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Till
Socialchefer i Stockholms län, strategiskt nätverk socialtjänst
Huvudregistratorer i kommunerna

Länsgemensamma stimulansmedel för att skapa goda
förutsättningar för vårdens medarbetare inom den kommunala
hälso- och sjukvården
Den 19 juni antog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) två överenskommelser som
ligger till grund för nya stimulansmedel till länet. I denna skrivelse nämns en av dessa
överenskommelser.
Inom RSS, Regionala Samverkans- och Stödstrukturer, har länets kommuner tilldelats
medel med syftet att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom den
kommunala hälso- och sjukvården.
Fördelning av stimulansmedel i länet
Nämnda stimulansmedel rekvireras från SKL av Storsthlm senast den 1 november 2019.
Fördelningen till kommunerna i länet görs av 20 miljoner kronor i relation till
befolkningsandel, baserat på befolkningsunderlaget den 1 november 2018, enligt nedan:
Botkyrka kommun
Danderyd kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö stad
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun

794 378
283 151
241 523
767 784
953 209
669 589
407 982
884 390
527 011
93 195
241 369
143 218
410 644

Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåker kommun

618 807
690 663
8 209 071
431 411
830 852
409 569
609 157
245 345
388 572
285 241
102 580
378 794
382 497

Hur stimulansmedlen får användas
Hur medlen får användas framgår av bifogad överenskommelse ”En investering för
utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare”, se särskilt kapitel 4, sid 7 ff.
Syftet med medlen är att skapa goda förutsättningar för ”vårdens” medarbetare inom
den kommunala hälso- och sjukvården.
Medlen får användas till att stärka redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av
redan gjorda satsningar. De får även användas till aktiviteter som redan har
genomförts, då medlen är tänkta att täcka kostnader för hela 2019. I likhet med tidigare
överenskommelse ska privata verksamheter med offentlig finansiering kunna ta del av
medlen inom överenskommelsen.
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Medlen inom denna överenskommelse får användas till att utveckla arbetets
organisering, öka bemanningen, utveckla arbetssätt och verksamhetsstöd som bidrar
till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Det betyder att de kan användas till insatser inom något eller några av områdena
nedan.
•
•
•
•

It- stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till
information
Smartare användning av medarbetarnas kompetens
Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning
Utveckla medarbetarnas förutsättningar och vårdens verksamheter, vilket
innefattar såväl ledarskap, arbetsmiljö som att öka möjligheterna att rekrytera,
insatser för att behålla och utveckla medarbetare, förutsättningar för
utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering och verksamhetsstöd.

Stimulansmedel rekvireras från Storsthlm – senast den 20 november
Önskar ni ta del av medlen, skickas en faktura till faktura@storsthlm.se
Ange ”Rekvirering av stimulansmedel för att skapa goda förutsättningar för vårdens
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården” samt:
•
•
•

belopp
kommunens konto för utbetalning och andra eventuella
utbetalningsinstruktioner
vad ni kommer att använda pengarna till (på rubriknivå enligt punktlista ovan)

Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast
den summan ni blivit tilldelad.
Önskar ni inte ta del av medlen, ber vi er meddela detta så snart som möjligt till
helena.wiklund@storsthlm.se
Återrapportering
Storsthlm kommer samordna återrapporteringen till SKL, som ska lämnas in senast
den 31 januari 2020.
Frågor
Eventuella frågor besvaras av ansvarig processledare helena.wiklund@storsthlm.se, tel
08-615 94 37.

Med vänlig hälsning

Åsa Danielsson, Storsthlm

Bilaga
Överenskommelse ”En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens
medarbetare”
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