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Redovisning av stimulansmedel 2006-2008 samt ansökan 2009
Sammanfattning
Regeringen har årligen sedan 2006 beviljat stimulansmedel för utveckling av
vissa områden inom vård och omsorg om äldre.
Täby kommun har ansökt vid tre tillfällen. 2006 gjordes ansökan utifrån projektet
”Framtidens äldreomsorg”. Merparten av delprojekten, som var avsedda att
genomföras i samverkan med Stockholms läns landsting, har inte påbörjats. Av de
beviljade 2 000 tkr år 2006, ska Täby återbetala 1 771 tkr.
År 2007 fanns för Täbys del 3 800 tkr att ansöka om. Av dessa har 2 857 tkr
förbrukats. Resterande förs över till 2009.
År 2008 omfattande ansökan endast en komplettering av ansökan avseende
läkemedelsgenomgångar.
År 2009 omfattar ansökan 4 346 tkr. Tillsammans med kvarvarande medel för
2007/2008 finns 5 496 tkr att disponera.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner slutredovisning av stimulansmedel för 2006.
2. Socialnämnden godkänner delredovisning av stimulansmedel för 2007 och
2008.
3. Socialnämnde godkänner ansökan för 2009.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Bakgrund
Regeringen har årligen sedan 2006 beviljat stimulansmedel för utveckling av
vissa områden inom vård och omsorg om äldre.
Täby kommun har ansökt vid tre tillfällen. 2006 gjordes ansökan utifrån projektet
”Framtidens äldreomsorg”. Merparten av delprojekten har inte påbörjats, vilket i
redovisats tidigare för socialtnämnden. Av de beviljade 2 000 tkr år 2006, ska
Täby återbetala 1 771 tkr. Ansökan omfattade följande områden:
• Rehabiliteringsprojekt
Kommunen avsåg att tillsammans med landstinget samordna
rehabliteringsinsatserna för ordinärt och särskilt boende. Utgångspunkt var
”gamla” Tibblehemmet. En styrgrupp och en projektgrupp tillsattes,
samarbetsformer och rutiner togs fram. I samband med att ombyggnaden
av Tibblehemmet påbörjades upphörde projektet. Det finns dock planer på
att återuppta samverkan med primärvården när ”nya” Tibblehemmet är
klart.
• Kost/nutrition
Delprojektet avsåg utbildningsinsatser i samverkan med Geriatriska
kliniken vid Danderyds sjukhus. Då kost- och nutritionsutbildning även
införs inom ramen för Kompetensstegen har detta delprojekt inte
genomförts.
• Läkemedelsgenomgångar
Avsikten med delprojektet var att tillsammans med landstinget tillskapa
ett tvärfackligt team som skulle kunna erbjuda enskilda regelbundna
läkemedelsgenomgångar. Delprojektet kom aldrig igång.
• Andra kompletterande insatser
Under projektet ”Framtidens äldreomsorg” väcktes intresse för det
salutgoena synsättet som innebär att man i vård och omsorg utgår ifrån
vad som är meningsfullt och skapar känsla av sammanhang för den
enskilde. Tanken var att kommun och landsting gemensamt skulle
arrangera en utbildningsserie. Förfrågan gjordes till utförare inom såväl
landsting som kommun och ett visst intresse fanns för en sådan satsning.
Någon utbildningsserie kom dock aldrig igång.

År 2007
År 2007 inbjöds även utförare i enskild regi att ansöka. Fem projekt ingick i
ansökan. Två har slutförts (”Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende” och
”Socialt innehåll på Ångaren”), ett kommer att pågå även 2009 (”Kost och
nutrition, HSB Omsorg), ett startar 2009 (”Socialt innehåll i hemtjänsten i
Grindtorp”) och ett kommer inte att starta (”Demensteam” i samverkan med
SLL). Av beviljade 3 800 tkr har 2 857 tkr förbrukats. Resterande förs över till
2009.

2(3)
Dnr

TÄBY KOMMUN

3(3)
Dnr

2009-04-21

År 2008
År 2008 omfattande ansökan endast en komplettering avseende
läkemedelsgenomgångar i särskilt boende.
År 2009
År 2009 omfattar ansökan 11 delprojekt, varav fem avser utförare i enskild regi
och sex Täby kommun. Någon värdering av ansökningarna görs inte, däremot har
en ansökan som innehöll åtgärder (målning, viss ombyggnad) i av kommunen
förhyrda lokaler återförts till utföraren.
Täby kommun svarar för att lämna in kommunens samlade ansökan, varje
utförare svarar för att följa sitt/sina projekt och redovisa till kommunen.
Följande projekt är sammanfattningsvis aktuella:

Delprojekt
Kost och nutrition
Mat och måltider
Kost och nutrition (P)

Utförare
Blomsterfonden
Attendo Care
HSB Omsorg

Demensteam
Kompetensutveckling

Täby kommun
Blomsterfonden

Öppen vht psykisk ohälsa
Öppen vht Grindtorp (P)
Stimulans och sysselsättning
Palliativ vård
Seniorcenter
Utbildning
genomförandeplan

Täby kommun
Täby kommun
Attendo Care
Täby kommun
Täby kommun
Täby kommun
(myndighet)

350 tkr
100 tkr
237 tkr
1 100 tkr
400 tkr
1 324 tkr

Förebyggande hembesök

Täby kommun
(myndighet)

800 tkr

Uppföljning och utvärd.
SUMMA:

Lisbeth Sämå
Socialchef

Ansökan 2009
244 tkr
104 tkr
250 tkr
212 tkr
275 tkr

100 tkr
5 496 tkr

