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Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 

E-post:  vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se  

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från branschråd (ÄLN) 

Datum:  2022-11-29 

Tid:  10.00 – 12.00 

Lokal:  Blenda Ljungberg, Stadshuset 

Närvarande 

Marie Simas Nordberg, Emma Svanström, Sture Söderberg, Nadra Nur, Malin Brette, 

Rebecka Frylmark-Berg, Lisa Granlund, Åsa Markström, Johan Eikman, Christina 
Gustafsson, Yvonne Jonsson, Åsa Engblom, Magnus Bergman-Kyllönen och Rasmus 

Wennström. 

Inledning och presentationsrunda 

Kort presentationsrunda med namn, befattning, organisation enligt närvarolista ovan. 

Allmän information 

• Äldrenämndens konstellation beslutas först i december. Vi avvaktar slutgiltiga 

besked. 

• Utförarmöte 6 dec har gått ut till samtliga verksamhetschefer inom egen- och 

extern regi.  

• Anmäl er gärna till: Nyhetsbrev äldreomsorg (uppsala.se) 

Utlysning av medel 

• Modell är framtagen för utlysning av medel under 2023.  

• Syftet är att utveckla äldreomsorgen med kvalitetshöjande och/eller 
innovativa projekt samt att sprida ny kunskap. Detta kopplat till 

äldrenämndens utvecklingsplan. 

• 30 miljoner kronor finns att fördela till kommunens egna regi och externa 

utförare.  

Datum: Diarienummer: 

2022-11-29  

Vård- och omsorgsförvaltningen  

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

 

https://utforarevard.uppsala.se/aldreomsorg/nyhetsbrev/
https://www.uppsala.se/contentassets/e5aa295c3e0c4227bd607de11f8ccc7a/utvecklingsplan-for-vard-och-omsorg_aln.pdf
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• Ansökningsperiod 6 dec – 11 jan. Tidsperioden för utförande av projektet är 

under 2023. 

• Mer information kommer att gå ut i samband med ansökningsblankett.  

Digital tillsyn 

Presentation genomfördes av enhetschef Åsa Engblom av enheten för digital 
verksamhetsutveckling.  

 

• Syftet med digital tillsyn är framför allt att minska antalet fysiska besök nattetid, för 
att den enskilde ska få en god och ostörd nattsömn.  

• Fysiska tillsynsbesök ersätts av tillsyn med hjälp av en kamera som är installerad hos 

den enskilde.  

• En förutsättning är att den enskilde lämnar sitt samtycke. 

• Upphandlingsunderlag kommer att tas fram för upphandling av kameror såväl som 
system. Detta annonseras under v. 50.  

• Avtalet beräknas vara klart Q1 2023.  

• Myndighet fattar beslut om att insats tillsyn ska utföras, utförare fattar beslut om hur 
insatsen tillsyn utförs. 

• Egenregi och externa utförare kommer att kunna använda sig av den upphandlade 

lösningen för att genomföra digital tillsyn. 

• Införande under Q1 hanterar frågor om avgifter för den enskilde, ersättning genom 

schablon till utförare, informationsmaterial, processer och rutiner för beställning av 

kamera, installation av kamera, m.m.  

Ersättningar inom LOV för 2023 

Ekonomichef Magnus Bergman-Kyllönen presenterade förslag för nya ersättningar 
inom LOV för 2023, se bilaga. 

 
Förslaget har passerat äldrenämnden i november och skickats som förslag till beslut till 

kommunfullmäktige.  

Krig- och krisberedskap 

Enhetschef Rasmus Wennström presenterar hur kommunen arbetar med 

krisberedskap inom vård- och omsorg, se bilaga. 

Runda där alla utförare får beskriva sina reflektioner gällande hur krisberedskapen ser 
ut. 

• Långvarigt strömavbrott är största risk 
o För minska risk finns gasol- och kolgrillar för att kunna laga mat.  

• Finns ett stort intresse bland verksamhetschefer för krisberedskap 

• Några verksamheter har detaljerade kontinuitetsplaner men generellt saknas 

kompletta kontinuitetsplaner – diskussionen ger en del att fundera på 

o På några ställen finns mat, värmeljus, ficklampor 

• Vilka vård- och omsorgsverksamheter har reservkraft? En fråga som vård- och 

omsorgsförvaltningen utreder just nu för att få kännedom om.  

• Fundering på plan för att kunna ta sig till brukare inom hemtjänst vid händelse 
av kris, till exempel om det inte längre går att tanka bilar eller en större 

snöstorm 
o Tips på digital workshop om mat- och medicinleverans via drönare: 
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• Krisberedskap skulle vara en bra punkt för utförarmöten, finns utrymme för 

lärande och dialog mellan olika utförare.  

• Hur ska vi konkret samverka mellan kommunen och extern regi vid händelse av kris? 
Till exempel – hur kan utförare nå kommunen helg-/nattetid vid händelse av kris? 

• Önskemål om att dela planer/idéer mellan utförare 

Avslutning 

Kort information om kommande branschråd 2023. Inbjudningar kommer framledes.  

Antecknat av 

Rasmus Wennström och Johan Eikman. 

Bilagor 

• Bilaga 1, Presentationsmaterial ” Branschråd 221129 ” 

• Bilaga 2, Kris- och krigsberedskap 
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