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Välkomna!
Agenda 16 september

Kl. 15.00 – 16.30

• Presentationsrunda

• Statliga medel till äldreomsorgen

• Aktuellt läge Lifecare

• Aktuellt läge Cosmic Link

• Information om utredningsuppdrag säbo

• Studiebesök från ÄLN, kontaktpersoner

• Övriga frågor



Statsbidrag med 
användningsområden
Frida Högberg

Vård och omsorgsförvaltningen

14 sept 2021



Statsbidrag Användning 2020 2021 2022 2023

Säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer

Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 73,4 73,4 73,4

Satsningen Äldreomsorgslyftet Syftet med statsbidraget är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som 
första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka 
kompetensen hos dem. 

8,3 62,3 9,2* 3,8*

Digitalisering,- teknik, kvalitet och 
effektivitet

Syftet med statsbidraget är att stödja kommunerna att bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt 
hantera dessa risker och utmaningar. Medel kan även användas för att förbättra arbetsmiljö för personalen. 

2,8 2,8 2,8

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

Syftet med statsbidraget är att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom. Kommunen ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver 
kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Externa utförare har 
haft möjlighet att ansöka om medel för motverka ensamhet och förbättra demensvård. 

11,2 11,2 11,2

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

Syftet med statsbidraget är att utöka sjuksköterskebemanningen inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg om äldre. Endast en ansökan per kommun. Kraven för att få ta del av medlen gäller all 
kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet, vilket omfattar både verksamhet i egen regi och verksamhet 
som bedrivs av upphandlad utförare. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 2023. Det är 
upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidraget. 

17,6* →

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

Syftet med statsbidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom 
äldreomsorgen. Kraven för att få ta del av medlen gäller all kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet, 
vilket omfattar både verksamhet i egen regi och verksamhet som bedrivs av upphandlad utförare. 
Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 2023. Det är upp till respektive kommun att välja om 
privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidraget. 

35,2* →



Statsbidrag Användning 2020 2021 2022 2023

Statsbidrag för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg 2021 
(återhämtningsbonusen)

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Regeringens intention 
är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. Kommuner och regioner kan söka medel för kostnader som 
uppstår under det aktuella bidragsåret. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om bidrag 
och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla det syfte med bidraget. 

Ca. 3,6** Ca.9,3** Ca 9,3**

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

Syftet med statsbidraget är att göra det möjligt för fler undersköterskor att via yrkeshögskolan utbilda sig till 
specialistundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård. 

0,15 →

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

Medlen får fördelas fritt inom kommunen men bör riktas mot insatser i form av krisstöd, samtalsstöd, 
traumastöd till de professioner som i sitt arbete inom vård och omsorg om äldre påverkats negativt av 
pandemin. 

2,8 

Språkträning äldreomsorgen Inga uppgifter 0,6 (?) 0,6(?)

5

* = prel belopp
→ = medel får användas kommande år
** = Belopp beroende på ansökan
(?) = Ingen utlysning



Införandet av Lifecare 
Karin Eriksson

Branschråd (ÄLN) 

16 September 2021
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Projektorganisation SocSys
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StyrgruppHVO
Samtliga 

direktörer 

Projektägare
Tf Sabir Ghaderi

OMF
Jasmina Masic

ÄLF
Natalie 

Colliander

AMF
Maria Yngman

John Alm

SCF
Anna-Lena

Hanssen

Projektledning – Karin Hjern

Datamigrering och Integrationer – David Hessler

Avveckling – Aline Gorabi

Krav och Test – Milica Baic

Förändringsledning – Karin Hjern

Referensgrupp/
grupper OMF

Referensgrupp/
grupper AMF

Referensgrupp/
grupper SCF

Objektledare 
verksamhet

Objektledare 
IT

Strateger

System-
förvaltning

Jurister

Andra projekt

Nyutveckling – Milica Baic

Referensgrupp/
grupper ÄLF
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Privata utförare:

• Lifecare Utförare

o Ersätter Siebel för att ta emot o verkställa uppdrag från:

▪ myndighet som arbetar i Lifecare

▪ legitimerad personal som arbetar i Lifecare (OSN, ordinärt boende)

o Starta uppdrag från legitimerad personal som inte arbetar i Lifecare (ordinärt boende)   

o Månadsrapportera och Frånvaroregistrera

▪ Ersätter Tjänsterapportering i Siebel (ex matlådor i hemvård och frånvaro på SÄBO)

o Mina Meddelanden 

▪ mailfunktion inom systemet för kommunikation med tex Boendesamordning

• Lifecare Mobil Omsorg (LMO) -mobilapplikation inom hemvård 

o Ersätter Phoniro-appen för digitala lås o tidsrapportering

10





Tidsplan

Oktober

Visningar av system 
och funktioner

13-18 okt

Genrep genomförs i 
testmiljö

29-30 okt
Migrering sker i 

produktionsmiljö

1 nov

Handläggare o HSL 
startar upp ärenden 

från migrerat material

1 dec

Driftsättning av LMO

Under perioden kommer beställningar / uppdrag 
att dyka upp i Lifecare Utförare. Måste vara 
verkställt och klart innan driftsättning av LMO.



13



Kontakt:
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Aktuellt läge Cosmic Link
Yvonne Jonsson



Cosmic Link
• Informationsbrev till verksamheterna

• Utbildning superanvändare pågår

• Utbildning slutanvändare oktober

• Driftsövergång



Översyn av boendeformer 
inom äldreomsorgen
Branschråd

16 september 2021
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Kommunstyrelsen/Äldrenämnden beslutar
1. 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,

2. att utredningen ska ha som utgångspunkt att värna individens rätt att välja boende och en 
mångfald bland särskilda boenden,

3. att utredningen ska belysa för- och nackdelar utifrån ett ekonomiskt-, kvalitets-, valfrihets- och 
planeringsperspektiv avseende boenden i egen regi och de som är upphandlade i enlighet med lagen 
om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU),

4. att utredningen även ska studera hur en mellanboendeform, t.ex. trygghetsboende, kan möta 
individernas efterfrågan och komplettera omsorgserbjudandet till de äldre invånarna och hur 
sådana boendeformer påverkar efterfrågan på särskilt boende,

5. att utse kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med partiernas gruppledare i 
äldrenämnden till styrgrupp för utredningen, samt 

6. att utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021.
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Styrgrupp

KSAU samt gruppledare ÄLN

Arbetsgrupper Genomförda och pågående utredningar

Specialistkompetens

-Avtal

-Juridik

- Fastighet

- m.fl

Adj. till styrgrupp

Stadsdirektör

Bitr. stadsdirektör

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Lenita Granlund (VOF)

Rikard Sörell, samordnare (VOF)

Hannes Vidmark, utredningsledare (KLK)



Studiebesök från ÄLN

Önskemål att få besöka verksamheter igen

Kontaktperson, verksamhetschef eller annan?

Mejla ev. kontaktperson till äldrenämndens sekreterare: Peter Jernberg 
peter.jernberg@uppsala.se



Övriga frågor




