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Tjänsteskrivelse 

Remiss, motion (S) om statsbidrag 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade efter förslag från styrgruppen 
äldreomsorg att använda pengarna från ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” för inköp och 
installation av beröringsfria lås (sk. Smarta lås) på korallen, väsbygården och 
Magnolian samt kompetensutveckla ca 157 personer från (HSO, säbo, korttids, 
dagverksamhet, biståndshandläggarna) i demenskunskap genom certifieringen 
”Stjärnmärkt” samt demensutbildning för all kommunal hemtjänstpersonal. 

Fokus har varit en kombination av kundens fokus, en bred satsning på ökad kvalitet i 
omsorgen om personer med demens, effektiviserat arbete samt kompetensutveckling. 

Bakgrund 
Om beröringsfria lås – sk. ”smarta lås” 

I särskilt boende används smarta lås primärt för att säkerställa att endast rätt 
vårdtagare och behörig personal har access till vårdtagarens rum. Detta är framförallt 
viktigt för att öka tryggheten för kund på demensboenden där det annars är vanligt att 
de boende går in i fel rum. Åtgärden effektiviserar även personalens arbete genom 
tidsbesparing där de annars får tillbringa mycket tid med att ha koll på korridorerna 
och reda upp bråk och oro som kan uppstå när kunder går in i fel rum. Tid som nu 
kan gå till kundernas omsorg. 

Demensutbildning för personal närmast kund 

Kommunen satsar på att bli självförsörjande på instruktörer i demenskunskap och 
utbildar 5 instruktörer samt ordinarie personal inom flera enheter (även myndighet) i 
syfte att öka kvaliteten på demensomsorgen med 360 graders perspektiv – från HSO 
till hemtjänst, säbo, korttids, dagverksamhet till myndighet. Syftet är att alla 
samverkar utifrån gemensam förståelse i demens för att kunna hålla kundens fokus 
och effektivisera arbetet. 

Fanny Rosling Samanthi Kahn 
Avdelningschef Staben  Strateg Äldreomsorg 
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Från: David Gyllenstråle <david.gyllenstrale@vallentuna.se>  
Skickat: den 27 februari 2021 20:53 
Till: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
Kopia: Samanthi Kahn <samanthi.kahn@vallentuna.se>; Sara Bjällsten <sara.bjallsten@vallentuna.se> 
Ämne: Motverka ensamhet bland äldre 2020, Vallentuna 

Hej, 

Bifogat finner ni återrapporteringen för statsbidraget motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom. Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 
David Gyllenstråle 
Socialchef 
Tfn: 08-587 856 44 
david.gyllenstrale@vallentuna.se 

Socialförvaltningen 
Torggatan 11, 186 86 Vallentuna 
Vxl: 08-5878 5000 
sf@vallentuna.se  

Vallentuna Kommun 
www.vallentuna.se 



















Kartläggning för statsbidraget  

 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom 

 

Syfte med bidrag:  

Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom 

 

Summa rekvirerat: 1 347 583 kr (pengarna måste användas innan 2021). 

Fas per 20.08.07: Rekvirerat, inkommit på konto, inväntar beslut av förvaltningsledning. 

 

Förslaget 

Styrgruppen ÄO föreslår SFLG att besluta att använda pengarna för inköp och installation av 
beröringsfria lås (sk. Smarta lås) på korallen, väsbygården och Magnolian samt kompetensutveckla ca 
157 personer från (HSO, säbo, korttids, dagverksamhet, bistånd och kommunal hemtjänst) i 
demenskunskap genom certifieringen ”Stjärnmärkt”. 

 

 

  



Beröringsfria lås – sk. ”smarta lås” 
I särskilt boende används smarta lås1 primärt för att säkerställa att endast rätt vårdtagare och 
behörig personal har access till vårdtagarens rum. Detta är framförallt viktigt i demensboenden där 
det annars är vanligt att man går in i fel rum. 

Motivering:  

De beröringsfria låsen (”smarta lås”/”hotelldörrar”) kan öka tryggheten för boende på 
demensenheter då kunden själv bara kan öppna sin egen dörr. Det gör det lättare för kunden att 
hitta sin egen dörr och de slipper oro för att andra boenden ska gå in i rummet, särskilt på t.ex. 
nätter. Det effektiviserar även för personal som idag måste använda mycket av sin tid till att ha koll i 
korridorer så att de boende inte går in på fel rum, stör varandra, oroar sig för ovälkomna besök eller 
ryker ihop. Klimatet på avdelningarna kan därmed bli lugnare, tryggare och mer tid kan ges till 
kundens behov snarare än kontroll av lokalerna. 

• Ökar trygghet för både kund, anhöriga och personal 
• Ökar kundens självständighet (att hitta rätt dörr själv) 
• Minskar slöseri gällande personalens tid som kan läggas på kunden istället 

 

Upphandling 

Kommunen har redan ett ramavtal med företaget Viser som har tjänsten smarta lås. Vi kan därför lätt 
bara avropa. OBS! Att siffrorna nedan avser senaste offert, som nu inte gäller längre. De ska därmed 
se som riktmärken. 

 

  

                                                           
1 https://www.viser.se/las 

https://www.viser.se/las


Stjärnmärktcertifiering 
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, 
hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet med certifiering är att ge personalen kunskap 
och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.  

Motivering för införande: 

Certifiering i demenskunskap kan: 

• öka kvaliteten på omsorgen (och biståndsbedömning) för kund  
• höja status för arbetsplatsen och kommunen (viktigt vid rekrytering)  
• kompetensutvecklande och motiverande för personalen 
• effektivisera arbete då alla, från biståndsbedömning, dagverksamhet till undersköterskor, 

talar ”samma språk”. 
 

 
Stjärnmärkt - certifiering 

Vad utbildas 
personalen i? 

Symtom, personcentrerad vård, bemötande, nutrition, anhörigstöd 

Vem kan utbildas? Utbildningsmodellen som vänder sig till särskilda boenden, 
dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter 

Hur går det till? 2 personer från kommunen utbildas och blir instruktörer som sedan 
utbildar personalen i de fyra utbildningsstegen, rapporterar in till 
Svenskt Demenscentrum när arbetsplatsen uppfyllt villkoren för att 
bli Stjärnmärkt. 

Årlig uppföljning krävs för att ha kvar. 

 

 

 

 



 
 

Total användning av statsbidraget: 

Stjärnmärkt    354 675 kr 

Smarta lås (korall,väsby, magnolian)  955 520 kr 

Lås + stjärnmärkt =  1 310 195 kr  (av 1 347 583 kr) 

 

OBS! Beroende på om vi får plats på utbildningen för instruktörer eller ej kan vi behöva köpa in 
instruktör från annan kommun vilket kommer att öka kostnaden. De pengar som blir över ovan kan 
därför vara bra att ha till att täcka sådan kostnad. 

 

Driftkostnader att lösa: 

Hur löser vi driften av hotelldörrarna samt kompetensutvecklingen? Inom ram? 

Dörrar: totalt 38 400 kr/år 

Stjärnmärkt = 56 500 kr/år 

  



BILAGA 

Stjärnmärkt – en utbildningsmodell 

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda 
boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge 
personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin 
arbetsplats. 

Fyra reflektionsträffar 
Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle 
ska deltagarna förebereda sig en webbutbildning och hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår 
i Stjärnmärkt är avgiftsfria och tillgängliga på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal: 

• Demens ABC 
• Demens ABC plus Hemtjänst eller Särskilt boende 
• Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar 

Så blir din arbetsplats Stjärnmärkt 
När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningstegen och arbetsplatsen arbetar 
utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärknigen 
omprövas sedan varje år. 

 

Vilka steg ingår i utbildningsmodellen? 

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt innehåller fyra steg. De webbutbildningar som ingår är avgiftsfria och 

tillgängliga via Svenskt Demenscentrums webbplats. Det gäller även Checklista demens. Särskilt utbildade 

Stjärninstruktörer håller i reflektionsträffarna. Varje träff tar tre timmar. 

I steg 1 och 4 kan deltagare från olika verksamheter – hemtjänst, särskilt boende och biståndsenhet – 

utbildas samtidigt. I steg 2 och 3 utbildas de olika verksamheterna var för sig. 

Steg 1 
Deltagarna genomför webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus. Sedan följer en 
reflektionsträff då de bland annat får en hemuppgift; ett konkret exempel på hur de kan arbeta 
mer personcentrerat på sin arbetsplats. 



Steg 2 
Reflektionsträff då hemuppgift redovisas. Fördjupning i demenssjukdomar och symptom. 
Fallbeskrivningar av bland annat bemötande, nutrition och anhörigstöd. Registrering i Svenska 
Demensregistrets SÄBO-modul introduceras. 

Steg 3 
Checklista demens introduceras och börjar användas (Checklista demens är ett arbetsredskap 
för att lyfta det personcentrerade arbetssättet och finns för både hemtjänst och särskilt boende). 

Steg 4 
Deltagare genomför webbutbildningen Nollvision – för en demensvård utan tvång och 
begränsningar. Reflektionsträff och hemuppgift. 
 

Kriterier för att vara Stjärnmärkt 
• Minst 80 procent av medarbetarna på enheten ska ha genomgått utbildningsmodellens fyra steg 

(det gäller inte bara första året utan även påföljande år). 
• Checklista demens: första stjärnmärkningen kräver att samtliga deltagare medverkat i tre 

checklistor (inom tre månader). Efter det ska enheten fortsätta arbeta aktivt med Checklista 
demens. 

• Nollvision: Första stjärnmärkningen kräver att tre valda områden från Nollvisions arbetspolicy har 
påbörjats (inom tre månader). Efter det ska enheten fortsätta arbeta aktivt med nollvisionen, dvs att 
förebygga tvång och begränsningar 

• Enheten arbetar aktivt med ett valfritt utvecklingsområde. 
• Enheten registrerar i SveDem (gäller endast särskilda boende 

 

Hur kan din arbetsplats bli Stjärnmärkt? 
För att kunna bli Stjärnmärkt behöver arbetsplatsen anlita en utbildad Stjärninstruktör (se Vill du bli 
stjärninstruktör?). För mer information, e-post: info@stjarnmarkt.se 
 

Vill du bli Stjärninstruktör? 
Stjärninstruktör håller i de fyra utbildningsstegen och rapporterar in till Svenskt Demenscentrum när 
arbetsplatsen uppfyllt villkoren för att bli Stjärnmärkt. 

För att bli instruktör behöver du ha god kunskap och erfarenheter av att arbeta med personer med 
demenssjukdom. Det är en fördel, men inget krav, att två instruktörer med olika bakgrund arbetar 
tillsammans. Ni får gärna vara verksamma inom olika lagområden, till exempel Hälso- och sjukvård och 
Socialtjänst. 

Det här ingår stjärninstruktörens arbete 

· Planera och genomföra reflektionsträffar i de fyra utbildningsstegen. 

· Registrera närvaro vid reflektionsträffar och att deltagarna genomgått webbutbildningarna. 

· Rapportera till Svenskt Demenscentrum när minst 80 procent genomfört samtliga utbildningssteg. 

· Årlig uppföljning av arbetsplatsen, att den uppfyller villkoren för att behålla sin stjärnmärkning (se När 
får arbetsplatsen sitt diplom?) 

Utbildning till Stjärninstruktör 

Svenskt Demenscentrum arrangerar särskilda utbildningar för er som vill arbeta som Stjärninstruktör. 

http://www.stjarnmarkt.se/om-stjarnmarkt/
http://www.stjarnmarkt.se/om-stjarnmarkt/
mailto:info@stjarnmarkt.se
http://www.stjarnmarkt.se/om-stjarnmarkt/


· Vi går igenom utbildningsmodellen med tillhörande arbetsmaterial. Teori varvas med praktiskt arbete (2 
dag). 

· Uppföljning då vi bland annat tar upp hur man kan leda ett multikulturellt team med fokus på det svenska 
språket (1 dag) 

Pris för tre utbildningsdagar: 9 000 kr, exkl moms. Priset inkluderar lunch, fika och utbildningsmaterial 
(pärm, böcker, usbminne etc). Dessutom ingår kontinuerlig handledning. 

Utbildningarna till Stjärninstruktör äger rum hos Svenskt Demenscentrum i Stockholm. Vill ni att vi 
utbildar hos er? Det är möjligt om minst 10 personer deltar. Tillkommer resekostnader och logi för 
utbildarna. 

Nästa utbildningstillfälle är 11-12 november 2020. 

Sista anmälningsdag 30 oktober 2020. 

Anmälan skickas till info@stjarnmarkt.se 

  

Vad kostar det? 
Priset för att delta i Stjärnmärkt är 100 kr per medarbetare/år, exkl moms. Arbetsplatsen betalar för max 80 
procent av medarbetarna, det vill säga kostnaden blir densamma om 100 procent deltar. Oavsett 
deltagarantal kan kostnaden aldrig överstiga 4 000 kr per år. 

När får arbetsplatsen sitt diplom? 
För att arbetsplatsen ska bli Stjärnmärkt och erhålla sitt diplom krävs att minst 80 % av medarbetarna har 
genomfört samtliga fyra steg och att de kontinuerligt arbetar med Checklista demens, SveDem (gäller 
endast särskilt boende) och Nollvision. Enheten ska även arbetar aktivt med ett valfritt utvecklingsområde. 

Stjärnmärkts officiella logga och symbol får användas av arbetsplatsen i extern kommunikation, till 
exempel på webbsidor och social medier. Logga och symbol ska vara länkad till www.stjärnmärkt.se och 
får endast användas om arbetsplatsen är Stjärnmärkt. 
 

  

mailto:info@stjarnmarkt.se
http://www.stjarnmarkt.se/om-stjarnmarkt/
http://www.stjarnmarkt.se/om-stjarnmarkt/
http://www.stj%C3%A4rnm%C3%A4rkt.se/
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2 Summorna kommer från Ekerö kommun som räknat på vikariekostnad vid liknande utbildning i sin kommun. 
Styrgruppen har ansett summan rimlig. 



Stjärninstruktör 
Stjärninstruktör håller i de fyra utbildningsstegen och rapporterar in till Svenskt Demenscentrum 
när arbetsplatsen uppfyllt villkoren för att bli Stjärnmärkt. 

För att bli instruktör behöver du ha god kunskap och erfarenheter av att arbeta med personer 
med demenssjukdom. Det är en fördel, men inget krav, att två instruktörer med olika bakgrund 
arbetar tillsammans. Ni får gärna vara verksamma inom olika lagområden, till exempel Hälso- och 
sjukvård och Socialtjänst. 

Det här ingår stjärninstruktörens arbete 

· Planera och genomföra reflektionsträffar i de fyra utbildningsstegen. 

· Registrera närvaro vid reflektionsträffar och att deltagarna genomgått webbutbildningarna. 

· Rapportera till Svenskt Demenscentrum när minst 80 procent genomfört samtliga 
utbildningssteg. 

· Årlig uppföljning av arbetsplatsen, att den uppfyller villkoren för att behålla sin stjärnmärkning 
(se När får arbetsplatsen sitt diplom?) 

Utbildning till Stjärninstruktör 

Svenskt Demenscentrum arrangerar särskilda utbildningar för er som vill arbeta som 
Stjärninstruktör. 

· Vi går igenom utbildningsmodellen med tillhörande arbetsmaterial. Teori varvas med praktiskt 
arbete (2 dag). 

· Uppföljning då vi bland annat tar upp hur man kan leda ett multikulturellt team med fokus på det 
svenska språket (1 dag) 

Pris för tre utbildningsdagar: 9 000 kr, exkl moms. Priset inkluderar lunch, fika och 
utbildningsmaterial (pärm, böcker, usbminne etc). Dessutom ingår kontinuerlig handledning. 

Utbildningarna till Stjärninstruktör äger rum hos Svenskt Demenscentrum i Stockholm. Vill ni att vi 
utbildar hos er? Det är möjligt om minst 15 personer deltar. Tillkommer resekostnader och logi för 
utbildarna. 

Utbildningstillfälle 11-12 november 2020 är nu fullt. 

Nästa utbildningstillfälle är 1-2 februari 2021. 

Sista anmälningsdag 8 januari 2021. 

Anmälan skickas till info@stjarnmarkt.se 
 

/Samanthi: 5 st platser är nu anmälda till februari 2021. 

mailto:info@stjarnmarkt.se


Hej igen, 
Här kommer äskande från Väsbygården. 
 
Hej, här kommer önskelista från Väsbygården 
 
2 Ipad                ca 10000:-Digit ala möten, musikstunder, Ipad kan användas till mycket när man har 
social samvaro(t, ex googla saker som man sedan pratar kring) 
8 bluetooth högtalare 10000:- Social samvaro för att motverka ensamhet, vi samlas för 
musikstunder, sittgymnastik etc. 
Mentex terapimaterial 20000:- Detta är ju för att utveckla demensvården (kan även användas på 
somatiken), blir också social samvaro, man samlas kring olika aktiviteter. 
Dockor och mjukisdjur 10000:-Känna trygghet, förhindra ensamhet, minska behov av läkemedel 
Hantlar och annat gymnastik material 10000:- Träning i grupp vilket motverkar ensamhet. 
 
Resterande summa ca 40 000  tänker vi använda till utemöbler för att kunna ordna fina platser för 
social samvaro i trädgården. Detta för att anordna trevliga samlingsplatser för boende och anhöriga 
 
 

Ansökan om ekonomiska medel för att motverka ensamhet             
                   
Syftet för inköpen är att minska social distansering hos boende, mildra oro för demenssjuka, underlätta kommunikati              
                   

PRODUKT            

                   
inmuRELAX ger stöd vid oro och stress, och så även för att minska BPSD-symtom.             

Den mjuka musik kudden - inmu blir en trygg kommunikation mellan boende och 
omvårdnadspersonal. Där produkten kan erbjuda en avkopplande stund, eller en 
förlängd närvaro genom lugn musik och mjuka vibrationer.  

            
            
            
            
            

Extra fodral                    
                   
Hörlurar för att de lättare ska kunna höra undervideosamtal med närstående             
Koss BT330i trådlösa on-ear hörlurar                  
                   
Rörelse många av våra boende uppskattar gymnastik/rörelse tillsammans och det skapar ett välmående          
Hantlar 1 och 2 kg                   
Gummiband olika motstånd                  
Cd med musik och rörelser "Sittgympa Sommar" mentex                
                   
Böcker att samlas kring böcker och samtal kring bilder man känner igen väcker många minnen           
Böcker om landskap med berättelse och bilder att samtala om              
Ju mer vi är tillsammans.  Bok samt cd med musik Mentex              
                   
Musik att få lyssna, dansa och sjunga till musik stimulerar flera sinnen              
Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården, cd plus inspirationshäfte             
Demenscentrum                  



                   
Filmer kunna samlas kring en gammal svensk film, se artister man känner igen uppträda ger en gemnsakp och söppna             
Svenska filmer med kända artister och skådespelare samt filmer om våra städer             
                   
Portabel trådlös högtalare att kunna ta med sig högtalaren och gå ner i spat, ut i trädgården eller in i ett lugnt rum o                    
JBL Charge 4                    
                   
                   
Hejsan, 
Fk är nu Hanna Jansson 
(magnolian) också 
anmäld till 
instruktörsutbildningen. 
Samanthi du kommer 
att få hennes faktura 
inom kort.                   
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SARAH KERSLOW 
ENHETSCHEF VALLENTUNA KOMMUNS 
HEMTJÄNST 

SAMANTHI KAHN 
ÄLDRESTRATEG  

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
  
  
  

 

  

 
TFN:  

 

 
 
 

 

 

Hej Samanthi 
 

Här kommer två förslag på vad vi på Vallentuna kommuns hemtjänst 

under HT-20 vill ansöka stimulansmedel för att utföra. 

 

• Utbilda 6 personal till administratörer i BPSD-registret. 

 

Utbildningstid 3 heldagar * 6 personal = dagar á 1750kr (31 500) 

 

Utbildare Sarah Kerslow certifierad utbildare BPSD-registret  

 

Utbildningen riktar sig då till 2 personal i varje distrikt samt 2 

nattpersonal. Detta gör att vi kan stärka upp personalen med kunskap 

om hur man kan arbeta med personer som pga. Demenssjukdom 

saknar sjukdomsinsikt och inte förstår sitt hjälpbehov.  Vi kan börja 

använda BPSD-registret även i hemtjänsten för att säkerställa att 

personer med demenssjukdom i ordinärt boende får den omvårdnad 

och service som dom behöver. 

 

• En heldagsutbildning Demenssjukdom för all månadsanställd 

personal. 62 personal 

 

Utbildningstid 1 heldag * 62 personal = 62 dagar á 1750 (108 500) 

Utbildare Sarah Kerslow Silviasyster  
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TFN:  

 

 
 
 

 

 

Utbildningen är uppdelad i tre delar  

 

- Demenssjukdom, fakta om olika demenssjukdomar, hjärnans 

uppbyggnad och beteendemässiga skillnader mellan olika 

sjukdomar. 

- Bemötande vid demenssjukdom  

- Etiska dilemman  

 

Syfte med utbildningen är att öka förståelsen för personer med 

demenssjukdom. Lära sig konkreta bemötandetips i mötet med 

personer med demenssjukdom. Att fundera över etiska dilemman och 

komplexiteten i mötet med personer med demenssjukdom. Nollvision -    

hur kan vi arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder i 

Vallentuna?  

 

mvh Sarah Kerslow  

 



Instruktörer som ska anmälas till stjärnmärkt 

Säbo/HSO 

Linn Wadell, 

Petra Nilsson  

Carina Tuolja 

Gunnel Lund 

 

Myndighet 

Karin Leo 



Enhet Ipad

Portabla 
högtalare

Mentex 
terapimaterial

Dockor och 
mjukdjur

Hantlar och 
gymnastikmaterial

Instruktör 
stjärnmärkt

Inmurelax 
musikkudde Hörlurar Böcker Musik Filmer

Väsbygården 10000 10000 20000 10000 10000 10000 2000

Korallen 10000 10000 1000 1000 1000

Magnolian 12000

Enhet Utemöbler SUMMA

Väsbygården 40000 72000

Korallen 23000

Magnolian 12000

TOTALT 107000



Väsbygården
Hej, här kommer önskelista från Väsbygården

2 Ipad ca 10000:‐Digit ala möten, musikstunder, Ipad kan användas till mycket när man har social samvaro 

(t, ex googla saker som man sedan pratar kring)

8 bluetooth högtalare 10000:‐ Social samvaro för att motverka ensamhet, vi samlas för musikstunder, sittgymnastik etc.

Mentex terapimaterial 20000:‐ 

Detta är ju för att utveckla 

demensvården (kan även användas 

på somatiken), blir också social 

samvaro, man samlas kring olika 

aktiviteter.

Dockor och mjukisdjur 10000:‐Känna trygghet, förhindra ensamhet, minska behov av läkemedel

Hantlar och annat gymnastik material 10000:‐ Träning i grupp vilket motverkar ensamhet.

Resterande summa ca 40 000  tänker vi använda till utemöbler för att kunna ordna fina platser för social samvaro i trädgården. 

Detta för att anordna trevliga samlingsplatser för boende och anhöriga

Korallen

PRODUKT

Ansökan om ekonomiska medel för att motverka ensamhet

Syftet för inköpen är att minska social distansering hos boende, mildra oro för demenssjuka, underlätta kommunikation, öka samvaro till 

medboenden och personal samt stimulera till  rörelse.

inmuRELAX ger stöd vid oro och stress, och så även för att minska BPSD‐symtom. 

Den mjuka musik kudden ‐ inmu blir en trygg kommunikation mellan boende och omvårdnadspersonal. Där 

produkten kan erbjuda en avkopplande stund, eller en förlängd närvaro genom lugn musik och mjuka 



Extra fodral

Koss BT330i trådlösa on‐ear hörlurar

Hantlar 1 och 2 kg

Gummiband olika motstånd

Cd med musik och rörelser "Sittgympa Sommar" mentex

Demenscentrum

få lyssna på musik ger frihet till alla att kunna välja själva var de vill vara. 

JBL Charge 4

Magnolian (kortids)

Instruktörsutbildning stjärnmärkt (att bli instruktör i demenskunskap)

ca 12.000 kr 

inkl. moms 

(9000 kr exkl. 

moms)

vibrationer. 

Hörlurar för att de lättare ska kunna höra undervideosamtal med närstående

Rörelse många av våra boende uppskattar gymnastik/rörelse tillsammans och det skapar ett välmående

Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården, cd plus inspirationshäfte

Böcker att samlas kring böcker och samtal kring bilder man känner igen väcker många minnen
Böcker om landskap med berättelse och bilder att samtala om

Ju mer vi är tillsammans.  Bok samt cd med musik Mentex

Musik att få lyssna, dansa och sjunga till musik stimulerar flera sinnen 

Portabel trådlös högtalare att kunna ta med sig högtalaren och gå ner i spat, ut i trädgården eller in i ett lugnt rum och 

Filmer kunna samlas kring en gammal svensk film, se artister man känner igen uppträda ger en gemnsakp och 
öppnar up för samtal om gamla minnen. Svenska filmer med kända artister och skådespelare samt filmer om våra städer



Statsbidrag

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården 

och omsorgen om personer med demenssjukdom

Projektnr 7097

Länk:

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/motverka‐

ensamhet‐bland‐aldre‐och‐okad‐kvalitet‐i‐varden‐och‐

omsorgen‐om‐personer‐med‐demenssjukdom/

Syfte

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel 
till kommunerna för motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Fördelning: 1 347 583

Rekvirerat: 1 347 583

Använt till:
Hotelldörrar, demensutbildning, material och insatser för att 

motverka ensamhet samt öka kvalitet i demensomsorg



Bidrag Summa kr Kostnader Summa kr Slutgiltigt pris

Statsbidrag Smarta lås 973705

tillkom 

utöver 

offerten 

är 2185kr 

för extra 

nyckelbric

kor till 

dörrarna.  1095820

Stjärnmärkt 45000 45000

Demensutb hemtjänst 40000 40000

Totalt 1058705 1180820

rekvirerat 1347583 1347583

gjort av med 1084955 1180820

kvar 166 763
nya äskningar 144500 144500

åtgång totalt 1 325 320

Kvar 22 263

5 instr a 1750 kr/dag x3 dagar = 26 250

5 x9000 = 45000



Bidrag Summa kr Kostnader Summa kr Slutgiltigt pris

Statsbidrag Smarta lås 973705

tillkom 

utöver 

offerten 

är 2185kr 

för extra 

nyckelbric

kor till 

dörrarna.  1095820

Stjärnmärkt 71250 71250

Demensutb hemtjänst 40000 40000

Totalt 1084955 1207070

rekvirerat 1347583 1347583

gjort av med 1084955 1207070

nya äskningar 147000 147000

åtgång totalt 1 354 070

Kvar 115 628 ‐6 487 kr

5 instr a 1750 kr/dag x3 dagar = 26 250

5 x9000 = 45000



Faktura‐ID Tidsgräns Enhets‐ID EnhetsnamFakturanumLev.namn LöpnummBokföringsdatuVer.nr Fakturadatu Faktura Belopp
526009 7 SOC 5551 Svenskt Demenscentrum 103063 2020‐11‐01 70IMD73802020‐10‐19 56 250,00             

529714 7 SOC 30036 Viser 103756 2020‐12‐01 70IMD77302020‐11‐30 1 369 775,00        

530869 7 SOC 5603 Svenskt Demenscentrum 104086 2020‐12‐07 70IMD77962020‐12‐07 11 250,00             

531084 7 SOC 73759 Mendex AB 104125 2020‐12‐09 70IMD79652020‐12‐09 2 235,00               

531993 7 SOC 492 GoesArt AB 104206 2020‐12‐15 70IMD79832020‐12‐15 39 200,00             

531995 7 SOC 2016239 Varsam Aktiebolag 104197 2020‐12‐14 70IMD79662020‐12‐14 450,00                  

531996 7 SOC 2016514 Varsam Aktiebolag 104198 2020‐12‐15 70IMD79672020‐12‐15 1 400,00               

531897 2020‐12‐307 SOC 2016170 Varsam Aktiebolag 104182 2020‐12‐14 70IMA84982020‐12‐14 13 464,00             

532286 2021‐01‐087 SOC F113223 Kom i kapp AB 104220 2020‐12‐15 70IMA85392020‐12‐15 5 615,00               

531612 2021‐01‐047 SOC 904835266Elgiganten AB 104159 2020‐12‐11 70IMA84732020‐12‐11 10 320,00             

531565 2021-01-047 SOC 45079178 Atea Sverige AB 104154 2020-12-10 70IMA84682020-12-10 350,00                  

532375 7 SOC 73818 Mendex AB 104230 2020-12-17 70IMD80002020-12-17 29 611,00             

532377 2021-01-117 SOC 109060059Adlibris AB 104231 2020-12-17 70IMA85512020-12-17 343,82                  

533200 7 SOC 45099939 Atea Sverige AB 104310 2020-12-21 70IMD80752020-12-21 8 133,00               

533075 7 SOC 025164584Jysk AB 104305 2020-12-21 70IMD80692020-12-21 43 561,25             

532646 7 SOC 5636 Svenskt Demenscentrum 104254 2020-12-18 70IMD80412020-12-18 187,00                  

532707 7 SOC F113443 Kom i kapp AB 104257 2020-12-17 70IMD80652020-12-17 1 706,25               

532655 7 SOC 904835564Elgiganten AB 104255 2020-12-17 70IMD80422020-12-17 10 136,00             

532858 7 SOC 692000002Ginza AB 104386 2020-12-14 70IMD83002020-12-14 5 314,00               

1 609 301,32        

Tot fakt belo 1 540 263,82        

Bidrag tot 1 347 583,00-        



Proj 7097 belopp ex Momsbelopp Status Steg AnvändareOrder ID Förfallodatum Mall ID Mallnamn Antal återkKolumn1

23 791,50               11 250,00          Betald   2020‐11‐30 0 0

324,36                    273 955,00        Betald   2020‐12‐30 0 0

BFO 648 

ombokat från 

2817 till 3510

1 120,00                 2 250,00            Betald   2020‐12‐28 0 0

31 360,00               317,94               Definitivbokad   2021‐01‐08 0 0

4 492,00                 7 840,00            Definitivbokad   2021‐01‐14 0 0

10 771,25               90,00                 Definitivbokad   2021‐01‐04 0 0

360,00                    280,00               Definitivbokad   2021‐01‐04 0 0

8 256,00                 2 692,75            Definitivbokad 2021‐01‐04 0 0

280,00                    1 123,00            Definitivbokad 2021‐01‐14 0 0

1 917,06                 2 064,00            Definitivbokad 2021‐01‐11 0 0

9 000,00                 70,00                 Preliminär Attest Monica Andersson 2021-01-11

1 095 820,00          5 819,50            Definitivbokad  2021-01-18

45 000,00               19,46                 Preliminär Attest Maria Berg-Ahlin 2021-01-18

6 506,50                 1 626,50            Betald  2021-01-20

34 849,00               8 712,25            Betald  2021-01-20

172,26                    14,74                 Betald  2021-01-18

1 365,00                 341,25               Betald  2021-01-18

8 108,80                 2 027,20            Betald  2021-01-18

4 251,20                 1 062,80            Definitivbokad  2021-01-13

1 287 744,93            Tot bokat per 31/12-2020 

1 232 492,17          Tot bokat mot proj 7097 i DCE 18/12

1 095 820,00          ombokat 30/11 från konto 2817 mot konto 3510, dvs intäktsfört

191 924,93             kvar att omboka från konto 2817 mot konto 3510, dvs intäktsföra i dec

1 287 744,93          tot bokfört mot projektet

59 838,07               kvar att utnyttja innan 31/12

OBS! måste dessa betalas före 31/12?

Måste vara bokförda per 31/12



Proj 7097 Motverka ensamhet bland äldre/utveckla demensomsorgen (statsbidrag)

utemöbler beställda 17/12 från jysk 34 849 kr ex moms leverans 5‐10 vardagarm faktura skcikas vid leverans 

Atea 29/12 ipad 6506 ex moms
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