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Information om stimulansmedel 2020
Ärende
Socialnämnden i Danderyd har under 2020 möjlighet att rekvirera statliga
stimulansmedel med fastställda kriterier inom prioriterade områden, till en
summa av sammanlagt 6 638 504 kr.
Regeringen har fattat beslut om statliga stimulansmedel 2020 inom följande
områden, där Danderyds kommun är tilldelad följande summa:


Insatser inom psykisk hälsa 2020



Insatser inom psykisk hälsa, Brukarmedverkan

13 822 kr



Insatser inom psykisk hälsa, Suicidprevention

272 445 kr



Statsbidrag för att stärka insatserna för barn
och unga med psykisk ohälsa 2020

157 967 kr



Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution och människohandel

256 770 kr



Statsbidrag för 2020 för stärkt bemanning inom
den sociala barn- och ungdomsvården

236 951 kr



Statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning 2020

786 766 kr



Teknik, kvalitet och effektivitet med den
äldre i fokus

620 384 kr



Stimulansmedel för 2020 för att motverka
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom

2 232 262 kr



Länsgemensamma stimulansmedel för att
skapa goda förutsättningar för vårdens
medarbetare inom den kommunala
hälso- och sjukvården

1 105 129 kr

956 008 kr
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Samtliga medel ska bidra till stimulans och utveckling under 2020 och
återbetalas om de inte nyttjas. Vid fördelning och planering av stimulansmedel tar socialnämnden hänsyn till de anvisningar som tydliggörs vad, hur,
när och av vem medel får användas. Socialnämndens vision och mål visar
riktning för nyttjandet av statliga medel.
Regeringen kan komma att fatta ytterligare beslut om områden där
kommunen kommer att få möjlighet att rekvirera medel 2020.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2020/0074 daterat 202003-30 att rekvirera stimulansmedel enligt sammanställningen.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör
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