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Redovisning av beviljade stimulansmedel och ansökan
om stimulansbidrag 2009
Redovisning till Socialstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att till Socialstyrelsen överlämna redovisningen för 2007 och
2008 års stimulansbidrag, återredovisa 1 293 825 kr av stimulansbidrag 2006 samt ansöka
om 6 076 000 kr i stimulansbidrag 2009 i enlighet med förvaltningens förslag.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Regeringen har för 2007, 2008 och 2009 årligen avsatt 1,35 mdr för att stödja och stimulera kommuner och landsting att utveckla vården och omsorgen om de äldre. Stadsdelarna
är skyldiga att utvärdera aktiviteterna och redovisa resultat för verksamheterna utgående
från stimulansbidrag 2007 och 2008 samt återredovisa kvarvarande stimulansmedel för
2006. Kungsholmens stadsdelsnämnd ges vidare möjlighet att ansöka om nya stimulansmedel för 2009.

Bakgrund
Regeringen har för 2007 och 2008 årligen avsatt 1,35 mdr för att stimulera och stödja
kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre
personer. Av dessa medel har årligen 84 664 tkr varit avsatta för Stockholms stad varav
Kungsholmens stadsdelsnämnd erhållit 6 329 tkr. Stadsdelarna är skyldiga att utvärdera
aktiviteterna och redovisa resultat och effekter för verksamheten. Redovisning av 2007
och 2008 års stimulansbidrag framgår av bilaga 1.
Även för 2006 kunde kommuner och landsting ansöka om stimulansmedel. Kungsholmens stadsdelsnämnd ansökte då och erhöll totalt 4 mkr i stimulansbidrag för kvalitetshöjande projekt för förbättring av måltidssituationen för de äldre på särskilda boenden och
implementering av ett vårdprogram för äldre med inkontinensproblem. Stimulansbidraget
för 2006 har fått användas till och med 2008 och kvarvarande stimulansmedel skall däref-
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ter återredovisas till socialstyrelsen genom äldreförvaltningen. Vid nämndsammanträde
2008-02-14 lämnades slutredovisning av 2006 års stimulansbidrag. Återredovisning av
stimulansbidrag 2006 med 1 293 825 kr framgår av bilaga 2.
För 2009 har regeringen ånyo avsatt 1,35 mdr för utveckling av kvaliteten i äldreomsorgen och samma belopp som tidigare, nedräknat med 5% har avsatts för Stockholms stad
att fördelas till stadsdelsnämnderna i enlighet med stadens resursfördelningssystem. För
Kungsholmens stadsdelsnämnd finns därmed möjlighet att ur dessa medel ansöka om
6 076 tkr för 2009. Pengarna ska användas till fortsatt arbetet med att utveckla kvaliteten
inom stadsdelens äldreomsorg inom sex stimulansområden. Enligt reglerna får medel som
inte har förbrukats 2007 och 2008 även användas under 2009. I stadsdelsförvaltningens
ansökan om medel för 2009 redovisas 29 olika utvecklingsprojekt, såväl kvarvarande
projekt från 2007 och 2008 som nya projekt från 2009. Totalt finns 16 883 tkr att fördela
mellan de olika stimulansområdena. Förvaltningen föreslår att medlen fördelas enligt
nedan:
Stimulansområde
Rehabilitering
Kost/nutrition
Demensvård
Läkemedelsgenomgångar
Sociala innehållet
Förebyggande hembesök/insatser

tkr
554
3001
2043
300
8566
2369

Individbaserad statistik/öppna jämförelser 50
Summa fördelat
16 883
Sammanställning av ansökan – ett underlag till socialstyrelsens webblankett, framgår av
bilaga 3.

Bilagor
Bilaga 1. Redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel.
Bilaga 2. Återredovisning av stimulansbidrag 2006.
Bilaga 3. Sammanställning av ansökan om medel 2009, underlag till socialstyrelsens
webblankett

