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Redovisning av stimulansmedel till Socialstyrelsen, angående
ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015
Regeringen beslutade i början av år 2015 om en bemanningssatsning inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har uppdraget att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga
satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har begärt in en redovisning från kommunerna hur tilldelade medel 2015 har
förbrukats för att kontrollera att medlen har använts enligt Socialstyrelsens angivna villkor. Ale
kommun har rekvirerat 2 140 558 kronor av Socialstyrelsen. Av dessa medel förbrukade
verksamheterna 1 066 263 kronor, ett återkrav är därmed att förvänta. En redovisning av hur Ale
kommun har använt medlen har skickats till Socialstyrelsen.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
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Tjänsteutlåtande, 2016-02-03.
Bilaga: Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015
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Bakgrund
Regeringen beslutade i början av år 2015 om en bemanningssatsning inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har uppdraget att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga
satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen avseende andra halvåret 2015 samt under
åren 2016–2018 (under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet).
Socialstyrelsen har begärt in en redovisning från kommunerna hur tilldelade medel 2015 har
förbrukats för att kontrollera att medlen har använts enligt Socialstyrelsens angivna villkor. Det
huvudsakliga villkoret är att medlen endast ska användas till personalkategorier som arbetar nära de
äldre och är finansierade av kommunen. Inga administrativa kostnader får bekostas av medlen.
Ale kommuns redovisning av stimulansmedel till Socialstyrelsen:
Ale kommun har lämnat in en redovisning till Socialstyrelsen hur stimulansmedlen har använts för
andra halvåret 2015. I redovisningen framkommer att Ale kommun har rekvirerat 2 140 558
kronor av Socialstyrelsen gällande regeringens satsning att öka bemanningen inom äldreomsorgen.
Dessa medel skulle förbrukas under perioden 1 juli- 31 december 2015. Ale kommun förbrukade 1
066 263 kronor och kan förvänta sig ett återkrav på 1 074 295 kronor.
Orsaken till att inte hela det rekvirerade beloppet har förbrukas beror på att det har varit svårt att
med så kort varsel lösa rekrytering och aktiviteter kopplat till mål och syfte med satsningen.
Osäkerhet om fortsatta medel inför framtiden 2016 utgjorde begränsningar i satsningar och
anställningar.
Medlen har använts till 9,94 årsarbetare i kategorin undersköterskor samt 1 årsarbetare dietist
(räknat per november månad). Externa utförare har ej gjort anspråk på stimulansmedlen. De
externa utförarna har fått information om möjligheten att göra anspråk på stimulansmedlen.
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