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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Marie Björkman

Fördelning av stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen år 2015

Inledning
Regeringen har för år 2015 avsatt 995 miljoner kronor i stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen. Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad
trygghet och kvalitet för den enskilde.
Kommunen får i egenskap av huvudman rekvirera medel enligt en särskild
fördelningsnyckel. Medlen får användas av såväl enskilda som kommunala
utförare.
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet, avser regeringen
att avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav 2 miljarder kronor årligen under åren
2016-2018. Täby kommun har möjlighet att rekvirera 6,8 miljoner kronor för år
2015.
Kommunen är skyldig att redovisa förbrukade medel och återbetala medel som
inte förbrukats. Redovisningen ska lämnas i februari 2016. Hur denna
redovisning ska gå till är ännu oklart. Utförare som tar del av stimulansmedlen
måste dock vara beredda att lämna underlag till kommunens redovisning.

Syfte
En stabil personalförsörjning bidrar till ökad kontinuitet i vården och omsorgen om
de äldre. Det kan t ex ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad
sysselsättningsgrad i deltidstjänster.

Målgrupp
Social omsorg har beslutat att stimulansmedlen för år 2015 ska riktas till utförare
inom särskilda boenden som geografiskt ligger inom Täby kommun och som
kommunen har avtal med.
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Användningsområde
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen
finansierade vården och omsorgen om äldre.
Stimulansmedlen får användas till kostnader för utökning av personal utöver det
grundschema som gäller för verksamheten. Det handlar om nyanställning av
personal eller utökning av deltidstjänster som inte var planerade sedan tidigare.
Med personalkostnader avses kostnader för personal som arbetar nära brukaren,
d.v.s. vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt
arbetsledare på verksamhetsnivå. Med personalkostnader avses här löner,
lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Fördelning
Stimulansmedlen kommer att förmedlas utifrån följande modell:
Belopp stimulansmedel/antal platser som budgeterats i verksamhetsplanen/12 x
antal månader = belopp per plats.
För perioden 1 oktober – 31 december är beloppet 6 800 kronor per plats.
Med ”plats” avses plats inom enhet som är i drift.

Ansökan
Utförare kan ansöka om medel för hela eller delar av perioden.
Utförare som ansöker om stimulansmedel för hela perioden, ska senast den 30
september 2015 ansöka om detta hos Avdelning äldreomsorg.
Utförare som ansöker om medel för del av perioden kan ansöka t o m 31
november 2015. Medel fördelas utifrån periodens längd.
Till ansökan ska bifogas nuvarande grundschema inklusive en redogörelse för
den utökning av bemanning som planeras med stöd av stimulansmedlen. Medlen
får alltså inte användas till att återbesätta redan befintliga tjänster eller vikariat.
För ansökan ska bifogad blankett användas.

Frågor
Eventuella frågor kan besvaras av utvecklingsledare Camilla Venemyr, telefon
55 55 94 78
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Information finns även på Socialstyrelsens hemsida
http://www.socialstyrlesen.se/statsbidrag
Bilaga:
Blankett för ansökan

Marie Tid
Avdelningschef

