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Socialdepartementet

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Utbetalning av medel till kommuner för att införa insatsförlopp
vid demenssjukdom

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att i enlighet med tidigare beslut ge Kammarkollegiet i
uppdrag att betala ut 420 000 kronor för år 2020 till var och en av kommunerna Umeå kommun, Ekerö kommun, Falu kommun, Mörbylånga kommun
och Göteborgs kommun (SDF centrum) för att införa det av Socialstyrelsen
framtagna standardiserade insatsförloppet för personer med demenssjukdom.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet,
anslagsposten 8 Utvecklingsmedel – Kammarkollegiet.
Medlen ska utbetalas engångsvis utan rekvisition.
Medel som utbetalats för genomförande av uppdraget under 2020 och som
inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars
2021. Vid samma tidpunkt ska varje deltagande kommun lämna en rapport
om hur pengarna har använts till Kammarkollegiet. Återbetalning och
redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Regeringen beslutade den 23 april 2020 att bevilja Svenskt Demenscentrum
(SDC) totalt 2 630 000 kronor. Av medlen får SDC, i enlighet med ansökan,
använda 530 000 kronor för att tillsammans med fem kommuner under 2020
påbörja ett projekt med syfte att införa det av Socialstyrelsen framtagna
standardiserade insatsförloppet för personer med demenssjukdom i de fem
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kommunerna. Övriga medel, 2 100 000 kronor, ska i enlighet med vad som
anges i ansökan fördelas mellan de fem kommunerna. Svenskt
Demenscentrum ska vidare enligt beslutet senast den 31 augusti 2020
inkomma med en förteckning över vilka kommuner som deltar i projektet
samt rapportera resultatet av projektet till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 30 november 2021. Svenskt
Demenscentrum har den 16 juni 2020 inkommit med en förteckning om
deltagande kommuner (bilaga).
Projektets syfte är att ge ett antal utvalda kommuner möjlighet att påbörja
eller utveckla införandet av Socialstyrelsens modell utifrån de olika kommunernas förutsättningar. Under projekttiden dokumenteras arbetet avseende
framgångsfaktorer liksom utmaningar och de deltagande kommunerna
kommer kontinuerligt att följas upp av SDC. Slutligen kommer materialet
sammanställas och bearbetas till ett material för andra kommuner. Materialet
kommer att publiceras och finnas avgiftsfritt tillgängligt på SDC:s webbplats.
Arbetet kommer även att redovisas på lämpliga seminarier och konferenser
runt om i Sverige under 2021–2022 för att ge inspiration till övriga kommuner och regioner runt om i landet.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Anna Gralberg
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