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Anteckning äldreförvaltningens branschråd
Datum

Torsdag den 24 oktober 2019

Tid

Kl. 10.30 – 12.00

Plats

Fyrisborgsgatan 1, mötesrum 242

Närvarande

Gäster
Mötessekreterare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Victoria Wiksten, Andreas And
Rebecca Frylmark-Berg, Attendo
Pontus Karmhag, Attendo
Malin Sjöberg, Attendo
Antonio Mir Cabot, Frösunda
Susanna Gerhard, Förenade Care
Kerstin Murray, Diakonistiftelsen
Marie Simas Nordberg, Diakonistiftelsen
AnnSofi Sandberg, Vardaga
Thomas Karlsson, Uppsala kommun egen regi
Carina Juhlin, äldreförvaltningen
Jesper Kyrk, äldreförvaltningen
Christina Gustafsson, äldreförvaltningen
Magnus Bergman Kyllönen, äldreförvaltningen
Madeleine Jontell, äldreförvaltningen
Caroline Hoffstedt, äldrenämnden

Frida Högberg, kvalitetsutvecklare äldreförvaltningen
Karin Eriksson, förändringsledare äldreförvaltningen
Eva Remnefalk

Äldrenämndens ordförande
Caroline Hoffstedt, ordförande äldrenämnden, informerade:
•
•
•

•

Strategi och handlingsplan för äldrevänlig kommun ska nu behandlas i nämnder och bolag.
Arbetet inkluderar hela kommunen.
Nämnden har givit uppdrag till förvaltningen att se över ramverk för uppföljning av kvalitet.
Nämnden önskar bjuda in de olika verksamheterna till nämndmötena. Egen regi (korttidsvård)
kommer att besöka dagens nämndsammanträde. Externa företag kommer att bjudas in
framöver.
Budgeten för äldrenämnden 2020 antas i kommunfullmäktige i november. Mål är budget i
balans. Det är av stor vikt att vi lägger fokus på att göra rätt saker samt utvecklar det långsiktiga
arbetet i att stödja innovation och nya arbetsformer.

Vad har hänt sen sist?
De externa leverantörerna berättade kort om sina utmaningar, utvecklingsarbeten och framgångar från
den egna verksamheten.

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
www.uppsala.se

Sida 2 (3)

Förfrågningsunderlag
Jesper Kyrk, avdelningschef Avtal och marknad, informerade om förslaget på revidering av
förfrågningsunderlag LOV särskilt boende och hemvård.
Ärendet tas upp för beslut i äldrenämnden i november. Gäller from 1 januari 2020.
Caroline föreslår kompetensförsörjning som ett tema för ett kommande branschråd. Detta utifrån
revideringen gällande krav på undersköterskekompetens. Inom området kan även validering samt
studentplatser tas upp.

Avgifter och ersättningar
Magnus Bergman Kyllönen, ekonomichef, informerade om förslaget på justering av avgifter för
hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet som brukare betalar.
Ärendet tas upp för beslut i äldrenämnden i november. Gäller from 1 januari 2020.
Magnus informerade om föreslagna förändringar av ersättningar m.m. när det gäller hemsjukvård,
hemtjänst och särskilt boende LOV.
Schablonsersättningsmodellen inom hemsjukvården, som infördes i slutet av 2018 inom äldreomsorgen
i Uppsala, ses som en bra modell även av andra kommuner.
Ärendet tas upp för beslut i äldrenämnden i november. Gäller from 1 januari 2020.

Kommande upphandlingar
Jesper Kyrk, avdelningschef Avtal och marknad, informerade om förslag på upphandlingsmodell samt
vilka verksamheter inom särskilt boende som kan komma att upphandlas.
Ärendet tas upp för beslut i äldrenämnden i november.

Jourverksamhet
Carina Juhlin, förvaltningsdirektör, informerade om ett föreläggande från Datainspektionen gällande
hantering av journalföring. Utifrån detta behöver förvaltningen, tillsammans med kommunjurist, se över
vår organisering av jourverksamheten.

Nytt verksamhetssystem
Uppsala kommun har genomfört upphandling på nytt verksamhetssystem. Upphandlingen är gjord i
partnerskap som innebär att man tillsammans utformar detaljerna i systemet. Ett företag har nu fått
tilldelning men överklaganstiden ligger kvar.
Utifrån en utredning som gjorts av äldreförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kommunjurist och med
tanke på det föreläggande som kommunen fått från Datainspektionen, så har man beslutat att externa
utförare inte ska skriva journal i vårt kommande system. Varje företag måste ha sitt egna
dokumentationssystem.
Så snart avtalet är på plats kommer det att tas fram en plan tillsammans med leverantören. Förstudie
inleds efter nyår och tidsplan fastställs.
En av utmaningarna i och med byte av system är hur vi framöver ska hantera beslut som i dag kommer i
Siebel.
Frågor och funderingar kan skickas till karin.eriksson@uppsala.se som förmedlar vidare till
huvudprojektledare och i samtal med kommande leverantör.
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HBTQ-föreläsning
Frida Högberg, utvecklingsledare äldreförvaltningen, informerade och bjöd in till en
inspirationsföreläsning kring HBTQ.
Datum: 4 december 2019. Tid. 13-16.30. Plats: Biograf Spegeln på Östra Ågatan
Skriftlig inbjudan och information kring anmälan kommer att skickas ut.

Cykling utan ålder
Frida Högberg lyfte frågan om det fanns intresse att ta del av cyklar samt delta i ”Cykling utan ålder”.
Det innebär att under perioden som externa utförare verkar i Uppsala kan de få möjlighet att låna/skriva
avtal med förvaltningen för dessa cyklar. För att cykla (bli s.k. pilot) krävs en kortare utbildning.
Maila intresse till frida.hogberg@uppsala.se

Dialogmöten
Caroline och Carina har besökt några av verksamheterna under hösten. Planering för fler besök pågår.
Under vecka 44 kommer Caroline att praktisera inom egen regi; hemtjänst, boende, nattpatrull och
myndighet. Caroline önskar praktisera hos de externa utförarna till våren 2020.

Mötestider 2020
•
•

Torsdag den 26 mars kl. 10.00 – 12.00
Torsdag den 8 oktober kl. 10.00 – 12.00

Avslutning
Caroline tackar för ett bra möte samt för det mycket goda arbete som utförs ute i verksamheterna!

Antecknat av
Eva Remnefalk
Bilaga: Presentation Branschrådet 2019-10-24

