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ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

Handläggare: Ewa-Britt Ek
Telefon: 08-508 01 401

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och
landsting för insatser inom vård och omsorg om
äldre personer
Förslag till beslut
1.

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om stimulansbidrag
för insatser för vård och omsorg om äldre personer.

2.

Stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till äldreförvaltningen inför den för staden
samordnade ansökan till Socialstyrelsen.

3.

Beslutet justeras omedelbart.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
Avdelningschef

Sammanfattning
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att för år 2007 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdkr kronor. Stockholms stad har totalt
erhållit cirka 84,7 miljoner kronor varav Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har möjlighet maximalt att ansöka om cirka 2,6 miljoner kronor. Regeringen har prioriterat insatser inom följande sju områden; läkartillgång, såväl i särskilt boende som i ordinärt boende, läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det
sociala innehållet. Förvaltningens förslag till insatser inom de prioriterade områdena redovisas i den till detta tjänsteutlåtande bilagda ansökan om stimulansbidrag. Förvaltningen har
även haft kontakt med landstinget i ärendet för att ta reda på inom vilka områden det finns
samverkansmöjligheter. Förvaltningens ansökan gäller under förutsättning att den godkänns
av stadsdelsnämnden.
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Bilagor
Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård
och omsorg om äldre för år 2007 och 2008.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom Kista stadsdelsförvaltning, avdelningen Äldre och
funktionshindrade. Synpunkter och förslag har inhämtats från enheterna inom verksamhetsområdet och ärendet har tagits upp vid sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 16 april 2007. Pensionärsrådet ställer sig bakom förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande och ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre för år
2007 och 2008.

Bakgrund
Regeringen har bedömt att kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer behöver höjas, såväl vad gäller det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen. Regeringen pekar på att samverkan mellan huvudmännen måste förbättras, att det
förebyggande arbetet bland äldre behöver intensifieras för att bl.a. förebygga fallolyckor och
att åtgärder måste vidtas för att äldre personer och deras anhöriga skall kunna känna trygghet. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att för år 2007 besluta om och fördela
stimulansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdkr kronor. Stockholms stad har
totalt erhållit cirka 84,7 miljoner kronor varav Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har möjlighet
att maximalt ansöka om cirka 2,6 miljoner kronor.
Regeringen har prioriterat insatser inom följande sju områden:
• Läkartillgång, såväl i särskilt boende som i ordinärt boende
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet.
Ansökan om stimulansbidrag omfattar både 2007 och 2008. En ansökan per kommun får
lämnas. Enskilda utförare skall ges samma möjligheter som kommunens utförare att få ta del
av bidraget, men kan inte söka det själva utan deras ansökan skall ingå i kommunens ansökan. Beslut om ansökan av stimulansbidrag fattas i respektive stadsdelsnämnd. En ansökan
per kommun får lämnas och skall vara Socialstyrelsen tillanda senast den 4 maj 2007.
Äldreförvaltningen bistår stadsledningskontoret med handläggningen och sammanställningen av nämndernas ansökan. Stadsdelsnämndernas ansökan måste vara äldreförvaltningen
tillhanda senast den 20 april 2007.

Förvaltningens kommentarer och förslag
Förvaltningen har ansökt om stimulansmedel för insatser inom områdena rehabilitering, kost
och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar i särskilt boende och det sociala innehållet. Förslag till insatser inom respektive område framgår av den till detta tjänsteutlåtande
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bilagda ansökan. I anslutning till förvaltningens ansökan om stimulansmedel har kontakter
också tagits med Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, i
syfte att ta reda på inom vilka områden det finns samverkansmöjligheter mellan landstinget
och kommunen. Det kan konstateras att landstinget bl.a. också söker stimulansmedel för
områdena rehabilitering, demensvård, kost och nutrition och läkemedelsgenomgångar, varför
det främst är inom dessa områden en utvecklad samverkan kan förväntas.
Till de kundvalsutförare som är aktiva i stadsdelsområdet och som framfört önskemål om att
ansöka om här avsedda stimulansbidrag, kommer förvaltningen att fördela viss del av erhållet stimulansbidrag utifrån vederbörande företags antal kunder i stadsdelsområdet. Utöver de
i stadsdelsområdet aktiva kundvalsutförarna finns i övrigt inga entreprenörer inom äldreomsorgen.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till ansökan om stimulansbidrag för insatser för vård och omsorg om äldre personer
och överlämnar ansökan till äldreförvaltningen inför den för staden samordnade ansökan till
Socialstyrelsen.
Förvaltningens ansökan gäller under förutsättning att den godkänns av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

_____________________________

