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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-02-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden (KS 2021.038)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget 
Krisstöd som utbetalas år 2020 ska utöka socialnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i slutet av november om medel till en särskild satsning på krisstöd, 
samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen 
av covid-19. I regeringsbeslutet återfinns inga krav förenade med bidraget, men väl en 
intention – ” Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas till insatser i 
form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de professioner som i sitt arbete inom 
vård och omsorg om äldre har påverkats negativt av pandemin.” Beloppet utbetalas 2020 för 
användning under 2020.

Bidraget fördelas till kommunen som ett generellt statsbidrag men utförandet sker inom 
socialnämnden och därav bör socialnämndens budgetram utökas.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §22  Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-21, Generellt statsbidrag Krisstöd till socialnämnden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden (KS 2021.038)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget 
Krisstöd som utbetalas år 2020 ska utöka socialnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i slutet av november om medel till en särskild satsning på krisstöd, 
samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen 
av covid-19. I regeringsbeslutet återfinns inga krav förenade med bidraget, men väl en 
intention – ” Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas till insatser i 
form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de professioner som i sitt arbete inom 
vård och omsorg om äldre har påverkats negativt av pandemin.” Beloppet utbetalas 2020 för 
användning under 2020.

Bidraget fördelas till kommunen som ett generellt statsbidrag men utförandet sker inom 
socialnämnden och därav bör socialnämndens budgetram utökas.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-21, Generellt statsbidrag Krisstöd till socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Generellt statsbidrag Krisstöd till 
Socialnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det generella 
statsbidraget Krisstöd som utbetalas år 2020 ska utöka socialnämndens budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i slutet av november om medel till en särskild satsning på 
krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med 
anledning av spridningen av covid-19. I regeringsbeslutet återfinns inga krav förenade 
med bidraget, men väl en intention – ” Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter 
behov men bör riktas till insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd 
m.m. för de professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre har 
påverkats negativt av pandemin.” Beloppet utbetalas 2020 för användning under 
2020.

Bidraget fördelas till kommunen som ett generellt statsbidrag men utförandet sker 
inom socialnämnden och därav bör socialnämndens budgetram utökas. 

Ekonomiska konsekvenser
Vallentuna kommuns budget för 2020 utökas med det generella statsbidraget 
499 133 kr samtidigt som budgetramen för socialnämnden utökas med 499 133 kr. 
Kommunens budgeterade resultat på 24,8 miljoner kronor påverkas inte.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Marie Wallin
Ekonomichef Budgetstrateg

Expedieras till:
Akten
Socialnämnden
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