalas ut till delta-
garna som engångsbelopp vid två tillfällen under 2021. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen att även under 2021 fördela medel till kommu-
nerna för att stimulera införande, eller höjning av habiliteringsersättning till de som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibe-
hålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget 2018 
samt 2019.  

Socialnämnden har tidigare år fattat beslut om att rekvirera medel för att höja habi-
literingsersättningen till en nivå som kan bibehållas även om statsbidragen upphör. 
Detta mot bakgrund att Borgholms kommun redan hade en i förhållande till länet 
hög dagersättning samt för ovissheten i hur länge statsbidrag kommer att utges. År 
2020 beslutades om att rekvirera samtliga tilldelade medel för att, utöver finansie-
ring av den tidigare höjningen, kunna betala ut ett större belopp till deltagarna vid 
två tillfällen under året. Ett inför midsommar och ett inför jul. Denna extra ersättning 
baserades på närvaro under perioden 1 januari- 31 maj samt 1 juni- 30 november. 
Inget avdrag gjordes för frånvaro relaterat till Covid-19. 

Borgholms kommun är för år 2021 tilldelade 429 582 kr. Rekvirerade medel ska 
användas innan den 31 december 2021 och återrapportering till Socialstyrelsen om 
hur medlens används ska ske under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 till kommuner för 
habiliteringsersättning. Socialstyrelsen Dnr 9.2-546/2020 

Bedömning 
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja 
delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, me-
ningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att ut-
veckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det 
är frivilligt för kommuner att betala ut habiliteringsersättning men är ett vik-
tigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.  

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa 
eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av 
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att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå 
om 60kr/ heldag och 35 kr/ halvdag.  

Fjolårets rekvirerade medel uppgick, efter omfördelning av ej rekvirerade medel 
från andra kommuner, till 557 483 kr. Med hjälp av dessa kunde en extra utbetal-
ning om 36 kr extra per heldag göras vid den första utbetalningen och 118 kr extra 
per heldag vid den andra utbetalningen. 

Konsekvensanalys 
En tillfälligt kraftigt förhöjd månadsersättning kan komma att medföra att individen 
skaffar sig en levnadsstandard som sedan inte kan upprätthållas och en stor besvi-
kelse när ersättningsnivåerna därefter återgår till de normala. Genom att betala ut 
engångsbelopp vid två tillfällen under året, istället för månatligt, så minskar dock 
risken för att orsaka för stor omställning för målgruppen. Habiliteringsersättningen 
är skattebefriad och inkomster från denna påverkar inte övriga ersättningar eller bi-
drag så som exempelvis bostadsersättning. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO/OFN 
Socialt ansvarig samordnare 
Socialnämnden 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-04-01 2021/34 731 
   2021.163 

 
Handläggare 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88177  Johanna.Karlsson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till socialnämnden 
 
 
 

Tjänsteskrivelse- Habiliteringsersättning 2021 
 
Förslag till beslut  
Att Socialnämnden beslutar att rekvirera samtliga tilldelade medel från Socialsty-

relsen. Medlen ska dels täcka den permanenta höjning som gjordes 2018 och 
dels betalas ut till deltagarna som engångsbelopp vid två tillfällen under 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen att även under 2021 fördela medel till kommu-
nerna för att stimulera införande, eller höjning av habiliteringsersättning till de som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibe-
hålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget 2018 
samt 2019.  

Socialnämnden har tidigare år fattat beslut om att rekvirera medel för att höja habili-
teringsersättningen till en nivå som kan bibehållas även om statsbidragen upphör. 
Detta mot bakgrund att Borgholms kommun redan hade en i förhållande till länet 
hög dagersättning samt för ovissheten i hur länge statsbidrag kommer att utges. År 
2020 beslutades om att rekvirera samtliga tilldelade medel för att, utöver finansiering 
av den tidigare höjningen, kunna betala ut ett större belopp till deltagarna vid två till-
fällen under året. Ett inför midsommar och ett inför jul. Denna extra ersättning base-
rades på närvaro under perioden 1 januari- 31 maj samt 1 juni- 30 november. Inget 
avdrag gjordes för frånvaro relaterat till Covid-19. 

Borgholms kommun är för år 2021 tilldelade 429 582 kr. Rekvirerade medel ska an-
vändas innan den 31 december 2021 och återrapportering till Socialstyrelsen om 
hur medlens används ska ske under våren 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 till kommuner för 
habiliteringsersättning. Socialstyrelsen Dnr 9.2-546/2020 

Bedömning 
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja 
delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, me-
ningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att ut-
veckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det är 
frivilligt för kommuner att betala ut habiliteringsersättning men är ett viktigt 
symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.  
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Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa 
eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av 
att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå 
om 60kr/ heldag och 35 kr/ halvdag.  

Fjolårets rekvirerade medel uppgick, efter omfördelning av ej rekvirerade medel från 
andra kommuner, till 557 483 kr. Med hjälp av dessa kunde en extra utbetalning om 
36 kr extra per heldag göras vid den första utbetalningen och 118 kr extra per hel-
dag vid den andra utbetalningen. 

Konsekvensanalys 
En tillfälligt kraftigt förhöjd månadsersättning kan komma att medföra att individen 
skaffar sig en levnadsstandard som sedan inte kan upprätthållas och en stor besvi-
kelse när ersättningsnivåerna därefter återgår till de normala. Genom att betala ut 
engångsbelopp vid två tillfällen under året, istället för månatligt, så minskar dock ris-
ken för att orsaka för stor omställning för målgruppen. Habiliteringsersättningen är 
skattebefriad och inkomster från denna påverkar inte övriga ersättningar eller bidrag 
så som exempelvis bostadsersättning. 

 
 
  
 
Chefens namn. Johanna Karlsson 
Chefens titel. Verksamhetschef OFN 
 
 
 
 
Skickas till 
Verksamhetschef IFO/OFN 
Socialt ansvarig samordnare 
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2021 till kommuner för habiliteringsersättning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an-

vändas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 

som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget 

får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts 

med hjälp av statsbidraget. 

 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning uti-

från deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.  

 

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare 

höjts med hjälp av statsbidraget är ett tillägg som kom i regleringsbrevet från 

2019. 

Uppdateringen av bidragets villkor med anledning av  

covid-19 fortsätter under 2021. 

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet 

kan vara hindrade att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller 

sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen med anledning 

av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte 

kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs. 

 

För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får 

användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas 

eller att de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan när-

vara på grund av smittorisk. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kro-

nor under 2021. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2021 

framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är fram-

räknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, 

enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. 

Vilka kan rekvirera medlen 

Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de per-

soner som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Vad kan ni rekvirera medel för 

Statsbidraget får rekvireras för: 
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 att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS 

(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte be-

talas ut i dagsläget. 

 

 att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som stats-

bidraget är tänkt att finansiera. 

 

 att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidi-

gare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt 

nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har 

finansierats av statsbidraget. 

När kan ni använda medlen 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med 

den 31 december 2021.  

Hur får ni del av medlen 

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social-

styrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan steg-

vis: 

1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en per-

son med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli om-

bud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 

Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Soci-

alstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/ 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som 

ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun 

högst kan rekvirera för belopp. 

3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 

2021 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar. 

Om inte alla medel rekvireras 

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2021 kommer Socialstyrelsen 

att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns-

kar ta del av dessa medel. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Under våren 2022 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 

2021 års medel.  Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda 

kommunerna i slutet av 2021. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är 
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kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg 

dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dag-

penningen. 

 

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2021 – den 

31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också 

bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för 

statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrel-

sen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. 

Information 

Frågor om statsbidraget kan ställas till  

utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12,  

e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 45   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 45 Dnr 2021/35 750 SN 
 
Statsbidrag; Subventioner av familjehemsplaceringar 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
Att rekvirera tilldelade medel från Socialstyrelsen för subventioner av familje-

hemsplaceringar. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en satsning under 
åren 2021-2023 med syfte att främja säkerställandet av att barn och unga i behov 
av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 

Borgholms kommun är för år 2021 tilldelade 1 096 126 kr. Rekvirerade medel kan 
användas retroaktivt from 1 januari 2021 och ska användas innan den 31 decem-
ber 2021. Återrapportering till Socialstyrelsen om hur medlens används ska ske 
senast den 15 februari 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 för subventioner 
av familjehemsplaceringar. Socialstyrelsen Dnr 9.2-7688/2021 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO/OFN 
Socialt ansvarig samordnare 
Socialnämnden 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-01 2021/35 750 
   2021.166 

 
Handläggare 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88177  Johanna.Karlsson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till socialnämnden 
 
 
 

Subventioner av familjehemsplaceringar 2021 
 
Förslag till beslut  
Att Socialnämnden beslutar att rekvirera tilldelade medel från Socialstyrelsen för 

subventioner av familjehemsplaceringar. 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en satsning under åren 
2021-2023 med syfte att främja säkerställandet av att barn och unga i behov av en 
familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 

Borgholms kommun är för år 2021 tilldelade 1 096 126 kr. Rekvirerade medel kan 
användas retroaktivt from 1 januari 2021 och ska användas innan den 31 december 
2021. Återrapportering till Socialstyrelsen om hur medlens används ska ske senast 
den 15 februari 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 för subventioner 
av familjehemsplaceringar. Socialstyrelsen Dnr 9.2-7688/2021 

 

 
 
  
 
Chefens namn. Johanna Karlsson 
Chefens titel. Verksamhetschef OFN 
 
 
 
 
Skickas till 
Verksamhetschef IFO/OFN 
Socialt ansvarig samordnare 
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52  

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2021 för subventioner av 

familjehemsplaceringar 

Bakgrund 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under åren 2021-

2023. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familje-

hemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. I uppdraget ingår att 

administrera, fördela medel och följa upp satsningen. 

Bidragets storlek 

Totalt ska Socialstyrelsen fördela 248 500 000  kronor för 2021. Regeringen har 

även beslutat att avsätta 200 000 000 kronor årligen för 2022–2023 under förutsätt-

ning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Fördelningen av stimulansmedlen 

framgår av fördelningsnyckeln. 

Beskrivning av fördelningsnyckel 

I beräkningen av fördelningsnyckeln för 2021 ingår: 

o Räkenskapssammandraget för kommuner rörande familjehemsvård 

(2019) 

o Andel barn placerade i familjehem i relation till befolkningen i 

kommunen åldersgrupp 0- 20 år (2019) 

o Andel barn placerade i jourhem i relation till befolkningen i kom-

munen åldersgrupp 0- 20 år (2019) 

o Andel av biståndsmottagare i kommunen som uppbär ekonomiskt 

bistånd (2019) 

o Andel arbetslösa i kommunen (2019) 

Vilka kan rekvirera medlen? 

Alla kommuner. 

 

Vad kan ni använda medlen till?  
Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering 

ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Statsbidraget kan exempelvis an-

vändas till utvecklingsarbete inom följande områden: 

 

o Att stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn och 

unga får tillgång till god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten 

skolgång. 
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o Att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga 

att ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstå-

ende.  

o Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och 

jourhem. 

o Att öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn. 

o Informera familjehemsplacerade barn om deras rättigheter samt ta 

del av deras erfarenheter för att utveckla familjehemsvården på 

verksamhetsnivå.    

o Stöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i familje-

hem. 

o Stöd till barn och familjehem under pågående placering. 

 

Kommunerna får själva avgöra hur medlen ska disponeras. Mer information kring 

bidraget och exempel på hur medlen kan disponeras finns på statsbidragets webb-

sida under ”frågor och svar” 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget under 2021 och det kan användas 1 januari 

2021 – 31 december 2021.  

 

Hur får ni del av medlen? 

Ombud 

För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste organisationen först ha ett god-

känt ombud. Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli 

ombud och hur man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en om-

budsansökan: 

Så här fungerar ombudsansökan 

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2021. Socialsty-

relsen betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekom-

menderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att  

enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.  

Om inte alla medel rekvireras  

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2021 kommer Socialstyrelsen att 

fördela till de kommuner som har angivit vid rekvireringen att de önskar ta del av 

dessa medel.   

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Kommuner ska senast den 15 februari året efter bidragsåret återrapportera hur med-

len har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat åter-

rapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela 

Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 
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Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna vill-

kor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till 

Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bi-

dragsmottagare.  

 

Kontaktperson 

 
Utredare: Emilia Ström 

emilia.strom@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 41 28 

 

Uppföljning: Nina Frohm 

nina.frohm@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075- 247 33 58 
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