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§ 156 - Utökad bemanning av sjuksköterskor på 
särskilda boenden  
Hagfors kommun har från Socialstyrelsen erhållit ett bidrag för ”Utökad 
bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden”. Totalt erhölls 2 173 975 
kronor av vilka 1 837 601 avser grundbelopp och övriga 336 374 erhölls som ett 
så kallat tilläggsbelopp. Bidraget kan användas under 2022 och 2023. Enligt rådet 
för kommunal redovisning, rkr, ska bidraget klassificeras som ett generellt bidrag 
och grundbeloppet ska jämnt fördelas över perioden januari 2022 till och med 
december 2023 och tilläggsbeloppet ska fördelas från den månad Socialstyrelsen 
beslutade, juni 2022, till och med december 2023. Redovisningsmässigt innebär 
detta att generella bidrag ökar och ska verksamheten kunna ta del av bidraget 
behöver Individ- och omsorgsutskottets budgeterade ram förändras på samma 
sätt. Hanteringen ger ingen resultateffekt för det budgeterade resultatet 2022 eller 
2023. Budget för generella bidrag behöver därmed öka med 1 043 000 kronor för 
2022 och med 1 131 000 kronor 2023 och individ- och omsorgs budgeterade ram 
behöver öka med lika mycket. 

Handlingar i ärendet 
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2022-08-22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till individ och omsorgsutskottet 
uppgående till 1 043 tusen kronor för 2022 och 1 131 tusen kronor för 2023 
samtidigt som budgeten för generella statsbidrag utökas med lika mycket. 

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen 
Ekonomienheten 
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