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Äldrenämnden

Statsbidrag och stimulansmedel 2021
Förslag till beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nacka kommun har för 2021 erhållit statsbidrag och stimulansmedel inom området vård
och omsorg om totalt cirka 68,5 miljoner kronor. Kommunen har dessutom erhållit
medel inom ramen för ”God och nära vård” till den kommunala hälso- och sjukvården,
cirka 6,9 miljoner kronor.
Medlen fördelas dels till verksamheter inom vård och omsorg att ansöka om, dels till
äldreenheten för satsningar enligt nämndens fokusområden.
Ärendet
Nacka kommun har för 2021 tilldelats statsbidrag och stimulansmedel om totalt
75 651 655 kronor. Förslagen och prioritering av hur medlen ska fördelas sker utifrån
inriktning i mål och budget, äldrenämndens strategi för hälsosamt åldrande och utifrån
nämndens upprättade kvalitetsplan för 2021. Utifrån Nacka kommuns styrmodell avgör
varje anordnare vad ansökan om stimulansmedel ska göras för, inom de ramar som här
anges. Stimulansmedlen kan bidra till att genomföra delar av de aktiviteter som
identifierats i kvalitetsplanen;
 Självständighet och integritet – utveckling av uppföljning på individ- och
gruppnivå
 Trygghet och säkerhet – ökad personalkontinuitet, suicidprevention, utveckling
av anhörigstöd, kompetensutveckling inom palliativ vård
 Kunskapsbaserad verksamhet – grundläggande utbildning, förbättrad
språkkunskap
 Helhetssyn och samordning – fallförebyggande arbete
Statsbidrag och stimulansmedel har tilldelats inom nedan områden;


Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera till personal inom
vård och omsorg, 1 333 337 kronor.

Syftet med bidraget är att stärka förutsättningarna för personalen till återhämtning och
att de erbjuds insatser och förstärkt stöd för att bearbeta upplevelser av pandemin.
Fördelning sker till de särskilda boende för äldre som har genomfört eller planerar att
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genomföra stöd till sin personal och sker utifrån en fördelningsnyckel om 1 872 kr/kund
i Nacka.


Statsbidrag för 2021 i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, 5 030 888 kronor.

Bidraget ska säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom, alla
åldrar, samt motverka ensamhet bland äldre. Arbetet ska utgå från den nationella
strategin samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Medlen kan användas för att öka kunskapen om demenssjukdomar hos personal både
inom myndigheten och hos anordnare/utförare.
För att motverka ensamhet bland äldre kan medel användas för att till exempel utveckla
nya mötesplatser i kommunen, delta i ensamhetsprojekt tillsammans med regionen,
genomföra kommunikationsinsatser för att nå ut med våra förebyggande insatser samt
utveckla den uppsökande verksamheten genom hälsosamtal för att kartlägga psykisk och
fysik hälsa hos äldre personer utan insatser från socialtjänsten.


Stimulansmedel äldreomsorg 2021 - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i
fokus, 1 221 802 kronor.

Medlen ska användas för att stödja kommunernas digitala verksamhetsutveckling med
inriktning mot äldreområdet. Medlen kan även användas för investeringar i teknik eller
andra investeringar som ökar förutsättningarna för att använda välfärdsteknik och andra
tekniska lösningar. Som exempel kan nämnas inköp av digital terapikatt/-hund, VRglasögon och digital utrustning för att underlätta kommunikation med
anhöriga/närstående.
 Statsbidraget Äldreomsorgslyftet, 28 048 128 kronor.
Satsningen Äldreomsorgslyftet syftar till att höja kompetensen inom vård och omsorg
om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och
befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Regeringen finansierar genom
stimulansmed kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av utbildning
inom äldreomsorgslyftet. Nacka kommun har tilldelats 28 048 128 kronor inom
äldreomsorgslyftet som måste förbrukas före den 31 december 2021. Äldreomsorgslyftet
innefattar olika utbildningar. I först hand prioriteras SFI (svenska för invandrare) samt
yrkespaketet för undersköterska 1500 poäng. Om det bli medel över kan de även
finansiera resterande nämnda utbildningar så som yrkespaket vårdbiträde,
specialistutbildningar för undersköterskor samt ledarskapsutbildningar för första linjens
chefer.


God och nära vård – medel riktade till den kommunala hälso- och sjukvården,
6 959 153 kronor

Stimulansmedlen ska användas till att stärka nya, redan pågående satsningar och
bibehålla effekter av redan gjorda satsningar och kan användas av nämnden. Dessa
medel gäller även socialnämndens ansvarsområden.
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Medlen är indelade i tre utvecklingsområden;
o Omställningsarbete, 5 165 557 kronor
För att få ta del av medlen inom ramen för utvecklingsområdet Nära vård ska
regionerna och kommunerna fortsätta att genomföra insatser som stödjer
omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav. Regioner
och kommuner ska arbeta för att utveckla samverkan mellan sig då detta är en
förutsättning för att kunna ställa om till en nära vård. Andra områden som är
relevanta för kommunen är hälsofrämjande och förebyggande insatser,
digitalisering och kompetensförsörjning.
o Goda förutsättningar för vårdens medarbetare, 1 076 158 kronor
Medlen kan användas till utveckling av medarbetarnas arbetssituation och
innefattar ledarskapsutveckling, förbättrad arbetsmiljö och insatser för att
behålla medarbetare.
o Vidareutbildning för sjuksköterskor, 717 439 kronor.
Vidareutbildning kan var utbildning till specialistsjuksköterska till exempel
inom äldrevård och psykiatri, handledarutbildning eller utbildning i för
skrivningsrätt.
Fördelning av tilldelade medel
Medlen fördelas till anordnare inom vård och omsorg inom nämndens
verksamhetsområde, bortsett från medel inom ramen för God och nära vård som även
gäller socialnämnden. Medel avsätts även till äldreenheten för att kunna genomföra vissa
av satsningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Fördelningen av de statliga stimulansbidragen föranleder inga ekonomiska
konsekvenser.
Stimulansmedlen ska förbrukas före den 31 december 2021 och kommer att användas till
att finansiera projekt som redan finns med i planeringen eller som kan genomföras under
2021. Stimulansmedel bidrar till att projekten helt eller delvis kan genomföras utan
kommunal finansiering.
Konsekvenser för barn
Stimulansmedlen får inga konsekvenser för barn.
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