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Sammanfattning

Riksdagen beslutade i april 2021 om ett nytt prestationsbaserat statsbidrag inom äldreomsorgen.
Statsbidraget uppgår till totalt 1 miljard kronor och får användas av kommunerna under 2022
och 2023. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka
sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.
Malmö stad har tilldelats 30 994 542 kr. Eftersom statsbidraget är att betrakta som ett generellt
bidrag krävs en kommunbidragsjustering för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden ska kunna ta del av dessa medel. Kommunbidraget föreslås fördelas
enligt förslag från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget för år 2022 till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden med 10 848 tkr och till funktionsstödsnämnden med 571 tkr, med
finansiering från statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda
boenden.
2. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget för år 2023 till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden med 18 597 tkr och till funktionsstödsnämnden med 979 tkr, med
finansiering från statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda
boenden.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ärendet

Riksdagen beslutade i april 2021 om ett nytt prestationsbaserat statsbidrag inom äldreomsorgen.
Statsbidraget uppgår till totalt 1 miljard kronor och får användas av kommunerna under 2022
och 2023. Bakgrunden till statsbidraget är den rapport som coronakommissionen presenterade
under 2021. I denna rapport fastslogs att det finns strukturella brister inom äldreomsorgen avse
ende bland annat medicinsk kompetens och personalkontinuitet. Syftet med bidraget är att ge
kommunerna incitament att fortsätta öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska
kompetensen inom äldreomsorgen.
Varje kommun har, i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet, fått anmäla intresse för att
ta del av statsbidraget. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen
har anmält intresse och genomfört övriga moment i ansökningsprocessen. Det är upp till
respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidraget.
Socialstyrelsen har fått i uppgift att efter intresseanmälan och inrapportering av data fördela det
aktuella statsbidraget. Statsbidraget har tilldelats utifrån kommunernas prestation under perioden
1 januari 2020 till och med 31 december 2021. Malmö stads ursprungliga fördelning enligt
beslutad fördelningsnyckel var 26 198 836 kronor, efter omfördelning från kommuner som inte
lämnat in data alternativt inte uppnått något villkor tilldelas Malmö stad 30 994 542 kronor.
Detta belopp har utbetalats till Malmö stad i juni månad.
Malmö stad har tilldelats bidrag eftersom staden har uppnått prestationen sjuksköterskor per
plats inom särskilt boende utifrån ansökan från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt
funktionsstödsförvaltningen. Övriga prestationer som har inrapporterats är undersköterskor som
påbörjat utbildning till sjuksköterskor samt antal specialistsjuksköterskor eller medicinskt
ansvariga läkare inom särskilt boende. Samma prestationer kommer att jämföras för 2021 och
2022 i samband med eventuell fortsatt ansökan om bidrag.
Statsbidrag som inte är förknippade med något krav på återrapportering eller återkrav ska enligt
Rådet för kommunal redovisning klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Sveriges kommuner och regioner har i sitt cirkulär 2021:50 gjort bedömningen att det
aktuella statsbidraget ska redovisas som ett generellt bidrag.
Eftersom statsbidraget är att betrakta som ett generellt bidrag krävs en kommunbidragsjustering
för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ska kunna ta del av dessa
medel. Kommunbidraget föreslås fördelas enligt förslag från hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen och framgår av tabellen nedan. Förslaget
bygger på antal brukare äldre än 65 år per förvaltning. Denna fördelningsgrund har använts
tidigare mellan nämnderna avseende riktade statsbidrag för god vård och omsorg av äldre samt
för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Även vid fördelning av detta statsbidrag som
riktar sig till äldre bedömer förvaltningarna att denna fördelningsgrund är relevant. Beloppen har
avrundats till tusental kronor och fördelats mellan åren i enlighet med gällande
redovisningsrekommendation.
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Respektive nämnd avgör genom en tilläggsbudget hur medlen ska fördelas och användas inom
nämnden. Förvaltningarna bedömer att statsbidraget kan användas till att fortsätta förbättra
bemanningen av sjuksköterskor på de särskilda boendena samt i bemanningspool. På grund av
svårigheten att anställa sjuksköterskor har förvaltningarna även identifierat ett behov av fler
specialistundersköterskor.
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