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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från branschråd (ÄLN) 
Datum: 2021-09-16 

Tid: 15.00-16.30 

Lokal: Digitalt via Teams 

Närvarande 

Rebecca Frylmark-Berg, Susanne Åhlander, Jonas Unger, Marie Simas Nordberg, Erika 

Norlander Ekberg, Danijela Cvetkovic, Antonio Mir Cabot och Lisa Grönlund. 

Lenita Granlund, Åsa Markström, Yvonne Jonsson, Christina Gustafsson, Karin Eriksson, 

Magnus Bergman-Kyllönen och Rikard Sörell. 

Inledning och presentationsrunda 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, hälsade alla varmt välkomna.  
Presentationsrunda genomfördes.  

Statliga medel till äldreomsorgen 

Christina Gustafsson, avdelningschef kvalitet och utveckling, informerade om: 

Plan för statsbidrag och användning perioden 2020-2023: 

• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 

• Satsningen Äldreomsorgslyftet 

• Digitalisering, teknik, kvalitet och effektivitet 

• Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom 

• Prestationsbaserat statsbidrag i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

• Prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 

• Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

• Statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och 
omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Eva Remnefalk 
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• Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom 
vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 

• Språkträning äldreomsorgen 
 

Det kommer med stor sannolikhet statsbidrag för 2022-2023.  
Förvaltningen håller er informerade om detta och hur ni kan ta del av bidragen. 

Aktuellt läge Lifecare 

Karin Eriksson, avd kvalitet och utveckling, informerade om: 

• Tidplan för projektet SocSys. Tidsplanen håller men justeras inom de olika 

blocken.  

• Projektorganisation. Natalie Colliander är delprojektledare för ÄLN. 

• Lifecare Utförare och Lifecare Mobil Omsorg (mobilapp inom hemvården)  

• Phoniro Care och Phoniro Lock 

• Tidsplan inför driftsättning; 

– Oktober visning av system och funktioner 
– 13-18 oktober genrep i testmiljö 
– 29-30 oktober migrering i produktionsmiljö  

– 1 december driftsättning av LMO 

 

Informationsbrev kommer att gå ut inom kort med information om hur man söker 

behörigheter, rutiner, visningstillfällen m.m. 

 
Frågor och synpunkter kan mejlas till: natalie.colliander@uppsala.se, 

karin.eriksson@uppsala.se, Martin.Larsson@uppsala.se eller Ana.Perez@uppsala.se.  

Aktuellt läge Cosmic Link 

Yvonne Jonsson, avdelningschef myndighet ÄLN, informerade om: 

• Att informationsbrev till verksamheterna har skickats ut från projektledare 

Ewa Larsson till berörda chefer.  

• Att utbildning av superanvändare pågår och ska vara klart under september. 

• Att de i sin tur ska utbilda slutanvändarna.  

• Att driftsövergång är beräknad till den 30 november (v. 40).  

• Kostnadsutvecklingen för meddelandefunktionen kommer att följas under 

2022 och att förvaltningen återkommer kring fördelningen av kostnaderna.  

 
Diskussion kring riskerna under den mellanperiod när Phoniro stängs ner.  
Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts från regionens sida.  
 

Branschrådet kommer att få ta del av analysen och inkomma med synpunkter.  

Översyn av boendeformer inom äldreomsorgen 

Rikard Sörell, ekonomistrateg, informerade om uppdraget om översyn av 
boendeformer.  
 

En av punkterna från Mittenstyret och Vänsterpartiets budgetöverenskommelse (2 juli 
2021), ”Parlamentarisk utredning av LOV i SÄBO”, landade i att 
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Kommunstyrelsen/äldrenämnden beslutade i augusti att uppdra till 
kommunledningskontoret och vård- och omsorgsförvaltningen att utreda hur 
kommunens rådighet över etableringen av särskilda boenden kan stärkas och hur det 

växande ekonomiska underskottet till följd av tomma platser i äldreomsorgen ska 
hanteras. Utredningen ska även studera mellanboendeformer.  
 
Återrapportering till kommunstyrelsen i december 2021. 

Rikard och Lenita kommer att återkomma till branschrådet för dialog kring detta.  

Studiebesök från äldrenämnden 

Åsa Markström, avdelningschef systemledning, informerade om att det finns önskemål 

från äldrenämnden att få besöka verksamheterna igen.  
 
Om ni önskar ha någon utsedd kontaktperson som de kan kontakta, mejla 

kontaktuppgifterna till äldrenämndens sekreterare peter.jernberg@uppsala.se.  

Övriga frågor  

Inget att notera. 

Nästa möte 

Torsdagen den 18 november kl. 15.00. 
Mejla önskemål om ärenden till Asa.Markstrom@uppsala.se 

Antecknat av 

Eva Remnefalk 

För mer information utöver anteckningar ovan se bilaga: ”210916 Branschråd” 
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