
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2018-10-15 
Dnr VON 2018/0103-749 

Rekvisition av stimulansmedel för 2018 till investeringar i välfärdsteknik 
i omsorgen 

Sammanfattning 
Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den 
kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. Österåker kan 
rekvirera 1 383 175 kr. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Rekvirera stimulansmedel för 2018 till investeringar i välfärdsteknik i omsor gen som är 
tilldelade Österåkers kommun av Socialstyrelsen. 

2. Uppdra till socialdirektören att fördela rekvirerade medel. 
3. Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Bakgrund 
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppd rag att under 2018 fördela medel för investering i 
välfärdsteknik i omsorgen. 350 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna som stimulansmedel 
för investeringar i välfärdsteknik i enlighet med särskild fördelningsnyckel. Öste råkers kommun har 
tilldelats 1 383 175 kr för år 2018. Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för 
kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheterna inom kommunal hälso-
och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) 
samt hjälpmedelsområdet. 

Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik och dels för investeringar i 
sådant som ökar förutsättningarna för att implementera väl färds teknik i verksamheterna som t.ex. att 
installera wi-fi i särskilda boen de eller investera i operativ kunskap. 

Fördelning av medlen mellan relevanta verk samheter inom kommunen ska avgöras av kommunerna 
utifrån kommunens behov och förutsättningar. Stimulansmedlen rekvireras från Socialstyrelsen 
senast 1 november 2018. 

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur 
medlen har använts senast den 11 februari 2019. 
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Om inte hela det rekvirerade beloppet har använts under perioden 20 juni - 31 december 2018 ska 
kommunen återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Kommunen kan också bli återbetalningsskyldig 
om medlen inte använts i enlighet med villkoren för stimulansmedlen. 

Förvaltningens slutsatser 
1'örvaltningen föreslår att medlen fördelas utifrån Socialstyrelsens anvisningar med prioritering 
utifrån nämndens tidigare beslut om att anta SKL:s rekommendation "Sätt ljus på natten" och 
därmed prioriteras särskilda boenden. Även boendestödsverksamheten ska kunna omfattas i 
prioriteringen av stimulansbidraget för att utveckling av verksamheten. Berörda verksamheter 
lämnar intresseanmälan till socialförvaltningen för användande av stimulansmedlen inkl. syfte och 
beräknad kostnad. Perioden för användande av stimulansmedlen är kort och kräver snabb hantering 
av berörda verksamheter. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård-och omsorgsnämnden, information från förvaltningen, 2018-08-28 § 7:3 

Leif Söderholm  Sigbritt Sundling 
Enhetschef staben Tf. Socialdirektör 

Expedieras 
Akten 
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