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Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2018-01-18 
Dnr VON 2018/0008 

Fördelning av 2018 års med el för aktiviteter och social stimula ns 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i sin budget för 2018 avsatt medel för "att de äldres möjlighet att påverka 
sin dag på våra särskilda boenden ska öka och att det sociala innehållet ska utvecklas till al las 
trevnad". 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela medlen för aktiviteter och social stimulans enligt 
följande: 

Belopp kr Enhet 
340 900 Enebacken, Temabo AB 
132 600 Solskiftet, Produktionsförvaltningen 
151 500 Muskötvägen, Förenade Care 
98 500 Vård bo, Attendo 
68 200 Korttidsverksamhet Enebacken 
90 900 Smedbygården, Redolaris AB 
79 500 Norrgårdshöjden,Humana 
37 900 Kantarellvägen, Attendo 

1 000 000 Totalt 

Bakgrund 
I fjol inriktades m edlen mot aktiviteter som ges via digitalisering det vill säga att använda olika 
digitala verktyg i satsningen på aktiviteter och stimulans tillsammans med de äldre såväl individuellt 
som gemensamt. Vård- och omsorgsnämndens särskilda satsningar på aktiviteter och social 
stimulans under tidigare år har fallit väl ut och mot denna bakgrund beslutar nämnden att även 
under 2018 göra en extra satsning på sammanlagt 1 miljon kronor inom särskilt boende. 
I fjol förenk lades förfarandet för att få del av medl en. 
Medlen fördelades i förhållande till antalet platser avsedda för (LOU) eller belagda med 
Österåkersbor (LOV) per den 28 februari 2017. 
Samtliga utförare har lämnat en kort beskrivning i samband med rekvisition av medlen. Up pföljning 
kommer att ske under våren 2018 över hur medlen för 2017 har används. 

Förvaltningens sl utsatser 
Fördelningen sker utifrån antalet platser på respektive boende (31 januari 201 8). Medlen föreslås att 
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inriktas även i år till aktiviteter som ges via digitalisering. Syftet är att det behövs fortsatt tid till att 
integrera, implementera och lära sig använda de digitala hjälpmedlen inom respektive verksamhet. 

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden fördelar medlen enligt följande: 

Belopp kr Enhet Platser 
340 900 Enebacken, Temabo AB 90 
132 600 Solskiftet, Produktionsförvaltningen 35 
151 500 Muskötvägen, Förenade Care 40 

98 500 Vårdbo, Attendo 26 
68 200 Korttidsverksamhet Enebacken 18 
90 900 Smedbygården, Redolaris AB 24 
79 500 Norrgårdshöjden,Humana 21 
37 900 Kantarellvägen, Attendo 10 

1 000 000 Totalt 264 

Utförarna kan rekvirera m edlen från socialförvaltningen ullsammans med en enkel ansökan med 
beskrivning hur och till vad verksamheten tänker använda medlen. Senast 15 mars ska en sådan 
ansökan lämnas. 

Uppföljning kommer ske efter årets slut. Kan inte utföraren dokumentera att medlen använts på det 
sätt som Vård- och omsorgsnämnden avsett och som utföraren beskrivit i samband med 
rekvisitionen kan utföraren bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av beloppe t. 

Kerstin Odenfelt 
Sakkunnig äldre 

Sukiim^Kiesel 
SociaMirektör 
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