
VALLENTUNA KOMMUN   

 2021-02-01 

 SID 1/4 

 

SAMANTHI KAHN 

ÄO-STRATEG 

08-5878 5458 

SAMANTHI.KAHN@VALLENTUNA.SE 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-5878 5000 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

 

1  F E B R U A R I  20 2 1  
MINNESANTECKNINGAR SAMRÅDSGRUPP KPR-
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 
Närvarande  
Anne-Louise Wintberger, PRO Vallentuna ersätter Maine Gräns, PRO 
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1. Välkomna 
 

2. Föregående mötesanteckningar 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 

 
3. Socialchef gästar och svarar på inskickade och övriga frågor 

 
 Hur mycket pengar har Kommunen fått från Staten för merkostnader med 

anledning av covid -19 för året 2020? Motsvarar det extra kostnader som 
kommunen haft?  

 
Vi har cirka 25 mnkr i kostnader och 23,5 mnkr i intäkter. Vilket ger oss ett underskott 
på cirka 1,5 mnkr. 
  

 Hur mycket pengar har Kommunen fått för Äldreomsorgslyftet under 2020 och 
hur har pengarna använts? Finns motsvarande pengar att söka i år också? 

 
Vi rekvirerade 1 081 806 kr.  Fördelades efter hur stor respektive sektor var.  
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Slutlig fördelning 

Verksamhet Beviljad  

ursprunglig 

summa 

totalt 

Slutlig 

ansökan 

antal 

personer 

Kommunal 

regi 

601 000 kr 1 

Olir 120 200 kr 1 

Aleo 120 200 kr 0 

Solskens 

omsorg 

120 200 kr 1 

Camillas 

hemtjänst 

120 200 kr 0 

 

 
Orsaker till ej utbetalda medel 
Kommunala utförarna fick avböja 4 av 5 sökande medarbetare pga kommunals 
överenskommelse, den sista fick inte fått plats på utbildning. Därmed har kommunal 
regi fått 0 kr. 
Privata utförare avböjde pga sjukdom hos chef (hann inte med processen) samt att 
medarbetarna som var aktuella inte hade tillräcklig svenska och kom därför inte in på 
utbildningen. 
 

 På vilket sätt kommer Kommunen att använda det riktade Statsbidraget för 
Äldreomsorgen, 10 481 724 kr för 2021? 

 
Pengarna placeras centralt i kommunen och den resursen har gav förvaltningen den 
budgetram som är. 
  

 Uppsökande verksamhet bland äldre och/eller ensamma. Hur samverkar 
Socialförvaltningen med fritidsförvaltningen kring detta? Hur fungerar 
sekretessen mellan förvaltningarna? 

 
Fritid har ännu inte startat upp sin verksamhet, när det görs kommer vi utarbeta 
effektiva arbetssätt. Träffpunkten är överflyttad till fritidsförvaltningen.  
 
Gällande uppsökande verksamhet för åldern 80-85 år ses det över. Tanken är i så fall 
att ett brev med info om aktiviteter samt kontaktinformationen skickas ut till 
personer i din åldersgruppen. Intresset är noterat från förvaltningen. 
 
Sekretessen är inget problem mellan förvaltningarna och inget nytt. 
  

 Platser på SÄBO – på vilket sätt har pandemin påverkat efterfrågan?  
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Antalet platser har ökat i och med att vi haft fler avlidna än vanligt p.g.a. Covid-19. 
Dock är det marginellt. 
  

 Har kommunen ”fått” platser på det nybyggda SÄBO på Åby Ängar? Är det fler 
boenden på gång – kanske till och med i Brottby? Verkar inte som att det 
måste finnas med i långtidsplanering – jmf LSS-boenden som nu byggts på två 
olika ställen i Angarn/Össeby. 

 
- Vi håller inga platser på Åby Ängar utan vi har ett ramavtal som innebär 

att vi köper platser utefter behov.   
- Vi köper utifrån en rangordning. Först kommunal regi.  
- Samanthi kan skicka ut listan på rangordningen om ni önskar se vilka som 

har ramavtal med oss och i vilken ordning vi kan köpa från dem. Kontakta 
henne. 

- Inga fler boenden på gång än de vi pratat om tidigare: Kristineberg och 
ev. Ormsta/Stensta.  

  

 Tanken kring tidningen Träffen inför framtiden? 
 
Senaste besked är den inte ges ut i tryck nu under pandemin i och med alla snabba 
förändringar och allt som är inställt/tunt med material. 
  
 

 Kommer kommunen att vara behjälplig med information kring vaccinering för 
Covid19 till äldre som inte själva är ”IT-människor”? Nytt brev till alla kanske? 

 
Vi har i nuläget inga planer på ett brev men Malin Sundin (kommunikatören) ska höra 
av sig om det skulle vara aktuellt.  
 
Vi kommer arbeta tillsammans med regionen och ge det stöd regionen behöver. Mer 
information om det kommer snart.  
 

 Resultat av statsbidraget Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer? 
 

Utbildningsinsatser bland personal för demenskunskap samt insatser för att motverka 
ensamhet på säbo. Statsbidraget var 1,3 miljoner. 

 
4. Seniordagen 

 
Dialog kring hur föreningarna ställer sig till en digital seniordag. 
Generellt ser man att det anordnas en fysisk seniordag till hösten 
istället. Men hellre en digital seniordag än ingen alls. Risken med en 
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digital seniordag är att en stor grupp som annars skulle deltagit inte 
kommer, då dom inte har it-kunskap eller dator. 
 
Om det ska ordnas till hösten måste datumet planeras så det inte 
krockar med andra evenemang och aktiviteter. 

 

 
5. Covidläget 

 

 Antal smittade i kommunal och extern regi är 2 personer. 11 
misstänkt smittade som kommit hem från sjukhus eller annan 
vårdinrättning. 

 Det finns gott om skyddsutrustning i lager som delas ut till 
kommunala verksamheter och till externa verksamheter vid 
behov. 

 Processen för vaccination av hemtjänsttagare med personlig 
omvårdnad som insats är igång, liksom vaccination av personal. 
Vårdcentral sköter om vaccineringen, kommunen samverkar 
och hjälper till. 

 Besöksförbud på SÄBO fram till 16 februari från FHM. 
 

6. Föreningsbidrag 
Deadline 31 mars för ansökan om föreningsbidrag. Beslut tas om bidrag i maj i 
politiken. Därefter utbetalning senast 30 juni. Föreningarna har fått blankett 
och riktlinjer utskickade per mejl. Kontaktperson för bidragen kommer att vara 
Sara Bjällsten då. 
 

7. Övriga synpunkter 
 

 Senior Net är något som bör startas upp även i Vallentuna.  

 Minigolfbana i ex Lasse-Parken som förslag till aktivitet. Framför till 
Fritid. 

 
2021 
Februari och september är fasta möten  
Maj och november är preliminära möten vid behov. 
 
 
 
 


