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Fördelning av statsbidrag Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer 2022  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta om fördelning av statsbidraget Säkerställa 

en god vård och omsorg av äldre personer enligt äldrenämndens och 

omsorgsnämndens förslag, där 90 % tillfaller äldrenämnden och 10 % tillfaller 

omsorgsnämnden. 

Ärendet 

I regeringens budgetproposition för 2021 ingick ett nytt statsbidrag till landets 

kommuner för att stärka äldreomsorgen om totalt 4 miljarder kronor årligen med 

start 2021. Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela dessa medel som syftar till att 

säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Under 2021 har detta 

statsbidrag ingått i äldrenämndens och omsorgsnämndens kommunbidrag. 

Under förutsättning att riksdagen beviljar dessa medel även 2022 behövs en fördelning 

mellan äldrenämnden och omsorgsnämnden.  Beslut om fördelning av riktade 

statsbidrag som berör fler än en nämnd ska fattas av kommunstyrelsen eller den 

delegat som kommunstyrelsen utsett enligt gällande delegationsordning.  

Fördelningen föreslås utgå från storleken på kommunbidraget som avser verksamhet 

för personer över 65 år för respektive nämnd. Det skulle innebära att äldrenämnden 

erhåller 90 % och omsorgsnämnden erhåller 10 % av statsbidraget 2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och vård- och omsorgsförvaltningen.  

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till äldrenämnden 2021-10-13 ALN-2021-00555 

  
Handläggare:  

Ida Sverkersson-Skogman 
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Föredragning 

I regeringens budgetproposition för 2021 ingick ett nytt statsbidrag till landets 

kommuner för att stärka äldreomsorgen om totalt 4 miljarder kronor årligen med start 

2021. Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela dessa medel som syftar till att 

säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

Under 2021 har detta statsbidrag ingått i äldrenämndens och omsorgsnämndens 

kommunbidrag. Under året förs ytterligare medel från äldrenämnden till 

omsorgsnämnden för att nå upp till en fördelning av statsbidraget som speglar 

andelen äldre i respektive nämnds uppdrag inklusive LSS. 

Under förutsättning att riksdagen beviljar dessa medel även 2022 behövs en fördelning 

mellan äldrenämnden och omsorgsnämnden. Statsbidraget ingår inte i nämndernas 

kommunbidrag 2022, utan kommer att rekvireras av vård- och omsorgsförvaltningen 

från Socialstyrelsen. Beslut om fördelning av riktade statsbidrag som berör fler än en 

nämnd ska fattas av kommunstyrelsen eller den delegat som kommunstyrelsen utsett 

enligt gällande delegationsordning. 

Preliminärt belopp som Uppsala tilldelas är 73,4 miljoner kronor. Enligt förslag utgår 

fördelningen av statsbidraget mellan nämnderna utifrån storlek på kommunbidraget 

avseende verksamhet för personer över 65 år för respektive nämnd. Det skulle 

innebära att äldrenämnden erhåller 90% och omsorgsnämnden erhåller 10% av 

statsbidraget 2022. 

Nämnd Belopp i 

kommunbidrag 

som avser 

personer över 

65 år (tkr) 

Andel Kommentar 

Omsorgsnämnden 231 447 10% Ordinärt boende äldre (7 856 tkr), särskilt 

boende äldre (73 218 tkr) samt 11% av LSS 

(150 376 tkr) 

Äldrenämnden 2 035 129 90% Samtliga verksamheter 

Totalt 2 266 576   

Ekonomiska konsekvenser 

Under förutsättning att Uppsala tilldelas 73,4 mnkr av statsbidraget Säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer, innebär detta att äldrenämnden erhåller 66,1 mnkr 

av statsbidraget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2021 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  

 


	Fördelning av statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2022
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



