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AVDELNING ÄLDREOMSORG
Marie Björkman Socialnämnden

2021-02-09

Stimulansmedel 2021 för utveckling av digital teknik 
inom äldreomsorgen
Sammanfattning
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har träffat en överenskommelse om 
en satsning på teknik inom äldreomsorgen. Satsningen, som kommer att pågå 
under åren 2020-2022, ger kommuner möjlighet att genom digitalisering 
utveckla verksamheten. Täby kommun har för år 2021 tilldelats 1,1 mnkr. 
Av beloppet föreslås 400 tkr användas för inköp av TV-skärmar till samtliga 
särskilda boenden inom kommunen. Skärmarna gör det möjligt att på ett 
enhetligt och digitalt sätt sprida information, underhållning och utbildningar. 
Vidare föreslås att resterande medel används till lokala utvecklingsprojekt som 
såväl privata som kommunala utförare efter ansökan har möjlighet att ta del av. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslag till fördelning av stimulansmedel för 
utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen enligt tjänsteutlåtande daterat 
den 15 januari 2021. 

Ärendet
Den 6 februari 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus. Satsningen, som kommer att fortgå under perioden 2020-2022, 
syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgens 
verksamhet genom digitalisering. Överenskommelsens inriktning och områden 
beslutas årligen. Täby kommun har för år 2021 tilldelats 1,1 mnkr. 

Sedan hösten 2020 finns i Täby kommun en unik möjlighet att genom den studio 
som finns i kommunhuset distribuera information, underhållning och utbildning 
digitalt. Under pandemin har till exempel den mycket uppskattade gruppen 
”Clownmedicin” sänt underhållning via studion till särskilda boenden i 
kommunen. Även musikunderhållning har spridits på samma sätt. Tekniken har 
dock inte varit helt anpassad vilket begränsat möjligheternatt ta emot 
sändningar. 

För att de särskilda boendena på ett enkelt sätt ska kunna ta emot digitala 
sändningar förutsätts tillgång till kompatibel teknik i alla led. Därför föreslås att 
400 tkr av de beviljade stimulansmedlen används till inköp av TV-skärmar med 
Smartsign-licens till samtliga särskilda boenden inom Täby kommuns 
geografiska område. Skärmarna tilldelas varje boende, som får svara för 
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handhavande, underhåll och reparationer. Skärmarna kan genom Smartsign-
licensen användas för att på ett enhetligt sätt och vid ett och samma tillfälle 
sprida information, underhållning och utbildning. 

Resterande stimulansmedel föreslås göras tillgängliga för utförare i kommunal 
och privat regi som önskar genomföra utvecklingsprojekt inom teknikområdet 
enigt rutin som tas fram inom avdelning äldreomsorg. 

Ekonomiska aspekter
Nyttjade medel ska återredovisas. I övrigt finns inte några ekonomiska aspekter.

Överväganden
Digital teknik, även definierad som välfärdsteknik, blir ett allt vanligare inslag 
inom äldreomsorgen. Dels som ett hjälpmedel i det dagliga omsorgsarbete, dels i 
arbetet med att ge dagen innehåll. Under pandemin har en stor del av de 
aktiviteter som normalt genomförs fått ställas in eller genomföras på annat sätt. 
Även alternativa sätt att kommunicera och sprida information har behövt 
utvecklas. Den digitala tekniken har då varit till hjälp, och där finns ytterligare 
utvecklingspotential. Stimulansmedlen ger Täby kommun möjlighet att fortsätta 
att utveckla digital teknik inom äldreomsorgen till nytta för såväl brukare som 
personal. 

Claes Lagergren Marie Tid
Socialchef Avdelningschef
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