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Statsbidrag 2021- Säkerställa en god vård och
omsorg av äldre personer
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har erhållit statsbidraget att ”Säkerställa en
god vård och omsorg av äldre personer”. Statsbidraget är på 39,8 mnkr.
Ärendet avser förvaltningens förslag på hur bidraget ska användas i
verksamheten under 2021.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19.

Barnets bästa
Under verksamhetsåret har hänsyn tagits för att ge stöd, service och
omvårdnad till barn som finns i verksamheten.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Statsbidragen är riktade till äldreomsorgen men då en del av medlen är
riktade till kompenshöjande åtgärder av personal som även hjälper
funktionshindrade så bedöms även en positiv effekt för denna grupp.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har erhållit statsbidraget att ”Säkerställa en
god vård och omsorg av äldre personer” på 39,8 mnkr. Ärendet tas upp
nämnden som ett beslutsärende eftersom staten inte angett en tydlig
inriktning.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
2021
4 000 000 000

Totalt nationellt per år
2022
4 000 000 000

2023
4 000 000 000

Lund
2021
39 882 568

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer. Bidraget är ett riktat statsbidrag, utan krav på bemanning
eller liknande. Bidraget kommer att utbetalas årligen till och med 2023.
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Enligt propositionen får medlen användas utifrån lokala behov i syfte att
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på
utvecklingsområden kan vara:
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med
demenssjukdom
 motverka ensamhet bland äldre
 öka personalkontinuiteten
 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
 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
Förvaltningens förslag
Gruppen äldre ökar och åldersgruppen 80 - 90 åringar fördubblas till år
2031. Fyrtiotalisterna som är en stor åldersgrupp ingår nu i gruppen 80 år
och äldre som har den största ökningen. Under samma period ökar antalet
100 - åringar med nästan 140 %. Debutålder för vård- och omsorgsbehov
ligger generellt över 80 år. Samtidigt beräknas antalet personer i
yrkesverksam ålder endast öka med 5 procent. Den stora demografiska
utmaningen är att det är fler som kommer vara äldre i relation till den
yrkesföra befolkningen.
Enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, så innebär kommande
demografiska förändringar att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att
öka med mer än 45 miljarder under kommande tioårsperiod, uttryckt i
dagens penningvärde. Detta under förutsättning att behoven hos enskilda
liksom insatserna fortsätter vara på samma nivå som idag
För att sätta brukarens och kommuninnevånarnas behov i centrum på
både kort och lång sikt behövs insatser som möjliggör såväl högre
kvalitet för den enskilde som högre effektivitet.
I nämndens verksamhetsplan för 2021 är utmaningarna och de strategiskt
prioriterade områdena för att hantera utmaningen beskrivna. Det finns
utvecklingsmål och indikatorer inom flera av områdena. De prioriterade
områdena är;
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Förebyggande insatser
Rehabilitering/Habilitering
Civilsamhället
Alternativa boendeformer
Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen förslag till beslut:
Att medlen på 39,8 mnkr används i enlighet med nämndens
verksamhetsplan för 2021 för att på så sätt intensifiera utvecklingsarbetet
inom de strategiskt prioriterade områdena;







Välfärdsteknik
Förebyggande insatser
Rehabilitering/Habilitering
Civilsamhället
Alternativa boendeformer
Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att statsbidraget, med syftet att ”Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer”, på 39,8 mnkr används i enlighet med nämndens
verksamhetsplan för 2021 för att på så sätt intensifiera utvecklingsarbetet
inom de strategiskt prioriterade områdena;







Välfärdsteknik
Förebyggande insatser
Rehabilitering/Habilitering
Civilsamhället
Alternativa boendeformer
Attraktiv arbetsgivare

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Externa utförare

