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Anvisningar för att rekvirera 

stimulansmedel för 2018 till investeringar i 

välfärdsteknik i omsorgen  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 

kommunerna för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Syftet med stimu-

lansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av 

välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social  

omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) 

samt hjälpmedelsområdet.  

 

I Socialstyrelsens termbank hittar du definitionerna av välfärdsteknologi och väl-

färdsteknik:  

 Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.  

 Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygg-

het, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller  

löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan använ-

das 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. 

 

Läs mer om välfärdsteknik på https://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/val-

fardsteknik  

Under länken ovan finns länk till jämförelseverktyget där indikatorer för väl-

färdsteknik listas.  

 

I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamheter behöver 

kommunen beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som föl-

jer av lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 350 miljoner kronor för 2018. I bilagan till  

regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7 framgår hur stort belopp som varje kommun 

kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Kommuner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Stimulansmedlen kan användas för:  

 investeringar i välfärdsteknik (larmmattor, positioneringslarm, mobil 

journalföring för personalen, m.m.) 

 investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera väl-

färdsteknik i verksamheterna, t.ex. att installera wi-fi i särskilda boenden  

eller investera i operativ kunskap 

 

https://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/valfardsteknik
https://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/valfardsteknik
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Om medlen används för att investera i sådant som kan anses att öka förutsätt-

ningarna ska kommunen vid återrapporteringen till Socialstyrelsen motivera på 

vilket sätt investeringen ökar förutsättningarna för att implementera välfärdstek-

nik i verksamheten.  

 

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin verksamhet och enskild utfö-

rare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen, rekvirera 

stimulansmedel. Fördelningen av medel mellan relevanta verksamheter inom 

kommunen ska avgöras av kommunerna utifrån deras behov och förutsättningar. 

 

Kommunerna ansvarar för att, inom det verksamhetsområde där kommunen av-

ser att använda stimulansmedlen, informera enskilda utförare som bedriver kom-

munal verksamhet på uppdrag av kommunen och verksamheter som drivs av 

kommunen om möjligheter att ta del av stimulansmedlen.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas från och med 

den 20 juni till och med den 31 december 2018. Det är tillåtet att använda rekvi-

rerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 20 juni 2018. 

Hur får ni del av medlen? 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen 

tillhandahåller. Blanketten finns publicerad på Socialstyrelsens webbsida för 

stimulansmedlen. 

2. I bilagan till regeringsbeslut 2018-06-20 nr II:7 framgår hur stort belopp som 

varje kommun kan rekvirera för 2018.  

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 november 

2018 och betalas ut löpande. 

5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive 

kommun.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Varje kommun ska senast den 11 februari 2019 redovisa till Socialstyrelsen hur 

medlen har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i  

december 2018. Formuläret kommer bl.a. att innehålla frågor om hur mycket  

stimulansmedel som använts och till vad, samt vilka metoder som kommunen 

använt i arbetet med att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Om 

medlen använts för att investera i sådant som kan anses öka förutsättningarna för 

att implementera välfärdsteknik i verksamheten ska kommunen vid återrapporte-

ringen till Socialstyrelsen motivera på vilket sätt investeringen ökat förutsätt-

ningarna. Formuläret kommer även att innehålla frågor om kommunernas arbete 

med informationssäkerhet i verksamheter inom socialtjänstens område. 

 

Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet under perioden  

20 juni–31 december 2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni 
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kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts i enlighet med 

villkoren för stimulansmedlen. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt 

återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Social-

styrelsen meddelar.  

Bakgrund  

Regeringen gav den 20 juni 2018 (S2018/03799/FST) Socialstyrelsen i uppdrag 

att under 2018 fördela, administrera och följa upp medel för investeringar i väl-

färdsteknik inom kommunal hälso- och sjukvård samt social omsorg.  

Mer information  

Bevaka uppdateringar om stimulansmedlen via webbsidan: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner  

Kontaktpersoner 

Ylva Gårdhagen 

Marja-Leena Falk  

 

ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se  

marja-leena.falk@socialstyrelsen.se         

 

075-247 39 11 

075-247 33 54  

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner
mailto:ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se
mailto:marja-leena.falk@socialstyrelsen.se

