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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att till Socialstyrelsen överlämna ansökan om 2 845 tkr
i stimulansmedel för 2010 i enlighet med förvaltningens förslag.
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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.
För 2010 har regeringen avsatt ytterligare 680 miljoner kronor. Kungsholmens
stadsdelsnämnd ges därmed möjlighet att ansöka om nya stimulansmedel för 2010.
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Bakgrund
Regeringen har för 2007, 2008 och 2009 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 ca 84 664 tkr varit
avsatta för Stockholm stad varav Kungsholmens stadsdelsnämnd erhållit 6 329 tkr
för 2007 och 2008 samt 6 076 tkr för 2009.
För 2010 har regeringen åter avsatt 680 miljoner kronor för att höja kvaliteten i
vården och omsorgen om äldre personer. Beloppet har fördelats per kommun och
landsting. För Stockholms stad har ca 40 150 tkr avsatts vilka har fördelats till
stadsdelsnämnderna i enlighet med stadens resursfördelningssystem. För
Kungsholmens stadsdelsnämnd finns därmed möjlighet att ur dessa medel ansöka
om ytterligare 2 845 tkr för 2010. Pengarna skall användas till fortsatt arbete med
att höja kvaliteten inom äldreomsorgen utifrån de stimulansområden som gäller
sedan tidigare.
Förvaltningens förslag till beslut
Enligt reglerna får medel som inte förbrukats från 2007-2010 även användas under
2011. Slutredovisningen av stimulansmedel kommer att ske våren 2012.
Totalt finns 10 422 tkr att fördela mellan de olika stimulansområdena varav 2 845
tkr är nya medel från 2010. Förvaltningen föreslår att medlen fördelas enligt
nedan.
Varav ansökan
Stimulansområden
tkr
2010 tkr
Rehabilitering
42
Kost/nutrition
1840
365
Demensvård
1218
300
Läkemedelsgenomgångar
542
450
Sociala innehållet
4008
800
Förebyggande insatser/övrigt
2722
930
Individbaserad statistik
50
Summa:
10 422

Av bilagan framgår kort beskrivning av nya eller kompletterade projekt enligt
ansökan till Socialstyrelsen 2010.
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