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Anteckning äldreförvaltningens branschråd
Datum

Torsdag den 8 oktober 2020

Tid

Kl. 10.30 – 12.00

Plats

Via Teams

Närvarande

Gäster
Mötessekreterare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Victoria Wiksten Asklöf, Verksamhetschef Andreas Ands minne
Rebecca Frylmark-Berg, regionchef för egen regi boende Attendo
Susanne Åhlander, bitr. regionchef hemtjänst Attendo
Malin Brette, regional verksamhetschef Attendo
Marie Simas Nordberg, Diakonistiftelsen
Danijela Cvetkovic, verksamhetschef hemvård Förenade Care
Antonio Mir Cabot, regionchef Frösunda
AnnSofi Sandberg, regionchef Vardaga
Anton Vajk, etableringschef Vardaga
Thomas Karlsson, avdelningschef egen regi Uppsala kommun

11. Carina Juhlin, äldreförvaltningen
12. Jesper Kyrk, äldreförvaltningen
13. Yvonne Jonsson, äldreförvaltningen
14. Christina Gustafsson, äldreförvaltningen
15. Magnus Bergman Kyllönen, äldreförvaltningen
16. Madeleine Jontell, äldreförvaltningen
17. Caroline Hoffstedt, äldrenämnden
Heléne Stenlund, äldreombudsman
Carina Ahlstedt, enhetschef Enheten för kompetensutveckling
Eva Remnefalk

För mer information utöver nedanstående anteckning se: Bilaga ”Presentation Branschrådet 2020-10-08”

Presentationsrunda och kort nuläge
Sammanfattningsvis informerade respektive utförare om smittoläget, det fortsatta arbetet kring
upphävt besöksförbud, provtagningar, basala hygienrutiner, samarbetet med smittskydd, utmaningar
kring bemanning m.m.
Man lyfter även upp utmaningarna med många tomplatser samt förberedelserna inför
ansvarsövergången hemtjänst, hemsjukvård samt joursjukvård.
Utförarna upplever att kontakten och informationen från förvaltningen har fungerat bra kring pandemin
under vår/sommar. Förvaltningen informerar om att man återgår till veckovisa brev om läget förvärras
ytterligare.
Attendo öppnar nytt boende i mars 2021 med 100 platser.
Attendo arbetar med implementering av nya appar för närstående samt pilotprojekt för test av
läkemedelsrobot inom hemtjänsten.
Diakonistiftelsen har startat nya undersköterskeutbildningar under hösten.
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Stöd till hörselnedsatta i äldreförvaltningens verksamheter
Heléne Stenlund, äldreombudsman, informerade bl.a. om:
•
•
•

Bakgrund och rapport
Ansvarsfördelning region-kommun
Hörselombud; utbildning och krav på verksamheterna

Budgetförutsättningar 2021 15 min
Magnus Bergman Kyllönen, ekonomichef, informerade om budgetpropositionen för 2021, Kommunens
mål- och budgetprocess 2021 samt äldrenämndens prognosticerade överskott för 2020.
Vi kommer inom kort gå ut till alla utförare inför andra ansökningsomgången gällande återsökning
covid-relaterade kostnader. Ansökan till Socialstyrelsen ska vara inne senast 30 november.

Äldreförvaltningen informerar
Caroline Hoffstedt, ordförande äldrenämnden, informerar om att hon lämnar sina politiska uppdrag för
ett nytt jobb som chef för äldreomsorgen i Bromma stadsdelsförvaltning.
Det kommer att utses en ny ordförande. Under en övergångsperiod går vice ordförande Johan Edstav in i
hennes uppdrag.
Caroline tackar för de här åren och det arbetet som utförs i verksamheterna speciellt under rådande
omständigheter. Det finns många lärdomar att ta tillvara utifrån den här krisen. En extern utvärdering av
förvaltningens krishantering kommer att genomföras.
Mittenstyrets förslag för Mål och budget kommer att behandlas i kommunfullmäktige under hösten. En
stark budget för äldrenämndens del med tillskott på ca. 70 mnkr.
En effektivare resursandanvändning kommer ändå att krävas men äldrenämnden har det lägsta
effektiviseringskravet.
Carina Juhlin, förvaltningsdirektör, informerar om att man ser ett ökat söktryck på korttidsplatser och
växelvårdsplatser. Något som vi tar höjd för och hanterar.
Kulturförvaltningen kommer att ordna kulturaktiviteter som kan streamas till storskärm. En pilot
genomförs innan spridning till övriga verksamheter. Vi ser fram emot detta och återkommer med mer
information.

Statsbidrag 2020
Christina Gustafsson, avdelningschef Kvalitet och utveckling, informerar om delar av de satsningar som
genomförts under 2020:
•
•
•
•
•

Aktivitetspaket
Cyklar
Hitta ensamma äldre i hemmet
Volontärsamordning
IT-utbildning för aktivitetsombud/kulturombud
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Enheten för kompetensutveckling
Carina Ahlstedt, enhetschef Enheten för kompetensutveckling, presenterar sig och berättar om sin enhet
och dess uppdrag kring praktiksamordning.
•
•
•

Utbildningar/lärande i verksamheterna
Handledare och studenter som stöd
o Arbetsterapeutprogram kommer att startas upp i Uppsala
Mål, insatser och samhällsvinster

Äldreomsorgslyftet
Carina Ahlstedt informerar om Äldreomsorgslyftet. Det finns ytterligare medel kvar att ta del av.
Information kommer ut inom kort.

Ansvar hemtjänst och hemsjukvård samt joursjukvård SÄBO from 1
november
Jesper Kyrk, avdelningschef Avtal och marknad, informerar om övergången där varje utförare hanterar
dygnets alla timmar.
Utförarmöte genomförs fredag 9 oktober där samtliga utförare är inbjudna för att diskutera
praktikaliteter. Förvaltningen meddelar att Lifecare-processen kommer att hanteras i särskilt möte.

Överkapacitet särskilt boende
Jesper Kyrk, avdelningschef Avtal och marknad, informerar om bakgrund och förutsättningar gällande
överkapaciteten särskilt boende.
Enligt gällande förfrågningsunderlag ska följande förankras hos äldreförvaltningen innan förändringar
genomförs:
•
•
•

Hur de tomma platserna är fördelade mellan avdelningarna
Hur förändringen i bemanningen ser ut
Datum när förändringen i bemanningen träder i kraft

Utförarna upplever att det här tar mycket tid men det är en information som förvaltningen behöver.
Förvaltningen handlägger ärendena så skyndsamt som möjligt.
Diskussion kring den gemensamma utmaningen kring överkapacitet på boendeplatser.
Förvaltningen informerar om att översyn kring renovering och skick av fastigheter pågår.

Avslutning
Carina tackar för ett bra möte och ber att få återkomma med mötesdatum för kommande branschråd.

Antecknat av
Eva Remnefalk
Bilaga: Presentation Branschrådet 2020-10-08

