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Förslag till hur kommunen kan använda
stimulansmedlen för välfärdsteknik
Regeringen aviserade i sin vårbudget 350 miljoner kronor för att göra det möjligt för
kommunerna att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik i
verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg. Socialstyrelsen
kommer inom kort att ge ut instruktioner om hur medlen ska rekvireras och hur
satsningen ska följas upp.
Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för
investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i
verksamheterna, som t.ex. att installera wi-fi i särskilda boenden eller investera i
kunskap om informationssäkerhet och välfärdsbredband.
Stimulansmedlen kan även användas inom hjälpmedelsområdet.
Omfattar hela sociala sektorn
SKL definierar att stimulansmedlen omfattar hela den sociala sektorn. Det innebär




åtgärder och insatser till enskilda personer inom socialtjänst
stöd och service till funktionshindrade
kommunal hälso- och sjukvård enligt gällande lagar.

Kommunen har möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för
verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen. Kommunen
avgör själv, utifrån behov och förutsättningar, hur medlen ska fördelas mellan
relevanta verksamheter.
Definition välfärdsteknik
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet,
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd
risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en
närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas
som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.
Användningsområden
Investeringar i välfärdsteknik: Avrop från redan upphandlade avtal (egna avtal eller
ramavtal hos SKL Kommentus) med leverantörer av välfärdsteknik. Även surfplattor,
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mobiltelefoner m.m. som kan knytas till en strategi för användandet, t.ex. öka den
enskildes delaktighet, kommunikation, meningsfull tillvaro etc.
Hjälpmedel: Öka investeringstakten av de digitala trygghetslarmen, GPS-larm (se
ramavtal hos SKL Kommentus). Avropa hjälpmedel som ger ett väsentligt mervärde
för den enskilde men är dyra investeringar för kommunen, exempelvis
matningsrobotar. Olika digitala hjälpmedel inom funktionshinderområdet, t.ex.
påminnelsefunktioner, system som underlättar kommunikation etc.
Strategisk planering: Ta fram en målbild, strategi och tidsatt handlingsplan som
beskriver vad som ska prioriteras och hur kommunen ska arbeta för att utveckla
socialtjänsten med stöd av digitalisering. SKL:s självskattningsverktyg LIKA kan
användas här.
Bredband och Wi-fi: Investera i fiberanslutning till kommunens egna boende och
installera wi-fi för brukare.
Öka användandet av tvåfaktorsinloggning: I och med lanseringen av e-identitet för
offentlig sektor (Efos), kommer Inera att leverera komponenter som gör det möjligt
för en användare (medarbetare) att logga in i e-tjänster med mobiltelefoner och
surfplattor. Investera i att öka antal användare som med säker inloggning
(tvåfaktorsinloggning) för användning av nationella tjänster och olika mobila ehälsoapplikationer. (Mer om Efos på Ineras webbplats.)
Utbildningar: Låt personalen delta i program för digital kompetensutveckling.
Genomföra utbildning och andra kompetenshöjande insatser i syfte att stärka brukares
möjligheter att använda digitala verktyg för ökad trygghet, självständighet och
delaktighet.
Crowd funding: Gemensam finansiering av ett strategiskt viktigt område för att öka
digitaliseringen. Ett förslag är implementering av Säker digital kommunikation/slopa
faxen.
Välkommen att kontakta Annica Dominius eller Agneta Aldor (se kontaktuppgifter
nedan) om du har frågor!
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